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Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação – CPAPUC-SP 

APRESENTAÇÃO 

 

A Comissão Própria de Avaliação da PUC-SP apresenta o Relatório Parcial de 

Autoavaliação Institucional, que sintetiza o processo de avaliação das ações consolidadas no 

ano de 2015.  

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

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

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

apresentadas pela Nota Técnica 065 de 9 de outubro de 2014, em termos de estrutura e 

procedimentos avaliativos.  

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

referentes a 2015 e está articulado ao Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC-SP (PDI) 

2015-2019, que contempla as definições políticas e orientações para o projeto de gestão 

quinquenal da PUC-SP, apresentando 24 Metas a serem cumpridas pela comunidade interna e 

monitoradas pela CPAPUC-SP. 

Por tratar-se de Relatório Parcial de Autoavaliação, acompanha o desenho do 

Relatório Integral de Ciclo a ser concluído em 2017 e contempla em suas análises as dimensões 

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

grandes Eixos.  

Cabe ainda ressaltar que, para a organização e apresentação das ações avaliativas 

desenvolvidas pela CPAPUC-SP em 2015, em parceria com a comunidade, o presente Relatório 

está estruturado a partir de três focos de ação de naturezas distintas, mas que se integram: Foco 

A- Acompanhamento e Análise das Dimensões Institucionais; Foco B- Institucionalização das 

Práticas Avaliativa e Foco Transversal- Gestão de resultados para tomada de decisão. Este 

último, por sua natureza, perpassa os dois focos anteriores. 

A definição desses focos foi prevista no Plano de Ação, elaborado pela CPAPUC-

SP para o V Ciclo avaliativo (2013-2015), que se encerrou, fechando mais um ciclo do trabalho 

de autoavaliação institucional da PUC-SP e ensejando a abertura de um novo ciclo.  

O Foco Acompanhamento e Análise das Dimensões Institucionais refere-se aos 

procedimentos de monitoramento dos dados institucionais, realizado pela CPA-PUCSP, 
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incluindo o processo de encaminhamento para tomada de decisão, relativos aos seguintes eixos 

que contemplam todas as Dimensões Institucionais previstas pelos SINAES: Eixo 1: 

Planejamento e Avaliação Institucional; Eixo 2: Desenvolvimento Institucional; Eixo 3: 

Políticas Acadêmicas; Eixo 4: Políticas de Gestão; Eixo 5: Infraestrutura Física.  

Para o Foco Institucionalização das Práticas Avaliativas, em 2015, foram adotados 

investimentos mais estáveis e duradouros. O encaminhamento do trabalho exigiu a organicidade 

da avaliação no cotidiano universitário, o que incluiu, entre outros aspectos, sua integração na 

agenda institucional como parte da dinâmica cotidiana, com decisões compartilhadas; 

participação de diferentes agentes e instâncias; apoio operacional e especialmente tecnológico, 

para agilização de coleta e análise de dados. As práticas institucionalizadas também 

contemplam definição clara de responsabilidades dos agentes envolvidos, protocolos, 

instrumentos de orientação, que dão suporte à implementação das atividades avaliativas, além 

de exigir a agilização da retro informação, para instrumentalizar processos decisórios 

delimitados. Nesse Foco, a CPAPUC-SP, além de dar continuidade ao processo de Avaliação da 

Docência, definiu nova sistemática de Autoavaliação de Cursos de Graduação e Programas de 

Pós-Graduação e investiu na revisão e aprofundamento do estudo do Egresso da PUC-SP, da 

graduação e da pós-graduação. 

Importante ressaltar que são fontes de dados para as análises apresentadas neste 

Relatório Parcial informações produzidas e fornecidas por diferentes setores da Universidade, 

como Consultoria Técnica de Apoio à Gestão Acadêmica (Consulteg), Secretaria de 

Administração Escolar (SAE), Divisão de Recursos Humanos (DRH), Pró-Reitorias, 

Coordenadorias, dentre outros.  

Cabe esclarecer que o Plano de Ação de Autoavaliação Institucional da CPA para 

ciclo 2016-2017 está sendo proposto pela nova CPA/PUC-SP, empossada mediante ato da 

Reitoria n° 10/2016.   Esse Plano tem como uma diretriz conciliar os ciclos avaliativos da 

instituição com os ciclos previstos pelo MEC/INEP/DAES/CONAES.  
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I – INTRODUÇÃO 

A PUC-SP é uma universidade comunitária, de caráter confessional, 

com tradição no desenvolvimento científico, cultural e humanístico 

em âmbito local, regional e nacional, marcada por atividades 

acadêmicas flexíveis, com referências na excelência e qualidade 

acadêmica e na produção de conhecimento, buscando relevância 

internacional e interagindo com a sociedade por meio de suas 

peculiaridades de comprometimento com a democracia, a cidadania e 

a justiça social (PDI/PUC-SP -2015/2019, pág.11). 

A gestão e o aperfeiçoamento das práticas desenvolvidas em uma universidade do 

porte da PUC-SP, atendendo aos critérios de eficiência e responsabilidade, requer trabalho 

sistemático e contínuo de coleta de um conjunto de dados institucionais que são processados e 

transformados em informações objetivas. Tais informações retornam às instâncias gestoras e aos 

diferentes segmentos docentes, estudantes e funcionários, propiciando uma visão abrangente do 

Projeto Político Pedagógico da Universidade e das singularidades de suas unidades para tomada 

de decisão e desenvolvimento de ações de aperfeiçoamento desse projeto.  

Esse processo de autoconhecimento tem se mostrado imprescindível ao 

planejamento e acompanhamento do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e envolve 

todas as instâncias acadêmicas e administrativas e os diferentes segmentos da universidade.  

A coordenação do trabalho de autoavaliação institucional a partir da Lei nº 10.861 

de 14/04/2004 do SINAES MEC/INEP, é atribuída à Comissão Própria de Avaliação. Criada em 

2004, a CPAPUC-SP, ao longo de uma década, tem se dedicado ao trabalho de implantação de 

uma cultura de avaliação capaz produzir conhecimento sobre as ações e projetos desenvolvidos 

pela instituição, gerando elementos para a reflexão e tomada de decisões. Ao longo desses anos 

desenvolveu projetos cujos resultados estão registrados em Relatórios, divulgados à comunidade 

principalmente por meio de seu site e mídias institucionais. Tais Relatórios também subsidiam a 

Avaliação Externa realizada pelo MEC-INEP, quando das visitas in loco na instituição, 

oportunizando diálogos entre a avaliação interna e a externa. 

Considera-se que o caminho percorrido permite dizer que a Autoavaliação 

Institucional na PUC-SP, para além do atendimento a uma normativa de avaliação e regulação 

da Educação Superior definida pelo MEC, tem se constituído em valioso dispositivo de 

participação e acompanhamento do desenvolvimento institucional por diferentes segmentos da 

comunidade acadêmica e em ferramenta indispensável para o planejamento e gestão da 

Universidade.  
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Cabe ressaltar que o envolvimento da comunidade com os processos de avaliação 

como uma forma possível de contribuir com processos de mudanças e conquistas no trabalho 

cotidiano da Universidade é sempre um desafio. No entanto, o processo de institucionalização 

de práticas avaliativas tem mostrado que, gradativamente, a comunidade puquiana reconhece a 

importância da implementação de uma cultura avaliativa articulada ao planejamento.  

Este reconhecimento se expressa tanto na adesão aos processos avaliativos como 

nas manifestações de resistência a eles. A escuta a tais manifestações tem possibilitado a 

identificação de nós críticos do processo avaliativo e a revisão/aperfeiçoamento de 

procedimentos. Por exemplo, o processo de discussão sobre o aumento/diminuição da 

participação nas avaliações leva a revisão das formas de divulgação de resultados ou de tomada 

de decisão, pois explicita a demanda de maior visibilidade para os participantes das mudanças 

geradas pelo processo avaliativo.  A reflexão sobre todos os aspectos envolvidos na implantação 

da cultura de avaliação implica a parceria e o compartilhamento com toda a comunidade, no 

sentido da construção de uma rede que sustenta e dinamiza as ações realizadas pela universidade 

e que ao mesmo tempo reflete e propõe mudanças necessárias à consecução de sua missão de 

oferecer a excelência no ensino, pesquisa e extensão e reafirmar sua identidade social.  

O Relatório de Autoavaliação Institucional de 2015 expressa, desse modo, a 

organização e o perfil da instituição a partir de processos avaliativos desenvolvidos. Trata das 

ações que se fundamentaram no diálogo com a comunidade em diferentes fases do processo, 

que envolveu não só a escuta às suas manifestações, mas também o seu envolvimento com 

análises críticas e legitimação das Matrizes de Avaliação das diferentes dimensões da 

instituição. Conforme orientação da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES n° 065 de 2014, tais 

dimensões estão organizadas no presente Relatório em cinco eixos.  

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

 Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

 Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

 Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

 Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

 Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

 Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Eixo 4: Políticas de Gestão 

 Dimensão 5: Políticas de Pessoal 

 Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

 Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

 Dimensão 7: Infraestrutura Física 
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A figura 1, a seguir, ilustra o processo relacional entre os Eixos propostos e a 

dimensões avaliadas.  

 

 

Figura 1- Dimensões institucionais avaliadas organizadas por Eixos. 

Ainda em atendimento às orientações normativas oficiais, este Relatório 

caracteriza-se como um Relatório Parcial, conforme previsto pelo MEC/INEP, contendo parte 

do processo de ciclo avaliativo que será concluído em 2017, registrado no Relatório Integral, a 

ser apresentado em 2018.  

Ao mesmo tempo em que apresenta o fluxo das informações avaliativas sobre a 

instituição em 2015, considerando os Eixos e Dimensões citados, focaliza resultados de 

avaliação contemplados em relatórios de outros ciclos, já encaminhados ao MEC.  

É importante esclarecer que o trabalho avaliativo realizado no ano de 2015 teve a 

seguinte amplitude: - atendeu ao encerramento do Plano de Ação da CPAPUC-SP (2013-2015), 

- concluiu o monitoramento das metas do PDI (2010-2014), - iniciou o acompanhamento do 

PDI (2015-2019), que passou a ser implementado nesse ano.  
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Assim sendo, o modo de organização deste Relatório Parcial se justifica, pois, ao 

mesmo tempo em que apresenta a descrição e resultados das ações desenvolvidas e realizadas 

pela CPA em 2015, suas análises complementam e finalizam um processo avaliativo iniciado 

em 2013. Além disso, sua organização se ajusta ao novo cronograma definido pela Nota Técnica 

065, já mencionada, estruturando-se como parte de um novo ciclo avaliativo. 

Para a organização e análises dos dados, neste Relatório Parcial, foram retomados 

os seguintes Focos
1
 previstos no Plano de Ação da CPAPUC-SP (2013-2015): 

 Foco A- Acompanhamento e análise das dimensões institucionais;  

 Foco B – Institucionalização de práticas avaliativas;  

 Foco transversal – Gestão de resultados para tomada de decisão – que perpassa 

os focos A e B.  

Considerando os princípios de flexibilidade e de atendimento às necessidades da 

comunidade da PUC-SP, as ações da CPA nos diferentes focos, conforme já destacado, se 

concretizam em atividades que contam com a participação dos diferentes setores e segmentos da 

instituição e têm um caráter formativo.  

  

                                                           

1 Para a compreensão da dinâmica de interrelação entre os Focos de Avaliação assinalados ver figura 1 constante da  

parte II Metodologia.  
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II - METODOLOGIA 

 

A Pontifícia Universidade Católica se apresenta como um projeto de 

humanização em nome da autonomia da razão, demonstrada por sua 

capacidade de conhecer e sustentada pela fé que confirma a vocação 

do ser humano à liberdade, em nome dos direitos iguais de todos os 

seres humanos, filhos do mesmo Pai, perante os bens produzidos pela 

sociedade; em nome da verdade, que conduz o ser humano à 

libertação de tudo o que o diminui; e, por fim, em nome do depósito 

cultural guardado pela Igreja como valor a ser repassado às 

gerações. (PDI (2015-2019), pág.14) 

 

Para cumprir sua função social a PUC-SP desenvolve diferentes ações dispostas em 

uma rede capaz de interligar relações horizontais, facilitando a articulação de diversos atores 

empenhados no desenvolvimento de seu Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e de seu Projeto 

de Desenvolvimento Institucional (PDI). Tais ações têm suporte normativo no Estatuto e no 

Regulamento Geral da Universidade, e são desencadeadas pelos diferentes níveis de hierarquia, 

em conformidade com a organização administrativa da instituição. Assim, no intuito de elucidar 

as inúmeras faces da Universidade, o trabalho de Autoavaliação Institucional adotou, ao longo 

de 2015, diferentes metodologias – procedimentos e instrumentos – para a coleta e análise de 

dados. 

Em relação às definições metodológicas, para o trabalho realizado, a CPAPUC-SP 

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

 Participação qualificada – Trata-se de um tipo diferenciado de participação, 

baseada no respeito aos sujeitos pela sua vivência e inserção na Universidade. Assim, 

assegura-se a presença de atores diretamente envolvidos com o objeto de avaliação, 

compondo relação dialógica com outros que vivem o ambiente institucional. Espaços 

de diálogos com esses interlocutores qualificados são estruturados nas principais fases 

do processo, assegurando-se, também, envolvimentos e participações diferenciadas de 

toda a comunidade. 

 Legitimação – Esse princípio implica processos de validação pela comunidade dos 

principais encaminhamentos do trabalho de avaliação, favorecendo a participação 

reflexiva dos diversos segmentos em fóruns de autoavaliação institucional e em 
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oficinas de trabalho. A preparação prévia de materiais pela CPA-PUCSP, com base 

em estudos exploratórios tanto de experiências internas como externas, conceituais e 

operacionais, contribui para a participação ativa da comunidade na elaboração das 

Matrizes de Avaliação, na construção dos instrumentos de avaliação, na análise dos 

dados e nos encaminhamentos para tomada de decisões. Nesse processo, a legitimação 

vai se efetivando em diferentes momentos e se integrando ao cotidiano do processo 

pedagógico-administrativo institucional. 

 Difusão e propagação do conhecimento – A adoção desse princípio implica um 

processo avaliativo desencadeador, cuja imagem pode ser metaforicamente expressa 

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

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

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

abrangentes, permitindo a ampliação da compreensão da realidade. 

 Integração formativa – Trata-se de uma preocupação em integrar os dados 

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

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

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

Busca-se superar a tendência à burocratização e à departamentalização das 

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

atendimento às exigências do MEC/Inep. Como parte constitutiva desse eixo, inclui-se 

a formação de educadores e gestores da Universidade para a utilização dos resultados 

das avaliações como ferramenta para a orientação das ações gestoras nas diferentes 

dimensões da Instituição. A integração assume um caráter formativo entre os 

avaliadores, na medida em que passam a partilhar com a comunidade a 

responsabilidade pela coleta e utilização dos dados avaliativos. 

A figura 2, que segue, sintetiza a sistemática de encaminhamento do trabalho da CPA 

para implementação da dinâmica do Plano de Ação de Autoavaliação Institucional, destacando 

os grandes focos considerados: Acompanhamento e análise das Dimensões Institucionais; 

Institucionalização das práticas avaliativas e Gestão de resultados para tomada de decisões, 

sendo que este perpassa as ações dos dois focos anteriores.  
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Figura 2: Sistemática da dinâmica do Plano de Ação da CPAPUC-SP 2013-2015 

Considerando os princípios elencados e as principais ações desenvolvidas pela 

CPAPUC-SP, em 2015, são registradas de forma sintética,   sem, entretanto, obedecer a uma 

ordem cronológica: 

 Avaliação dos Programas de Pós- Graduação: 

 Construção dos instrumentos, considerando as seguintes categorias de 

indicadores: Estrutura curricular, Dinâmica de funcionamento e Trabalho de 

coordenação; 

 Aplicação dos instrumentos junto a professores e estudantes; 

 Análise de dados Gerais da Pós-graduação e por Programa; 

 Devolutiva dos resultados (encaminhamentos à Reitora, à Pró-Reitoria de Pós 

Graduação e aos coordenadores de Programas); 

 Avaliação de Cursos de Graduação: 

 Construção dos instrumentos, considerando as seguintes categorias de 

indicadores: Estrutura curricular, Dinâmica de funcionamento e Trabalho de 

coordenação; 
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 Aplicação dos instrumentos junto a professores e estudantes;  

 Análise de dados Gerais da Graduação e por Curso. Também foi realizada uma 

avaliação analítica por categoria de indicadores; 

 Devolutiva dos resultados (encaminhamentos à Reitora, à Pró-Reitoria de 

Graduação e Direção de faculdade, Coordenadores de curso e Representantes do 

NDE junto à CPA). 

 Avaliação da Docência  

 Aperfeiçoamento dos instrumentos de Avaliação da Docência da graduação com 

base nos resultados da avaliação de 2014 e com participação qualificada da 

assessoria da Pró-Reitoria de Graduação, de coordenadores de curso, docentes e 

estudantes; 

 Aperfeiçoamento dos instrumentos de Avaliação da gestão da disciplina na Pós- 

graduação mediante escuta de professores e estudantes, realizada em 2014;  

 Aplicação da Avaliação da Docência gestão da disciplina junto a estudantes e 

docentes, com parceria da DTI, Setor de Marketing, ACI, Pró-Reitoria de 

Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e Pró-Reitoria de Cultura e Relações 

Comunitárias. 

 Monitoramento dos cursos em regulação pelo MEC 

 Acompanhamento do desenvolvimento dos planos de cursos com Termo de 

compromisso: História e Jornalismo; 

 Acompanhamento da avaliação externa desses cursos, apresentando dados da 

avaliação interna;  

 Avaliação de egresso:  

 Construção do instrumento de avaliação de egressos com participação de 

interlocutores qualificados como Setor de Ex-alunos e organização da aplicação; 

 Relatório Trienal 2011/0213 

 Elaboração e conclusão do Relatório Trienal de Autoavaliação Institucional  e 

envio ao MEC em 31/03/2015, que apresenta o monitoramento das metas do PDI 

2010-2014; 

 Revisão dos dados do Relatório Trienal 2011/0213, com vistas à publicação 

impressa para divulgação à comunidade e a subsidiar as Avaliações Externas do 

MEC; 

 Monitoramento das dimensões institucionais  

 Atualização dos dados de 2014 referentes a diferentes dimensões institucionais 

 Estudos de Microdados:  

 Utilização dos microdados do ENADE para fins de avaliação institucional e 

estudos sobre índice de qualidade da PUC-SP. 

Para o desenvolvimento do trabalho foi definido um conjunto de métodos e 

procedimentos que atendessem as especificidades de cada uma das ações desenvolvidas, 
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levando em consideração os diferentes conteúdos, tratamento de fontes de dados e público-alvo. 

Ao longo do processo, que impôs ritmos distintos para as diversas ações avaliativas, foi 

promovida uma interação sistemática com os diferentes segmentos que constituem a PUCSP, o 

que além de possibilitar comunicação e diálogo, permitiu eventuais correções de rumos. As 

metodologias definidas estão descritas, com mais detalhe, nas partes: III. – 

DESENVOLVIMENTO e IV ANÁLISE DOS DADOS E INFORMAÇÕES que estão 

integradas no presente Relatório. 

Cabe um destaque ao caminho adotado para desenvolver as ações articuladas com 

o foco Institucionalização das práticas avaliativas: Avaliação de Cursos e Programas e de 

Avaliação da Docência/Disciplina, realizadas em 2015. Para atender aos princípios destacados 

inicialmente, o fluxo das práticas realizadas ficou assim configurado:      

 

Figura 3: Sistemática da Avaliação de Curso/Programa e da Avaliação da Docência 2015 – CPA/PUCSP 
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III e IV – DESENVOLVIMENTO E ANÁLISE DOS DADOS E DAS 

INFORMAÇÕES 

O PDI para o quinquênio 2015-2019 mostra-se um instrumento de 

utilidade prática para ser observado passo a passo pelos gestores, de 

modo a resgatar a autonomia acadêmica da Universidade, para 

enfrentar os desafios futuros e garantir a sua reconhecida história de 

tradição cristã e humanista (PDI 2015-2019, pág.6) 

A Autoavaliação Institucional busca, num trabalho de contínuas redescobertas, 

capturar a Universidade por meio de coleta de diferentes dados e informações. Para desencadear 

as atividades de coleta, organização e análises, recorreu-se a escolha de procedimentos que 

propuseram a aplicação de diferentes técnicas, roteiros, questionário, com ênfase em 

comunicação online e uso de softwares estatísticos (Alceste e SPSS). Tais escolhas permitiram 

aperfeiçoar meios disponíveis e minimizar o gasto de tempo visando concluir as atividades 

avaliativas em tempo hábil, tanto para a participação dos envolvidos nessas consultas, como 

para a devolutiva dos resultados à comunidade.  

Para a apresentação do trabalho de avaliação interna desenvolvido em 2015, 

conforme já anunciado, o relatório foi organizado em Focos de Ação,  que interagem entre si e 

se integram e que foram delineados de forma a considerar a complexidade da realidade 

institucional em sua abrangência. São eles: 

A - Acompanhamento e análise das dimensões Institucionais.  

B - Institucionalização das práticas avaliativas em 2015. 

C - Foco Transversal: Gestão de resultados para tomada de decisão.  

Em atendimento às orientações oficiais do MEC, as ações avaliativas realizadas em 

cada foco (A, B e C) e levando em conta a natureza dos elementos que as compõem, estão 

associadas aos 5 EIXOS e às respectivas dimensões institucionais (postuladas pelos SINAES) 

que os integram: 
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Quadro 1 - Distribuição das ações realizadas pela CPAPUC-SP em 2015 Foco A, B e C 

Eixos Dimensões Focos Ações de autoavaliação 

Eixo 

1 

D8- Planejamento e 

Avaliação institucional 
F

o
co

 A
 

 

 Breve histórico da instituição 

 Relatório do V Ciclo Avaliativo 

 Avaliação externa em diálogo com avaliação de cursos  
 Estudos de microdados: externos (ENADE/INEP) e internos. 

 Estudo de resultados da Avaliação de Cursos e Programas 
F

o
co

 B
 

 Avaliação de Cursos e Programas 

Eixo 

2 

D1- Missão e PDI 

D3- Responsabilidade 

social 

F
o

co
 A

 e
 B

 

 Dimensões transversais às ações realizadas 

Eixo 

3 

D2- Ensino, Pesquisa e 

Extensão 
D4- Comunicação com a 

Sociedade 

D9- Política de 
Atendimento aos discentes 

F
o

co
 A

 

 Monitoramento de indicadores priorizados nas Dimensões 
 Diálogo/interlocução com a comissão responsável pela definição da política 

de extensão. 

 Estudo de resultados da Avaliação da docência/disciplina. 

F
o

co
 B

 

 Avaliação da Docência 
 Estudos sobre Egressos: Graduação e Pós-Graduação 

Eixo 

4 

D5- Política de pessoal 

D6- Organização e gestão F
o

co
 

A
 

 Monitoramento de indicadores priorizados  

 Construção de projeto de avaliação de funcionário (parceria com DRH). 

 Estudo de resultados dos indicadores da Avaliação de Curso pertinentes à 
gestão acadêmica. 

Eixo 

5 
D7- Infraestrutura física 

F
o

co
 

A
 

 Estudos de microdados (ENADE/INEP) com foco em infraestrutura 

 Avaliação da infraestrutura pelas Avaliações externas in loco 
 Acompanhamento das ações previstas pela Divisão de Infraestrutura e Plano 

Diretor- DIPLAD-PUC-SP 

 

Em busca de uma compreensão não fragmentada da universidade, que considera a 

complexidade da PUC-SP, a produção de informações de cada eixo, foi encaminhada de forma a 

contemplar, ao mesmo tempo, as especificidades e o conjunto dos dados coletados. Nesse 

sentido, cada ação descrita no tópico III – Desenvolvimento apresentará, de forma mais 

detalhada, a escolha metodológica – instrumentos e procedimentos para coleta de dados e 

análises. O formato adotado para a apresentação das ações de autoavaliação procurou favorecer 

o uso das informações pela comunidade puquiana, responsável pelos encaminhamentos e 

tomadas de decisão.  

Importante ressaltar que as ações descritas no tópico DESENVOLVIMENTO e 

suas respectivas análises serão associadas às metas do novo PDI (2015-2019), o que estará 

apresentado no tópico IV deste relatório, estabelecendo assim uma relação entre o planejado e o 

praticado, visando o encaminhamento para a tomada de decisão.  
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FOCO A – ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS DIMENSÕES 

INSTITUCIONAIS 

A vivência de diferentes ciclos tem apontado (...) o 

acompanhamento/monitoramento das decisões em cada 

dimensão, ou seja, das ações propostas pela comunidade, com 

base nos resultados avaliativos, num movimento sistêmico, 

oferecendo análise de dados para retroalimentar as 

atividades/ações, gerando intervenção prática, tendo em vista 

o aperfeiçoamento. (PDI (2015-2019), pág. 143) 

O acompanhamento e as análises das 10 dimensões institucionais se destacam entre 

as ações da CPAPUC-SP em 2015 por suas propriedades de fornecer, de forma contínua, 

informações pertinentes, válidas e confiáveis sobre a realidade da instituição, buscando 

subsidiar tomadas de decisões para aperfeiçoamento. Tais ações se distribuem de forma 

sistemática em um Plano trienal de autoavaliação que envolve um acompanhamento contínuo 

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

A proposta é disponibilizar insumos para recomendar medidas de ajustes das ações 

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

dimensões institucionais avaliadas. 

Acompanhar e analisar são ações do processo avaliativo, que envolvem coleta, 

processamento sistemático e periódico de dados associado à produção de análises e 

informações. O trabalho de acompanhar as atividades realizadas na Universidade em 2015 se 

expandiu, pois, além das informações geradas internamente, a CPAPUC-SP também procurou 

buscar e utilizar dados gerados externamente (microdados disponibilizados pelo MEC) que são 

fontes confiáveis para gerar informações sobre a instituição. 

Considerando os 5 eixos propostos pelo MEC/Inep as ações realizadas foram 

distribuídas e apresentadas no quadro 1 que segue: 
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Quadro 2 - Distribuição das ações realizadas pela CPAPUC-SP em 2015 no Foco A 

Eixos Dimensões Ações de autoavaliação 

Eixo 
1 

D8- Planejamento e Avaliação 
institucional 

 Breve histórico da instituição 

 Relatório do V Ciclo Avaliativo 

 Avaliação externa em diálogo com avaliação de cursos  

 Estudos de microdados: externos (ENADE/INEP) e internos. 

 Estudo de resultados da Avaliação de Cursos e Programas 

Eixo 

2 

D1- Missão e PDI 

D3- Responsabilidade social 
(Dimensões transversais às ações realizadas) 

Eixo 
3 

D2- Ensino, Pesquisa e 
Extensão 

D4- Comunicação com a 
Sociedade 

D9- Política de Atendimento 
aos discentes 

 Monitoramento de indicadores priorizados nas Dimensões 

 Diálogo/interlocução com a comissão responsável pela definição 

da política de extensão. 

 Estudo de resultados da Avaliação da docência/disciplina. 

Eixo 

4 

D5- Política de pessoal 

D6- Organização e gestão 

 Monitoramento de indicadores priorizados  

 Construção de projeto de avaliação de funcionário (parceria com 

DRH). 

 Estudo de resultados dos indicadores da Avaliação de Curso 
pertinentes à gestão acadêmica. 

Eixo 
5 

D7- Infraestrutura física 

 Estudos de microdados (ENADE/INEP) com foco em 
infraestrutura 

 Avaliação da infraestrutura pelas Avaliações externas in loco 

 Acompanhamento das ações previstas pela Divisão de 

Infraestrutura e Plano Diretor- DIPLAD-PUC-SP 
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FOCO A- ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS DIMENSÕES INSTITUCIONAIS 

EIXO 1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Esse Eixo considera a Dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do SINAES. Inclui 

também um Relato Institucional que descreve e evidencia os principais elementos do processo 

avaliativo (interno e externo) em relação ao PDI, incluindo os relatórios elaborados pela 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) para o ano de 2015. 

1.1 Breve histórico da PUC-SP 

Para este Relatório a descrição da PUC/SP foi feita de forma sucinta, com base em 

alguns dados selecionados, capazes de oferecer uma imagem da instituição. Não se pretendeu, 

portanto, apresentar um relatório descritivo, utilizando todo o conjunto de informações 

disponíveis, deixando esta tarefa para ser realizada na elaboração do Relatório Integral que é 

mais abrangente.  

A Instituição foi reconhecida pelo Decreto-Lei nº 9632, de 22 de agosto de 1946. O 

Estatuto original foi alterado, visando às adaptações necessárias à Lei de Diretrizes e Bases n.º 

9394/96, tendo sido o novo Estatuto aprovado por Ato do Senhor Ministro da Educação, 

Portaria MEC nº 1444/2000, publicado no D.O.U., em 14/09/00 e registrado no Cartório 

competente, em 19/10/00. Em julho de 2008, um novo Estatuto foi elaborado pelo Conselho 

Universitário da PUC-SP e aprovado pelo Conselho Superior da Fundação São Paulo em agosto 

do mesmo ano. Em 2009 foi aprovado pelo referido Conselho a revisão do Regimento Geral da 

PUC-SP.  

A universidade foi também reconhecida como sendo de utilidade Pública pelo 

Governo Federal, Decreto n.º 661, de 08 de março de 1962, DOU 08/03/62; pelo Governo 

Estadual, Decreto n.º 36.360, de 08 de março de 1960, DOE 08/03/60 e pelo Governo 

Municipal: Decreto n.º 10.539, de 25 de junho de 1973, DOE 26/06/73, retificado em 02/07/73. 

Obteve ainda o Certificado de Fins Filantrópicos, conferido pelo Conselho Nacional de Serviço 

Social, registro N.º235.287/70, de 13/08/70.  

Atualmente a Universidade é composta por cinco campi – Perdizes, Consolação, 

Santana, Ipiranga e Sorocaba- e três unidades suplementares, Cogeae, Derdic e Hospital Santa 

Lucinda.  
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A estrutura e organização acadêmica da PUC-SP, conforme previsto nos 

documentos oficiais prevê: 9 faculdades, 55 cursos de graduação
1
 e 27 programas de pós-

graduação
2
, sendo 26 mestrados acadêmicos, 2 mestrados profissionais e 21 doutorados. No lato 

sensu – aperfeiçoamento, especialização e extensão – a PUC-SP oferece cerca de 200 cursos.  

Administrativamente a PUC-SP está estruturada em cinco Pró-Reitorias: Pró-

Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pró-Reitoria de Cultura e Relações 

comunitárias, Pró-Reitoria de Educação Continuada e Pró-Reitoria de Planejamento, 

Desenvolvimento e Gestão. Conta também com 06 coordenadorias (Coordenadoria Geral de 

Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão; Coordenadoria Geral de Estágios; Coordenadoria 

de Vestibular e Concursos; Coordenadoria de Educação a Distância; Coordenadoria de Estudos 

e Desenvolvimento de Projetos Especiais; Coordenadoria de Pesquisa; Coordenadoria de 

Pastoral Universitária).  

Em 2015 a Universidade contava com 16.899
3
 estudantes matriculados, sendo 

13.306 na Graduação distribuídos em 5 campi e 3.388 na Pós-Graduação.  Atendeu no mesmo 

período uma demanda de 5714 estudantes em formação continuada (cursos de Extensão, 

Aprimoramento, Aperfeiçoamento e Especialização lato sensu), administrada pela Pró-Reitoria 

de Educação Continuada (Proec).   

Quanto ao pessoal docente contava com 1363 professores ativos. O corpo 

administrativo da instituição era composto de 1476
4
 funcionários técnico administrativos, sendo 

que  544 atuavam nas Unidades Suplementares DERDIC e Hospital Santa Lucinda. 

Resultados obtidos nas avaliações externas e Índice de qualidade institucional 

De acordo com a Portaria Normativa nº 40, Art. 33-B, os indicadores de qualidade, 

ou seja, os conceitos obtidos pela IES são calculados pelo Inep e enviados à IES para 

acompanhamento e tomada de decisão.  

Em 2015, os dados divulgados pelo Inep mostraram o seguinte panorama dos 

cursos de graduação participantes do ENADE em 2014 e do indicador institucional (Índice 

Geral Institucional IGC). Participaram do exame, os cursos: Ciência da Computação; Ciências 

sociais; Engenharia civil, Engenharia elétrica; Engenharia de Produção; Engenharia Biomédica 

                                                             
1
 Fonte: SAE – Secretaria de Administração Escolar - 2015 

2
 Fonte: PROPOS. Base de dados dezembro de 2015 

3 Fontes: SAE, PROPOSGRAD, PROEC/ Cogeae.  Base de dados dezembro de 2015 
4
 Fonte: DRH. Base de dados dezembro de 2015 
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e Sistemas de Informação. Para possibilitar análises comparativas, tais dados foram 

complementados com resultados de ciclos anteriores. No caso dos cursos, a seguir, constam os 

resultados obtidos em 2011. 

Tabela 1: Resultados  do ENADE e de indicadores de qualidade de cursos avaliados em 2011 e 2014 

Curso Ano 

Nota Enade 
No- 

ta 

IDD 

CPC 

Conti-

nuo 

CPC 

Fai- 

xa 

Infra- 

estru- 

tura 

Pedagó- 

gica 

Mes- 

tre 

Dou- 

tor 

Regi-

me 

Enem 

Ing. 

Conclu- 

inte 

Contí- 

nuo 

Con- 

ceito 

/Faixa 

C. Biológ. 

(Bach) 

2011 4,6 2,6 5 3,7 5 59,5 2,9 2,9 4 2,2 3,2 4 

2014 3,8 3,5 5 3,3 3,8 SC 2,9 2,9 3 2,6 3,2 4 

C. Biológ.. 

(Licenc.) 

2011 5 3,3 5 3,7 5 59,5 3,3 3,3 4 3,1 3,7 4 

2014 3,6 3,1 5 5 5 SC 2,04 2,04 3 2,4 3,2 4 

Ciências 

Sociais  

2011 3,8 3,5 4,6 4,1 5 60,2 2,9 2,9 4 2,6 3,4 4 

2014 2,8 2,9 4,4 4,2 4,7 SC 3,06 3,06 4 1,1 2,7 3 

Ciência da 

Computação 

2011 3,8 2 4,8 3,7 5 59,9 2,4 2,4 3 2 2,9 4 

2014 2,7 2,5 4,4 3,6 5 SC 2,3 2,3 3 2,1 2,8 3 

Sistema de 

Informação 

2011 5 2,7 4,6 3,8 5 58,2 2 2 - 0,4 2,4 * 

2014 2,3 1,4 4,7 3,06 4,8 SC 2,1 2,1 3 3,2 3,04 4 

Engenharia 

Elétrica 

2011 3,3 2,5 5 3,8 4,6 58,6 1,6 1,6 2 2,6 3 4 

2014 2,9 2,4 4,7 3,8 4,8 SC 1,6 1,6 2 2,5 2,9 3 

Engenharia de  

Produção 

2011 - - - - - - - - - - - - 

2014 2,9 2,9 5 3,4 5 SC 1,9 1,9 2 2,5 2,9 4 

Filosofia 

(Bach.) 

2011 3,3 3,9 5 4 5 59,3 2,8 2,8 3 2,2 3,2 4 

2014 3,2 3,6 5 4 5 SC 3,6 3,6 4 3,6 3,8 4 

Filosofia 

(Licenc.) 

2011 4,1 5 5 3,9 5 59,3 4,5 4,5 5 4,4 4,4 5 

2014 3,1 4,4 5 4,4 5 SC 3,5 3,5 4 3,5 3,9 4 

Física 

(Bach) 

2011 3,6 5 5 4,5 5 - 0,8 0,8 1 - - SC 

2014 2,5 2,3 5 3,4 5 SC 0 0 1 0 1,59 2 

Física 

(Licenc) 

2011 5 2,7 5 4,1 1,6 - 2,7 2,7 3 - - SC 

2014 1,9 1,32 5 3,7 5 SC 3,6 3,6 4 0,58 2,48 3 

Geografia 

(Bach) 

2011 2 2,1 3,8 3,9 5 58,5 0 0 1 0 1,5 2 

2014 1,7 2,6 5 4,06 4,4 SC 1,9 1,9 3 1,8 2,7 3 

Geografia 

(Licenc.) 

2011 2,3 2,3 4,3 3,8 4,5 58,5 0 0 1 0 1,5 2 

2014 2,1 2,8 5 4,2 4,2 SC 3,8 3,8 4 1,9 3,1 4 

História 

(Bach) 

2011 3,8 3,8 5 3,6 4,4 61,7 0,8 0,8 1 0 2 3 

2014 2,3 2,6 5 4,1 4,5 SC 2,05 2,05 3 2,8 3,1 4 

História 

(Licenc) 

2011 2,5 2,8 5 3,7 5 61,7 0,5 0,5 1 0 1,8 2 

2014 2,9 2,6 5 5 5 SC 3,7 3,7 4 2,8 3,6 4 

Letras Port. 

(Lic.)  

2011 3,8 3,5 5 3,8 5 59,6 2,7 2,7 3 1,9 3,1 4 

2014 2,1 1,7 5 3,2 5 SC 3,08 3,08 4 0,31 2,26 3 

Letras Port. 

e Ingl. (Lic.)  

2011 - - - - - - - - - - - - 

2014 2,2 1,3 4,,8 3,9 4,8 SC 3,19 3,19 4 1,41 2,7 3 

Letras   Esp. 

(Lic.)  

2011 - - - - - - - - - - - - 

2014 4,3 4,5 5 5 5 SC 3,69 3,69 4 3,69 4,1 5 

Matemática 

EaD (Lic) 

2011 5 4,5 5 3,8 4,8 60,2 3,4 3,4 4 3,1 3,8 4 

2014 3,7 2,8 5 4,4 5 SC 3,7 3,7 4 3,7 3,9 4 

Pedagogia 

(Licenc) 

2011 3,9 1,7 5 4,5 5 54,8 2,4 2,4 3 1,9 3 4 

2014 2 0,69 5 4,8 5 SC 3,22 3,22 4 2,27 3,1 4 

Fonte: MEC/INEP   
Obs.: Os cursos Letras Português e Inglês (Licenciatura), Letras Espanhol (Licenciatura) e Engenharia de Produção 
passaram a participar de avaliação específica do ENADE em 2014. 

Analisando especificamente os resultados obtidos pelos cursos em 2014 (conforme 

tabela anterior), observa-se um panorama positivo, pois 60% obtiveram CPC nas faixas 4 (11 

cursos) e 5 (1 curso). Além disso, 35% alcançaram a faixa 03 do CPC, resultado este, embora 
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mais baixo, também dentro dos padrões desejáveis de qualidade. Apenas o Curso de Física 

Bacharelado obteve CPC na faixa 02, sendo que se trata de curso em processo de fechamento 

pela instituição devido a problemas de demanda, o que pode ter interferido no resultado. 

Comparando-se os resultados de 2014 com os de 2011, constata-se um melhor 

desempenho dos cursos. Houve ligeiro aumento do percentual de cursos com CPC nas faixas 04 

e 05 (58% em 2011 e 60% em 2014) e ainda, a maioria que apresentava CPC na faixa 04 

manteve esse patamar, além de terem passado para a faixa 04 dois cursos que se encontravam na 

faixa 02 e 03 em 2011.  Pode-se afirmar que a situação de boicote à prova nacional foi 

eliminada nesse grupo de cursos, o que se fazia presente em 2011 em pelo menos em 04 cursos. 

Apesar do melhor desempenho da grande maioria, deixaram a desejar a situação de 05 cursos, 

que em 2014 abaixaram um ponto na faixa do CPC, embora tenham se mantido dentro dos 

padrões oficiais de qualidade. 

Quanto ao do Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), indicador 

da qualidade da educação oferecida pela instituição de educação superior, medido pelo MEC, a 

PUC-SP apresentou os seguintes resultados, demonstrados no quadro, a seguir, numa  linha 

histórica,  que permite comparar o desempenho no último triênio com os anteriores.  

Quadro 3 : Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) da PUC-SP em quatro triênios 

IGC Triênio 

Conceito 

médio da 

Graduação 

Conceito 

médio 

Mestrado 

Conceito 

médio 

Doutorado 

Proporção 

graduandos 

equivalente 

Proporção 

mestrando 

equivalente 

IGC 

contínuo 

IGC 

Faixa 

2007/2008/2009 3,0302 4,4207 2,6806 0,5997 0,6184 362 4 

2008/2009/2010 3,00 4,51 3,07 0,5134 0,6027 3,78 4 

2009/2010/2011 2,99 4,50 3,06 0,5261 0,5710 3,74 4 

2012/2013/2014 2,66 4,11 2,47  0,5659 0,5385 3,40 4 

Fonte: MEC/Inep 

 

Os dados mostram que a Universidade tem se mantido, por quatro triênios 

consecutivos, na faixa 04 do IGC, com pequenas variações do IGC contínuo, que considera em 

sua composição os resultados da avaliação de cursos de graduação e de pós-graduação 

(mestrado e doutorado) 
5
.  Chama a atenção, porém, que embora mantida a faixa do IGC no 

                                                             
5
 Na graduação, é utilizada a média dos últimos CPC (triênio) disponíveis dos cursos avaliados da instituição no ano do cálculo e 

nos dois anteriores, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados . Na pós-graduação, é utilizada a 

média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal 

disponível, convertida para escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos programas de pós-graduação 

correspondentes. Também é considerada, no cálculo do IGC a distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, 

graduação ou pós-graduação stricto sensu (excluindo estas informações para as instituições que não oferecerem pós-graduação 

stricto sensu). 
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período de 2012/2013 e 2014 houve uma diminuição do conceito médio obtido, tanto na 

Graduação como na Pós-graduação (mestrado e doutorado). 

 A Universidade recebeu, em 2014 e 2015, a visita de equipes de avaliação externa para avaliação dos seguintes 

cursos: Serviço Social, Geografia Licenciatura e Geografia Bacharelado, História Licenciatura, Jornalismo e Direito. Os cinco 

primeiros encontravam-se em processo de regulação com Termo de Compromisso, conforme relatado na parte III-

Desenvolvimento, Eixo 1, tópico 1.1.2.  Os resultados dessas avaliações constam desta parte do presente Relatório, no tópico: 1.2.2-

Avaliação externa em diálogo com avaliação de curso: 2014 e 2015. 

Quanto à Pós-Graduação, não foram realizados processos de avaliação pela CAPES em 2015, sendo, portanto, 

apresentados os dados das duas últimas avaliações trienais.  

Quadro 4: Resultados da avaliação da CAPES (2010/2013) por Programa – Mestrado Acadêmico, Mestrado Profissional e Doutorado. 

Faculdades Programas 

Avaliação Trienal CAPES 

Triênio (07-09) 

2010 

Triênio (10-12) 

2013 

MA MP D MA MP D 

Economia, Administração 

Contábeis e Atuariais 

Administração  4 - - 4 - - 

Ciências Contábeis e Atuariais  3 - - 3 - - 

Economia  4 - - 3 - - 

Ciências Exatas e Tecnologia 

Educação Matemática  5 4 5 5 4 5 

História da Ciência  4 - 4 4 - 4 

Tec. da Intel. e Design Digital  4 - - 4 - - 

Ciências Humanas e da Saúde 

Fonoaudiologia  4 - 4 4 - 4 

Gerontologia  3 - - 3 - - 

Psicologia: Psicologia Clínica  4 - 4 4 - 4 

Psicologia Exp.: Análise do 
Comportamento 

4 - 4 5 - 5 

Psicologia: Psicologia Social  5 - 5 4 - 4 

Ciências Sociais 

Ciências da Religião  5 - 5 5 - 5 

Ciências Sociais  5 - 5 4 - 4 

História  5 - 5 4 - 4 

Serviço Social  6 - 6 7 - 7 

Direito Direito  6 - 6 4 - 4 

Educação 

Psicologia da Educação  5 - 5 6 - 6 

Educação: Currículo 4 - 4 5 - 5 

História, Política, Sociedade 4 - 4 4 - 4 

Filosofia, Comunicação, Letras e 

Artes 

Comunicação e Semiótica  5 - 5 4 - 4 

Filosofia  5 - 5 5 - 5 

Linguística Aplicada e Estudos da 

Linguagem 
5 - 5 5 - 5 

Literatura e Crítica Literária  4 - - 4 - - 

Língua Portuguesa  5 - 5 5 - 5 

Teologia Teologia 3 - - 3 - - 
Fonte: Resultados da avaliação da Capes (2010/2013). Disponível em: 

http://conteudoweb.capes.gov.br/conteudoweb/ProjetoRelacaoCursosServlet?acao=pesquisarRegiaoIesPrograma&codigoIes=33005

010&conceito=. Acesso em: 20 de fevereiro de 2.015 

A tabela, a seguir, faz uma síntese dos resultados por faixa de notas recebidas. Os 

dados mostram a grande concentração dos conceitos nas faixas 4 e 5 nos dois triênios de 

avaliação pela CAPES. Verifica-se, porém, que no triênio 2010-2012 predominam as avaliações 

com conceitos 04, enquanto no triênio anterior predominaram as de conceitos 05, revelando 
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uma queda nos resultados, considerando o conjunto dos conceitos obtidos. Destaca-se, por outro 

lado, que o Programa Serviço Social, obteve a avaliação máxima, tanto no Mestrado como no 

Doutorado.  

Tabela 2: Resultados da avaliação da CAPES (2010 e 2013) dos Programas – Mestrado Acadêmico, Mestrado 
Profissional e Doutorado. 

Conceitos 
Anos 

2010 2013 

1 e 2 0% 0% 

3 7% 9% 

4 39% 50% 

5 45% 32% 

6 e 7 9% 9% 
Fonte: Resultados da avaliação da Capes (2010/2013). 

1.2 Dimensão: Planejamento e Avaliação  

O aperfeiçoamento do trabalho educacional assumido pelas instituições de 

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

institucionais e os resultados da avaliação institucional (interna e externa). Tal articulação exige 

um movimento sistêmico de acompanhamento e devolutivas, que possibilita, de forma integrada 

e ininterrupta, a orientação do processo decisório na gestão institucional, a melhoria da 

qualidade das ações praticadas e o fortalecimento da imagem e da identidade da instituição. 

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

possibilita a compreensão mais ampla da Instituição, por meio da captação do sentido comum 

de universidade, construído por professores, estudantes e funcionários que nela atuam sem 

perder de vista a diversidade e a complexidade das diferentes ações por ela desenvolvidas. 

Assim, o planejamento de suas ações consideram a diversidade e complexidade e predomina a 

organização trienal das coletas e análises de dados. Anualmente, levando em consideração os 

resultados do trabalho avaliativo, as ações são planejadas e registradas em um Plano anual, 

visando principalmente o desenvolvimento de avaliações de resultados.  

O trabalho de autoavaliação institucional realizado pela CPA em 2015 foi a 

conclusão de um Projeto elaborado para o triênio 2013-2015, orientado pelos seguintes 

objetivos gerais: 

I. Realizar um processo partilhado de produção de conhecimento sobre a 
Universidade, que torne possível a construção e consolidação de valores e 

princípios da instituição, processo que implica o aprofundamento e o 

aperfeiçoamento das práticas institucionais e se necessário a sua revisão ou 
mudanças; 
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II. Instalar um sistema de informação e divulgação de dados ágil e preciso com a 

participação dos diferentes segmentos da universidade, garantindo a 

democratização das ações; 

III. Efetivar análise contínua da ação educativa buscando vê-la com clareza, 

profundidade e abrangência com vistas ao aperfeiçoamento de desempenho 

acadêmico; 

IV. Desencadear um processo de avaliação que germine sua continuidade e não 
perca de vista a globalidade da instituição; 

V. Implantar uma cultura de avaliação orientada por um processo reflexivo, 

sistemático e contínuo sobre a realidade institucional que subsidie a tomada de 
decisões na instituição. Além disso, oferecer condições da universidade prestar 

contas à sociedade do seu projeto institucional.  

Em 2015, tendo como base os objetivos gerais do processo de autoavaliação da 

PUC-SP, que destacam o caráter partilhado de reflexão contínua de produção de conhecimento 

sobre a realidade, o Projeto desenvolvido em 2015 buscou atingir os seguintes objetivos 

específicos: 

 Organizar os dados da autoavaliação com vistas à divulgação e devolutiva para a 

comunidade das ações desenvolvidas no ano, principalmente àquelas voltadas para 
a divulgação dos resultados das Avaliações de Curso/Programas e da Docência; 

 Sistematizar e integrar resultados das avaliações e informações sobre a PUC-SP, 

relativos às dimensões institucionais: Ensino, Pesquisa e Extensão, que compõem o 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas, utilizando bancos de dados relacionais numa 
perspectiva multidimensional; 

 Produzir indicadores institucionais que deem subsídios para ações gestoras, de 

forma a permitir que o diagnóstico e o controle da instituição se articulem com um 
projeto específico da própria universidade; 

 Imprimir um caráter formativo ao processo avaliativo que leve à reflexão pelos 

educadores da instituição sobre as finalidades e as práticas institucionais, 
identificando, por meio do monitoramento, avanços e equívocos e a compreensão 

das possibilidades de refletir sobre os resultados e indicar mudanças com vistas ao 

aperfeiçoamento institucional e pessoal.  

Em 2015, como parte do Projeto 2013-2015, a CPA priorizou o desenvolvimento 

das seguintes avaliações de resultados nessa dimensão: 

 Elaboração do Relatório do V Ciclo avaliativo,  

 Avaliação externa em diálogo com a avaliação de curso: 

 Estudos dos microdados do Enade. 

Considerando a estrutura e dimensão da Universidade, a relação sistêmica entre 

planejamento e avaliação ainda é um desafio que está sendo buscado de forma a considerar o 
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envolvimento e a participação da comunidade para legitimar os processos decisórios decorrentes 

das práticas avaliativas e das condições institucionais.  

1.2.1 Relatório do V Ciclo: monitoramento das metas do PDI  2010-2014 

A política de regulação da PUC-SP, ou seja, o monitoramento da qualidade de suas 

ações, encontrou eco nas exigências do MEC que nesta década investiu de forma mais 

contundente na implantação de processos de monitoramento das Universidades brasileiras, 

consolidando sistemas eletrônicos de fluxo de trabalho e gerenciamento de informações, 

agilizando os processos de regulação, avaliação e supervisão da educação superior. A Portaria 

40, republicada no final de 2010, é um exemplo de normativa orientadora de ações de gestão e 

avaliação interna e externa para a Educação Superior que influenciou a definição de ações que 

se realizaram no período.  

Nesse sentido, tal legislação exigiu da Universidade, a elaboração de uma estrutura 

de ação que demandou não somente o atendimento de novas normatizações, mas também o 

reconhecimento da CPA, como responsável pela realização da autoavaliação e como parceira 

para o aperfeiçoamento do projeto pedagógico da instituição, atrelando os resultados avaliativos 

aos processos de renovação, de reconhecimento e recredenciamento dos cursos de graduação. 

Outro ponto de influência no contexto do trabalho da Autoavaliação Institucional 

no período foi a eleição de uma nova equipe gestora para administração da PUC-SP de 2013 a 

2016. Essa gestão, que alcançou os dois anos finais de vigência do PDI (2010-2014), revisitou 

as metas institucionais previstas no documento e desencadeou decisões acadêmicas e 

administrativas para o seu cumprimento. Houve continuidade de uma política austera de 

controle de custos, racionalização de otimização de recursos ante a crise financeira da 

instituição ainda presente. Também foi desencadeada a construção do novo PDI para os 

próximos cinco anos, que teve seu primeiro ano de vigência em 2015.  

Nesse contexto, a CPAPUC-SP projetou e executou seu projeto de Autoavaliação 

Institucional do 5º ciclo avaliativo (2012-2014) buscando monitorar o alcance dos objetivos e 

metas previstas no PDI (2010-2014). Propôs-se também a observar a coerência e a articulação 

entre as diversas ações, registrando os percursos que mantém os padrões de qualidade que 

situam a PUC-SP como uma Universidade que, apesar das adversidades, continua sustentando 

seu caráter transformador e, ao mesmo tempo, resguardando a qualidade do trabalho acadêmico. 
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O relatório de ciclo foi sendo produzido no triênio e teve sua conclusão no primeiro trimestre de 

2015 e entregue ao MEC em 31 de março do mesmo ano.  

Após envio ao MEC, o referido Relatório passou por processo de ajustes no 

formato e redação, tornando-o mais objetivo para divulgação interna, buscando favorecer a 

tomada de decisões. 

1.2.2 Avaliação externa em diálogo com avaliação de curso: 2014 e 2015 

Dentre as ações avaliativas que vem sendo sistematicamente realizadas pela CPA, 

ressalta-se a interlocução com o trabalho de avaliação e regulação realizado pelo MEC/INEP 

junto aos cursos de graduação. São analisados os pareceres das comissões de avaliação externa, 

buscando integrar os resultados das avaliações atribuídas aos cursos, considerando os 

indicadores de qualidade das diferentes dimensões, com os dados avaliativos produzidos na 

avaliação interna.  

No período estudado (2014 e 2015) a universidade teve seis cursos em processo de 

avaliação/regulação externa: Serviço Social, Geografia Licenciatura, Geografia Bacharelado, 

História Licenciatura, Jornalismo e Direito. Os cinco primeiros cursos encontravam-se em 

situação de Protocolo de Compromisso.  

O Protocolo de Compromisso
6
 é um procedimento adotado pelo Ministério da 

Educação (MEC) para saneamento das fragilidades apresentadas pelos cursos de graduação que 

obtiveram resultados insatisfatórios (conceitos menores que 3) no indicador de qualidade da 

Educação Superior denominado Conceito Preliminar de Curso (CPC)
7
 em dois ciclos 

consecutivos de avaliação
8
.  

Tal indicador se constitui a partir de diferentes variáveis de insumos em uma única 

medida. São elas: informações sobre a infraestrutura, os recursos didático-pedagógicos, o corpo 

docente, o desempenho obtido pelos estudantes concluintes no Enade e os resultados do 

                                                             
6
 Protocolo de Compromisso tem como fundamentação legal o art. 10, da Lei nº 10.861, de 2004; os arts. 60 e 61 do Decreto nº 

5.773, de 2006; o art. 36 - A da Portaria Normativa MEC nº 40/2010, redação incluída pela Portaria Normativa MEC nº 24/2012. 
7
 Instituído pela Portaria Normativa nº 4, de 05 de agosto de 2008 o CPC é calculado conforme metodologia específica detalhada na 

Nota Técnica Metodológica de out/2013 disponível em 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/notas_tecnicas/2012/nota_metodologica_indicadores_2012.pdf - Acesso em 

dezembro de 2015. 
8
 Bases legais da proposta: as medidas ora propostas têm fundamento nos arts. 206, VII, 209, I e II, e 211, §1º da Constituição 

Federal; art. 46, § 1º, da Lei 9.394, de 1996; art. 2º, parágrafo único e art. 4º da Lei nº 10.861, de 2004, arts. 2º, 5º, 45  e 50, §1º, da 

Lei n.º 9.784, de 1999; arts. 39, 41, 69-A e 60 combinado com os arts. 61, §2º e 111, §3º, do Decreto n.º 5.773, de 2006, e art. 36-A 

e demais, da Portaria Normativa MEC nº 40, de 2007 e suas alterações. 

 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/notas_tecnicas/2012/nota_metodologica_indicadores_2012.pdf
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Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD). O CPC inferior a 3 

(três), revela que o curso apresenta deficiências nas condições de oferta, em diferentes 

dimensões avaliadas, o que coloca em risco a formação em nível superior dos estudantes. Por 

essa razão é exigida das Instituições de Educação Superior (IES) uma atuação incisiva por meio 

do planejamento e realização de medidas administrativas para superação de deficiências que 

possam estar interferindo nos resultados insatisfatórios. 

Por exigência do Protocolo de Compromisso, cada curso elaborou seu Plano de 

Melhorias, segundo as normatizações oficiais, identificando ações a serem adotadas e seus 

respectivos prazos para a superação das fragilidades. 

Para a construção desses documentos os cursos contaram com a parceira de uma 

comissão que foi integrada pela coordenação do curso, representante da Consulteg, da 

CPAPUC-SP, e da Pró-Reitoria de Graduação, que acompanharam todas as etapas do trabalho, 

o que incluiu apoio à construção do Plano de melhorias, revisão e monitoramento da execução 

do Plano, da construção de relatórios periódicos e final. 

Com o objetivo de apoiar esses processos, a CPAPUC-SP desenvolveu um Plano 

de trabalho, para realização do monitoramento das ações previstas pelos cursos, com 

participação das coordenações e do Núcleo Docente Estruturante (NDE) cos cursos e também 

da Assessoria da Prograd e da Pesquisadora Institucional.  

O exemplo, a seguir, apresenta o Plano para o curso de Jornalismo, envolvendo o 

acompanhamento e apoio às ações desencadeadas pelo curso. O Plano consta   das seguintes 

partes:  

1- Objetivo do trabalho;  

2- Roteiro de acompanhamento dos objetivos e atividades nas dimensões: 

Organização didático-pedagógica; Corpo docente e técnico-administrativo; 

Condições de ensino e pesquisa: infraestrutura física, biblioteca, recursos de 

informação e comunicação. 
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Assim, as atividades realizadas pela CPAPUC-SP envolveram acompanhamento do 

trabalho no período de vigência do Termo de Compromisso, análise dos pareceres dos 

especialistas das comissões de avaliação in loco, associados a outros resultados de avaliações 

interna, como avaliação de curso, avaliação da docência, resultados do ENADE, entre outros. 

Tais atividades permitiram identificar os problemas a serem superados e ofereceram tanto uma 

visão geral e analítica dos pontos a serem melhorados, quanto acompanhar o Plano de Melhoria 

junto à Coordenação do Curso e o Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso envolvido. 

Como já assinalado em 2014, os cursos de Serviço Social, Geografia Licenciatura, 

Geografia Bacharelado receberam a visita da Comissão Externa do MEC para verificação do 

cumprimento das ações contempladas no Plano de Melhoria e para Renovação de 

Reconhecimento. Em 2015 o processo ocorreu com os cursos de Jornalismo e História.  

Ressalta-se que em 2014 o curso de Direito também passou pelo processo de avaliação 

regulatória in loco, considerando as normativas oficiais. Não se trata de curso em situação de 

Termo de Compromisso. Salientamos que os dados relativos a esse curso foram integrados 

nesse tópico do Relatório, que trata das avaliações externas in loco ocorridas na universidade no 

período estudado. 

O quadro, a seguir, sistematiza as avaliações externas ocorridas em 2014-2015, 

com os respectivos resultados: 

Quadro 5: Resultados obtidos pelos cursos nas avaliações in loco: conceito das dimensões e do curso. 

Tipo de  

Regulação 
Cursos Período da visita 

Conceitos/Notas Conceito 

do curso 

(CC) 
D1* D2* D3* 

R
en

o
v
a
çã

o
 d

e 
 

R
ec

o
n

h
ec

im
en

to
 

B
ac

h
ar

e

la
d
o
 

Direito  15 a 18/10/2014 4,7 4,2 3,7 4 

Geografia 05 a 08/11/2014 3,5 3,9 2,6 3 

Serviço Social 02 a 05/02/2014 4,9 5,0 4,9 5 

Jornalismo 18 a 21/10/2015 3,5 4,5 3,5 4 

L
ic

en
ci

at
u
ra

 

Geografia  05 a 08/11/2014 3,3 4,3 2,6 4 

Historia  01 a 04/03/2015 3,9 4,6 2,6 4 

Fonte: Dados organizados pela Comissão Própria de Avaliação CPA-PUCSP  

Obs: * D1: Organização Didático-Pedagógica; D 2: Corpo docente e Tutorial e D3: Infraestrutura. 

Os conceitos obtidos pelos cursos (CC) mostraram uma condição bastante 

satisfatória, pois 05 dos 06 cursos (83%) foram bem avaliados, com conceitos 04 ou 05, ou seja, 

conforme os parâmetros do MEC a maioria se situou acima do padrão mínimo de qualidade, 

sendo que o curso de Serviço Social atingiu o padrão máximo. Esses resultados são indicativos 
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de que a regulação oficial exercida pelo INEP para Reconhecimento de cursos manifesta 

aprovação em condição muito boa ou excelente dos cursos da PUC-SP avaliados. 

Quanto aos resultados das Dimensões avaliadas: Dimensão 1- Organização 

Didático-Pedagógica, Dimensão 2 - Corpo Docente e Dimensão 3- Infraestrutura, as tabelas 

apresentadas a seguir mostram o conceito geral e o detalhamento dos resultados avaliativos 

obtidos nos diferentes indicadores que foram objeto de análise da avaliação externa, 

considerando também dados da autoavaliação institucional. Buscou-se analisar cada dimensão, 

chamando a atenção para pontos mais positivos e para os aspectos mais vulneráveis, que 

merecem atenção da gestão universitária para tomada de decisões. 

Quanto à Dimensão 1- Organização Didático-Pedagógica, a tabela específica 

evidencia que os cursos apresentaram conceitos de avaliação na faixa de 3,5 a 4,9, configurando 

conceitos suficientes em quatro dos cinco cursos e conceitos muito bons em dois cursos (com 

conceitos 4,7 e 4,9), chegando próxima de 4,0 (3,97) a média dos conceitos dos cursos.  

Verificou-se que dentre 16 indicadores avaliados na dimensão 1, 05 receberam 

avaliação mais positiva na maioria dos cursos: Perfil profissional do egresso, Objetivos do 

curso, Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-aprendizagem e 

Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-aprendizagem. Dentre os 06 cursos 

participantes, 05 receberam notas o4 ou 05 nesses indicadores, permitindo afirmar que têm 

clareza dos propósitos do curso e apresentam um encaminhamento positivo de algumas questões 

didáticas ligadas à recursos didáticos e avaliação. Os indicadores Estágio curricular 

supervisionado e Integração com as redes públicas de ensino (este específico das 

Licenciaturas), também receberam avaliação positiva dos cursos envolvidos com notas 04 e 05, 

mostrando o reconhecimento dos avaliadores da qualidade do trabalho de estágio na formação. 

Embora com conceitos que atendem o padrão mínimo de qualidade, os pontos mais vulneráveis, 

segundo a avaliação oficial, foram Conteúdos curriculares e Metodologia, com restrições para 

04 e 03 cursos, respectivamente. Tais resultados são compatíveis com os dados da avaliação 

interna. O indicador Número de vagas que se manteve apenas na condição suficiente para 04 

dos 06 cursos participantes, indicando a necessidade de ajustes desse planejamento.  

Comparando-se dados das atuais avaliações com as realizadas em 2012 e 2013, 

constatam-se melhorias na qualidade do indicador Ações decorrentes dos processos de 

avaliação de curso. Esse resultado indica, possivelmente, que os cursos estão mais receptivos 

aos resultados avaliativos externos e internos para o aperfeiçoamento do trabalho. Também 
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houve melhoria na avaliação do indicador Apoio ao discente, superando algumas críticas dos 

avaliadores externos, o que também ocorreu com o Uso das TICs. 

Quadro 6 – Indicadores avaliados na Dimensão 1- Organização Didático-Pedagógica, por Modalidade de Curso. 2014 e 

2015 

Indicadores 

Modalidade 

M
éd

ia
 p

o
r 

in
d

ic
a
d

o
r 

Bacharelado Licenciatura 

Direito 
Serviço 

Social 
Jornalismo Geografia Geografia História 

Contexto educacional 5 5 4 3 3 4 4 

Política institucional no âmbito do 
curso  

5 5 3 3 4 5 4.1 

Objetivos do curso  5 5 4 4 3 4 4.1 

Perfil profissional do egresso  5 5 4 4 3 5 4.3 

Estrutura curricular  5 5 3 3 4 4 4 

Conteúdos curriculares  5 5 3 3 3 3 3.6 

Metodologia  4 5 2 3 3 4 3.5 

Estágio curricular supervisionado 5 5 3 NSA 4 5 3.6 

Atividades complementares  5 5 3 3 3 5 4 

Trabalho de conclusão de curso 
(TCC) 

5 5 4 5 3 2 4 

Apoio ao discente  4 5 4 4 3 3 3.8 

Ações decorrentes dos processos 
de avaliação de curso  

5 4 4 3 2 4 3.6 

Tecnologias de informação e 
comunicação – TICs - no processo 
ensino-aprendizagem  

4 5 4 4 4 3 4 

Procedimentos de avaliação dos 
processos de ensino-aprendizagem   

5 5 4 4 3 4 4.1 

Número de vagas   4 5 3 3 3 3 3,5 

Integração com as redes públicas 
de ensino (Licenciaturas) 

NSA NSA NSA NSA 4 5 4.5 

Conceito da Dimensão 4.7 4.9 3.5 3.5 3.3 3.9 3.3 
Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. Organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA-PUCSP) 

Obs.: Os cursos Direito, Serviço social, Geografia Bacharelado e Geografia e História Licenciatura foram avaliados com o 

Instrumentos de Avaliação Externa – versão Maio de 2012. O curso de Jornalismo foi avaliado com o o Instrumentos de Avaliação 

Externa – versão Agosto de 2015. 

Uma análise dos escores atribuídos à Dimensão 2- Corpo Docente revela que esta 

dimensão recebeu os conceitos mais elevados, ficando em 4,4 a média do conjunto dos cursos. 

Tais resultados consolidam o perfil da Universidade de manter um quadro qualificado de 

profissionais e também expressando como muito boa a gestão pedagógica do curso.  

Considerando os 12 indicadores avaliados, 08 receberam notas acima de 04 ou nota 

05, destacando-se os aspectos de titulação, experiência profissional e também o regime de 

trabalho, tanto dos docentes como da coordenação.  Constata-se que certos indicadores 

revelaram problemas específicos em alguns dos cursos avaliados. Houve algumas restrições à 

Produção científica, cultural, artística ou tecnológica dos docentes de 03 cursos, embora 

apenas um curso tenha recebido nota 02, inferior ao mínimo de qualidade.  Além disso, 

salientou-se como vulnerabilidade em 04 cursos o Funcionamento do colegiado de curso ou 
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equivalente, que tem similaridade de funções com a Comissão didática do curso prevista 

regimentalmente na universidade, porém nem sempre compreendida, pelos avaliadores externos, 

com as mesmas funções do referido colegiado.  

Quadro 7 – Indicadores avaliados na Dimensão 2- Corpo Docente e Tutorial, por Modalidade de Curso. 2014 e 2015 

Indicadores 
Modalidade de curso: Bacharelado 

Modalidade de 
curso: Licenciatura 

M
éd

ia
 p

o
r 

in
d

ic
a
d

o
r 

Direito 
Serviço 
Social 

Jornalismo Geografia Geografia História 

Atuação do Núcleo Docente 
Estruturante 5 5 4 2 2 5 3.8 

Atuação do(a) coordenador(a) 4 5 4 4 4 5 4.3 
Experiência profissional, de 
magistério superior e de gestão 
acadêmica do(a) coordenador(a) 

5 5 4 5 5 5 
4.8 

Regime de trabalho do(a) 
coordenador(a) do curso 1 5 5 1 5 5 3.6 

Titulação do corpo docente do curso 5 5 5 5 5 5 5 
Titulação do corpo docente do curso 
– percentual de doutores 5 5 5 5 5 5 

5 

Regime de trabalho do corpo 
docente do curso 4 5 5 5 5 5 

4.8 

Experiência profissional do corpo 
docente 5 5 5 5 5 NSA 5 

Experiência no exercício da 
docência na educação básica 
(licenciatura) 

NSA NSA NSA NSA 4 5 
4.5 

Experiência de magistério superior 
corpo docente 

5 5 5 5 5 5 5 

Funcionamento do colegiado de 
curso ou equivalente 5 5 3 3 3 2 

3.5 

Produção científica, cultural, 
artística ou tecnológica. 2 5 4 3 3 4 

3.5 

Conceito da Dimensão 4.2 5 4.5 3.9 4.3 4.6 4.4 
Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. Organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA-PUCSP) 

Obs.: Os cursos Direito, Serviço social, Geografia Bacharelado e Geografia e História Licenciatura foram avaliados com os 

Instrumentos de Avaliação Externa – versão Maio de 2012. O curso de Jornalismo foi avaliado com o Instrumentos de Avaliação 

Externa – versão Agosto de 2015. 

 

A Dimensão 3- Infraestrutura - revelou maior fragilidade, com média 3,3 dos 

cursos avaliados, sendo que 03 cursos receberam conceitos abaixo do mínimo de qualidade 

(nota 2,6).  

Recebeu avaliação positiva o indicador relativo ao Acesso dos alunos a 

equipamentos de informática, aspecto considerado bem dimensionado na Universidade, ao lado 

dos Periódicos especializados, que recebeu avaliação máxima por todos os cursos. A 

Bibliografia Básica e a Complementar também foi avaliada acima dos padrões mínimos de 

qualidade na maioria dos cursos, embora dois cursos tenham recebido nota abaixo desses 

padrões.  O ponto mais vulnerável da avaliação de infraestrutura são os Gabinetes de trabalho 

para professores TI, que tem recebido avaliação negativa na grande maioria dos cursos, dada a 

impossibilidade de disponibilizar tais espaços em alguns campi, devido às questões de estrutura 

física da instituição.  Os indicadores relativos aos Laboratórios didáticos especializados também 

tiveram restrições pelos avaliadores externos, quer seja quanto aos aspectos de quantidade e de 

qualidade, com atribuição de avaliações abaixo do padrão mínimo de qualidade em três dos 06 



 
 

37 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação – CPAPUC-SP 

cursos participantes. Por outro lado, um dos cursos (Direito) obteve notas 4 e 5 nos Núcleos de 

práticas Jurídicas.   

Em relação à Infraestrutura, cabe considerar que embora ainda apresentando 

ressalvas, a Universidade tem apresentado avanços no equacionamento das questões da 

bibliografia oferecida aos estudantes, quer seja básica, complementar e especialmente quanto 

aos periódicos e na manutenção dos espaços de trabalho para professores e para as aulas. Esses 

últimos quesitos também foram objeto de críticas pelos alunos nas avaliações internas, porém 

constatou-se investimentos pela instituição o que acarretou melhoria de condições para atender 

as necessidades pedagógicas.   

Quadro 8 – Indicadores avaliados na Dimensão 3 INFRAESTRUTURA, por Modalidade de Curso - 2014 e 2015 

Indicadores 

Cursos avaliados 

M
é
d

ia
 p

o
r
 

in
d

ic
a

d
o

r
 

Modalidade de curso: Bacharelado 
Modalidade de curso: 

Licenciatura 

Direito 
Serviço 

social 
Jornalismo Geografia Geografia História 

Gabinetes de trabalho para professores TI 1 4 1 1 1 1 1.5 

Espaço de trabalho para coordenação do 

curso e serviços acadêmicos 
4 5 3 2 2 4 3.3 

Sala de professores 3 5 3 3 3 2 3.1 

Salas de aula 3 5 3 3 3 4 3.5 

Acesso dos alunos a equipamentos de 

informática 
4 5 4 5 4 3 4.1 

Bibliografia básica 3 5 5 1 1 3 3 

Bibliografia complementar 5 5 5 2 2 4 3.8 

Periódicos especializados 5 5 5 5 5 5 5 

Laboratórios didáticos especializados- 

quantidade 
NSA NSA 3 2 NSA 1 2 

Laboratórios didáticos especializados: 

qualidade 
NSA NSA 2 2 NSA 1 1.6 

Laboratórios didáticos especializados: 

serviços 
NSA NSA 4 NSA NSA 1 2.5 

Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades 

básicas (Direito) 
4 NSA - NSA NSA NSA 4 

Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades 

de arbitragem, negociação e mediação 

(Direito) 

5 NSA - NSA NSA NSA 5 

Concito da Dimensão 3.7 4.9 3.5 2.6 2.6 2.6 3.3 

Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. Organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA-PUCSP) 

Obs.: Os cursos Direito, Serviço social, Geografia Bacharelado e Geografia e História Licenciatura foram avaliados com os 

Instrumentos de Avaliação Externa – versão Maio de 2012. O curso de Jornalismo foi avaliado com o o Instrumentos de Avaliação 

Externa – versão Agosto de 2015. 

A análise da avaliação dos Requisitos Legais e Normativos, que são essencialmente 

regulatórios, evidencia que a grande maioria é atendida pelos cursos. Assim, 82% das avaliações 

foram positivas, embora especialmente dois dos cursos participantes tenham assinalado o não 

cumprimento de alguns requisitos. Os resultados geraram diligências aos cursos participantes 

que foram encaminhadas, em nível da instituição sob orientação do Procurador Institucional da 

PUC-SP.  
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Quadro 9: Requisitos Legais e Normativos avaliados, por modalidade de curso. 2014 e 2015 

Requisitos Legais e Normativos 

Modalidade 

Bacharelado Licenciatura 

Direito 
Serviço 

social 
Jornalismo Geografia Geografia História 

Diretrizes Curriculares Nacionais de Curso Sim Sim Sim Não Não Sim 

Diretrizes Curriculares Nacionais da Educação 
das Relações Étnico-raciais 

Sim Sim Sim Não Não Não 

Diretrizes Nacionais para a Educação dos 
Direitos Humanos 

- - Sim - - - 

Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista 

- - Sim - - - 

Titulação do corpo docente  Não Sim Sim Sim Sim Sim 

Núcleo Docente Estruturante (NDE) Sim Sim Sim  Não Não Sim 

Carga horária mínima, em horas – para 
Bacharelados e Licenciaturas. 

Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Tempo de integralização Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Condições de acessibilidade para pessoas com 
deficiência ou mobilidade reduzida 

Sim Sim Sim Não Não Sim 

Disciplina de Libras Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Informações acadêmicas Sim Sim Sim Sim Sim Sim 

Políticas de educação ambiental Sim Sim Sim Sim Sim Não 

Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Formação de Professores da Educação Básica, 
em Nível superior, curso de licenciatura, de 
graduação plena. 

NSA - NSA - - - 

Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. Organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA-PUCSP) 

Obs.: Os cursos Direito, Serviço social, Geografia Bacharelado e Geografia e História Licenciatura foram avaliados com o 

Instrumentos de Avaliação Externa – versão Maio de 2012. O curso de Jornalismo foi avaliado com o Instrumentos de Avaliação 

Externa – versão Agosto de 2015. 

1.2.3 Projeto/Estudos dos microdados: externos(INEP) e internos.  

A – Estudo exploratório de microdados 

Esse projeto/estudo utilizou os insumos de dados externos 2009 a 2013 e internos 

de 2014. 

Quanto a utilização de microdados externos, foram estudadas as manifestações dos 

estudantes no questionário do ENADE. Participaram do exame em 2013 os cursos de Medicina, 

Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Serviço Social. A pesquisa foi realizada a partir de 

arquivo Excel com dados do ENADE e foram investigados os graus de satisfação calculados por 

aluno e tabelas com as médias para cada componente. Conforme a Nota Técnica no. 70 do 

INEP/MEC, que trata do processo de mudança do Questionário do Estudante aplicado no Enade 

de 2013 bem como a análise dos insumos que definiram sua forma de utilização.  

Paralelamente foram estudados dados internos obtidos por intermédio dos 

questionários de avaliações da docência, coordenação, cursos e programas respondidos por 

alunos e professores.  
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A associação destes dados internos como os dados do ENADE, desenharam um 

panorama da Universidade e, por conseguinte, podem subsidiar as ações de suas instâncias 

decisórias. 

O desenvolvimento deste foco é calcado nos diversos tratamentos realizados e que 

se pretende realizar com os microdados do ENADE e das avaliações internas. Na sequência são 

apresentados dois exemplos de experiências realizadas. 

Estudo sobre ENADE: Desempenho dos alunos PUC e das demais IES – 2009 a 2013 

Este estudo teve como objetivo a construção de gráficos comparativos do 

desempenho dos alunos PUC e de outras instituições nas provas dos cursos avaliados no período 

2009 e 2013, para os quais obtivemos dados de 21 cursos que passaram por uma avaliação e 15 

por duas. 

Produto: Arquivo Excel com dados do ENADE tratado e os gráficos construídos. 

Exemplo de gráfico: 

 
Figura 4: Desempenho dos alunos PUC e de instituições paulistas no Enade 2010-2013 

 

Satisfação dos alunos PUC a partir das respostas dos questionários respondidos pelos 

estudantes - ENADE 2013 

Este estudo tem como objetivo medir, a partir das respostas dadas nos 

questionários ENADE, o grau de satisfação dos alunos PUC em relação aos seguintes 

componentes: Infraestrutura e instalações físicas e Oportunidades de ampliação na formação 

acadêmica. 

Produto: Arquivo Excel com dados do ENADE tratados e os graus de satisfação 

calculados por aluno e tabelas com as médias para cada componente. 

Exemplo de tabelas:  
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Tabela 3: Médias para o componente Infraestrutura e Instalações físicas. Base: respostas dos estudantes a questões do 
questionário ENADE 2013. 

Componente – Infraestrutura e instalações físicas  

Curso 
Nota  

ENADE 

Médias dos valores das questões  Média 

Ponderada 

do 

Componente 
Q39 Q40 Q55 Q58 Q59 Q60 Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 

Medicina 2,9300 78,2 70,4 84,6 81,7 84,0 82,2 80,4 83,5 82,8 84,0 84,0 81,5 77,1 81,16 

Enfermagem 3,3822 85,1 82,9 86,2 82,8 89,7 72,0 81,7 83,4 86,2 84,5 89,7 70,2 80,5 82,71 

Fonoaudiologia 2,8338 74,6 71,2 82,5 65,0 62,5 57,5 62,5 65,0 91,2 86,1 76,2 68,7 72,5 71,76 

Fisioterapia (Barueri) 3,2068 81,9 71,4 90,4 95,2 94,2 95,0 95,2 94,2 93,3 93,3 97,1 88,5 98,1 91,40 

Serviço social 3,1909 72,0 75,0 83,1 64,1 58,9 56,8 68,1 68,7 89,2 86,1 85,7 76,0 80,6 74,33 

Fonte: MEC/INEP  

 

Tabela 4: Médias para o componente: Oportunidades de ampliação da Formação acadêmica. Base:  

respostas dos estudantes a questões do questionário ENADE 2013. 

Área de 

Enquadramento 

Componente –Oportunidades de ampliação da Formação acadêmica 

Médias dos valores das questões  Média Ponderada 

do Componente Q42 Q43 Q44 Q45 Q51 Q52 

Medicina 84,7 87,9 85,3 82,5 77,8 73,3 81,9 

Enfermagem 92,9 93,7 88 81,3 91,9 93,7 90,3 

Fonoaudiologia 77,1 88,8 70 66,2 67,5 68,8 73,2 

Fisioterapia Barueri 88,6 100 93 92,6 92 98,1 94,1 

Serviço Social 74,4 79,7 82,2 72,5 64,2 62,7 72,8 

Fonte: MEC/INEP  

 Indicador de qualidade PUC: Base de dados: dados internos da avaliação da docência na 

PUC-SP -2013 e 2014 

Foram realizados vários ensaios com vistas a desenvolver um método para criação 

de um indicador único de qualidade, ou de uma cesta de indicadores para expressar a qualidade 

PUC. De início se estabeleceu que o indicador (ou grupo de indicadores) desejado precisaria ter, 

entre muitas, duas propriedades primordiais: ser de fácil compreensão e passível de ser 

replicado periodicamente.  

A ideia de um indicador único, embora ainda desejada, não progrediu devido às 

muitas dimensões a serem tratadas e a natural dificuldade de se “condensá-las” em um único 

valor. Assim, optou-se por iniciar construindo um grupo de indicadores e foram feitos alguns 

ensaios, dentre os quais vale destacar o Índice de Satisfação dos Estudantes (ISE). Este índice 

foi adaptado do Net Promoter Score (NPS), indicador vastamente utilizado em pesquisa de 

mercado para identificar se um cliente é um potencial promotor ou detrator de um serviço, 

produto ou marca. Nossa adaptação classifica como promotores os alunos cuja combinação das 

respostas dadas no questionário de avaliação da docência é positiva em 90% ou mais dos casos; 

como detratores os com combinação de respostas positivas inferior a 70% e como neutros os 
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demais. O ISE é a média das avaliações dos estudantes. Um ISE abaixo de -20 é péssimo, entre 

-20 e 0 ruim, entre 0 e 20 regular, entre 20 e 40 bom e acima de 40 ótimo.  

 

Figura 5: Composição do Indicador de Satisfação do Estudante 

Fonte dos dados: Avaliação da docência pelos alunos de graduação – 2º sem/2014 

Produto: Arquivo Excel com dados e gráficos com o ISE por campi, faculdades e 

cursos.  

Exemplo de gráfico: 

Gráfico 1: Indicador de satisfação com o ensino – avaliação da docência pelo estudante –graduação 

 
Fonte: dados de avaliação da docência- 2013 e 2014- CPA 

B- Estudo das respostas dos estudantes da PUC-SP ao Questionário – ENADE 2010, 

2011 e 2012 

 

Tabela 5: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012: percepção da 
prova. 
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Situação do questionário de percepção da prova 

Ano 
Não respondeu Respondeu 

Total 
Nº % Nº % 

2010 63 25% 191 75% 254 

2011 98 25% 299 75% 397 

2012 355 15% 2068 85% 2423 

Qual o grau de Dificuldade dessa Prova? 

  

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas respostas 1 0% 0 0% 1 0% 

Branco 63 25% 99 25% 364 15% 

Muito fácil 6 2% 35 9% 184 8% 

Fácil 35 14% 74 19% 472 19% 

Médio 124 49% 162 41% 1194 49% 

Difícil 23 9% 22 6% 168 7% 

Muito Difícil 2 1% 5 1% 40 2% 

Total 254 100% 397 100% 2423 100% 

 

Qual o grau de dificuldade desta prova na parte do Componente Específico? 

  

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas respostas 1 0% 0 0% 1 0% 

Branco 64 25% 100 25% 366 15% 

Muito fácil 3 1% 18 5% 108 4% 

Fácil 24 9% 44 11% 299 12% 

Médio 140 55% 176 44% 1258 52% 

Difícil 22 9% 52 13% 342 14% 

Muito Difícil 0 0% 7 2% 49 2% 

Total 254 100% 397 100% 2423 100% 

Considerando a extensão da prova, em relação ao tempo total, você considera que a prova foi:  

  

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas respostas 0 0% 0 0% 2 0% 

Branco 65 26% 100 25% 365 15% 

Muito longa. 12 5% 51 13% 425 18% 

Longa. 39 15% 70 18% 415 17% 

Adequada. 126 50% 162 41% 1083 45% 

Curta. 10 4% 8 2% 103 4% 

Muito curta. 2 1% 6 2% 30 1% 

Total 254 100% 397 100% 2423 100% 

Os enunciados das questões da prova na parte de Formação Geral estavam claros e objetivos? 

  

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas respostas 1 0% 0 0% 3 0% 

Branco 64 25% 99 25% 361 15% 

Sim, todos 35 14% 74 19% 453 19% 

Sim, a maioria. 109 43% 164 41% 998 41% 

Apenas cerca da metade. 28 11% 34 9% 331 14% 

Poucos se apresentam. 15 6% 19 5% 215 9% 

Não, nenhum. 2 1% 7 2% 62 3% 

Total 254 100% 397 100% 2423 100% 

Os enunciados das questões na parte do Componente Específico estavam claros e objetivos?  

  

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas respostas 1 0% 0 0% 4 0% 

Branco 64 25% 99 25% 366 15% 

Sim, todos. 43 17% 71 18% 378 16% 

Sim, a maioria. 114 45% 161 41% 1017 42% 

Apenas cerca da metade. 18 7% 41 10% 351 14% 

Poucos se apresentam. 13 5% 15 4% 226 9% 

Não, nenhum. 1 0% 10 3% 81 3% 

Total 254 100% 397 100% 2423 100% 

As informações/instruções fornecidas para a resolução das questões foram suficientes para resolvê-las? 

  

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas resposta 0 0% 0 0% 3 0% 
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Branco 64 25% 99 25% 366 15% 

Sim, até excessivas. 9 4% 29 7% 249 10% 

Sim, em todas elas. 89 35% 81 20% 706 29% 

Sim, na maioria delas. 78 31% 151 38% 812 34% 

Sim, somente em algumas. 10 4% 27 7% 225 9% 

Não, em nenhuma delas. 4 2% 10 3% 62 3% 

Total 254 100% 397 100% 2423 100% 

 

Você se deparou com alguma dificuldade ao responder à prova. Qual? 

  

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas resposta 0 0% 2 1% 9 0% 

Branco 64 25% 99 25% 363 15% 

Desconhecimento do conteúdo. 21 8% 34 9% 205 8% 

Forma diferente de abordagem do conteúdo. 72 28% 71 18% 486 20% 

Espaço insuficiente para responder às questões. 7 3% 18 5% 196 8% 

Falta de motivação para fazer a prova. 54 21% 101 25% 849 35% 

Não tive qualquer tipo de dificuldade para responder à prova. 36 14% 72 18% 315 13% 

Total 254 100% 397 100% 2423 100% 

Considerando apenas as questões objetivas da prova, você percebeu que: 

  
2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas resposta 0 0% 1 0% 8 0% 

Branco  65 26% 100 25% 373 15% 

 Não estudou ainda a maioria desses conteúdos. 8 3% 16 4% 96 4% 

Estudou alguns desses conteúdos, mas não os aprendeu. 6 2% 16 4% 130 5% 

Estudou a maioria desses conteúdos, mas não os aprendeu. 15 6% 35 9% 268 11% 

Estudou e aprendeu muitos desses conteúdos. 132 52% 172 43% 1075 44% 

Estudou e aprendeu todos esses conteúdos. 28 11% 57 14% 473 20% 

Total 254 100% 397 100% 2423 100% 

Qual foi o tempo gasto por você para concluir a prova? 

  
2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas resposta 0 0% 0 0% 4 0% 

Branco  66 26% 103 26% 385 16% 

Menos de uma hora. 6 2% 37 9% 337 14% 

Entre uma e duas horas. 52 20% 94 24% 830 34% 

 Entre duas e três horas. 82 32% 98 25% 573 24% 

Entre três e quatro horas. 45 18% 48 12% 233 10% 

Quatro horas e não consegui terminar. 3 1% 17 4% 61 3% 

Total 254 100% 397 100% 2423 100% 

Fonte: Inep/MEC – Microdados 

 

 

Tabela 6: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012 

Situação do questionário socioeconômico 

Ano 
Não Respondeu Respondeu 

Total 
Nº % Nº % 

2010 83 33% 171 67% 254 

2011 8 2% 389 98% 397 

2012 23 1% 2400 99% 2423 

Total 114 0,36 2960 2,64 3074 

Fonte: Inep/MEC – Microdados 

 

Tabela 7: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012: questionário 

sócio econômico. 
Sexo 

Ano 
Feminino Masculino 

Total 
Nº % Nº % 

2010 186 73% 68 27% 254 

2011 230 58% 167 42% 397 

2012 1267 52% 1156 48% 2423 

Total 1683 55% 1391 45% 3074 

Fonte: Inep/MEC – Microdados 
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Tabela 8: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012: questionário sócio 

econômico. 
Quantas pessoas, da sua família, moram com você na mesma casa? (Contando com seus pais, irmãos, 

cônjuge, filhos ou outros parentes que moram na mesma casa com você) 

  

  

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas respostas 0 0% 0 0% 0 0% 

Branco  0 0% 0 0% 6 0% 

Nenhuma. 34 20% 31 8% 275 11% 

Uma 18 11% 60 15% 328 14% 

Duas  35 20% 97 25% 522 22% 

Três 49 29% 94 24% 765 32% 

Quatro 20 12% 67 17% 351 15% 

Cinco  8 5% 27 7% 113 5% 

Seis 4 2% 10 3% 22 1% 

Mais de Seis 3 2% 3 1% 18 1% 

Total 171 100% 389 100% 2400 100% 

Fonte: Inep/MEC – Microdados 
Tabela 9: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012: questionário sócio econômico.  

Somando a sua renda com a renda dos familiares que moram com você, quanto é, aproximadamente, a renda familiar? 

(Considere a renda de todos os seus familiares que moram na sua casa com você) 

  

 

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas resposta 0 0% 0 0% 0 0% 

Branco  1 1% 1 0% 5 0% 

Nenhuma. 15 9% 6 2% 46 2% 

Até 1,5 salário mínimo (até R$ 697,50) 6 4% 11 3% 47 2% 

Acima de 1,5 até 3 salários mínimos (R$ 697,51 a R$ 1.395,00). 21 12% 38 10% 152 6% 

Acima de 3 até 4,5 salários mínimos (R$ 1.395,01 a R$ 2.092,50). 28 16% 42 11% 212 9% 

 Acima de 4,5 até 6 salários mínimos (R$ 2.092,51 a R$ 2.790,00). 26 15% 51 13% 213 9% 

Acima de 6 até 10 salários mínimos (R$ 2.790,01 a R$ 4.650,00). 18 11% 73 19% 467 19% 

Acima de 10 até 30 salários mínimos (R$ 4.650,01 a R$ 13.950,00). 36 21% 115 30% 784 33% 

Acima de 30 salários mínimos (mais de R$ 13.950,01). 20 12% 52 13% 474 20% 

Total 171 100% 389 100% 2400 100% 

Fonte: Inep/MEC – Microdados 

Tabela 10: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012: questionário sócio econômico.  

Assinale a situação abaixo que melhor descreve seu caso (incluindo bolsa) 

  

  

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas resposta 0 0% 0 0% 0 0% 

Branco  2 1% 1 0% 13 1% 

Não tenho renda e meus gastos são financiados pela minha família ou 

por outras pessoas. 
102 60% 88 23% 477 20% 

Tenho renda, mas recebo ajuda da família ou de outras pessoas para 

financiar meus gastos. 
44 26% 188 48% 1367 57% 

 Tenho renda e me sustento totalmente. 10 6% 40 10% 282 12% 

Tenho renda, me sustento e contribuo com o sustento da família. 9 5% 53 14% 202 8% 

Tenho renda, me sustento e sou o principal responsável pelo sustento 

da família. 
4 2% 19 5% 59 2% 

Total 171 100% 389 100% 2400 100% 

Fonte: Inep/MEC – Microdados 

Tabela 11: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012: questionário sócio 

econômico. 

Indique a resposta que melhor descreve sua atual situação de trabalho. (Não contar estágio, bolsas de pesquisa ou monitoria)  

  

  

2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas resposta 0 0% 0 0% 0 0% 

Branco  1 1% 0 0% 9 0% 

Não estou trabalhando. 120 70% 126 32% 783 33% 

Trabalho eventualmente. 9 5% 37 10% 75 3% 

Trabalho até 20 horas semanais. 8 5% 33 8% 111 5% 

Trabalho mais de 20 horas semanais e menos de 40 horas semanais.  17 10% 91 23% 444 19% 

Trabalho em tempo integral – 40 horas semanais ou mais. 16 9% 102 26% 978 41% 

Total 171 100% 389 100% 2400 100% 

Fonte: Inep/MEC – Microdados 
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Tabela 12: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012: questionário sócio 

econômico. 
Durante o curso de graduação: 

 
2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas respostas 0 0% 0 0% 0 0% 

Branco  6 4% 1 0% 16 1% 

Não fiz nenhum tipo de estágio. 20 12% 34 9% 193 8% 

Fiz ou faço somente estágio obrigatório. 53 31% 122 31% 511 21% 

 Fiz ou faço somente estágio não obrigatório. 20 12% 41 11% 549 23% 

Fiz ou faço estágio obrigatório e não obrigatório. 72 42% 191 49% 1131 47% 

Total 171 100% 389 100% 2400 100% 

Fonte: Inep/MEC – Microdados 

 

Tabela 13: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012: questionário sócio 

econômico. 
Você recebe ou recebeu algum tipo de bolsa de estudos ou financiamento para custear as mensalidades do 

curso?  

 
2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas respostas 0 0% 0 0% 0 0% 

Branco  2 1% 4 1% 11 0% 

Sim. 67 39% 137 35% 533 22% 

Não se aplica – meu curso é gratuito. 3 2%   0% 4 0% 

Não. 99 58% 248 64% 1852 77% 

Total 171 100% 389 100% 2400 100% 

Fonte: INEP/MEC – Microdados 

 

Tabela 14: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012: questionário sócio 

econômico. 
Que tipo de bolsa de estudos ou financiamento você recebe ou recebeu para custear as mensalidades do curso?  

 
2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Múltiplas respostas 102 60% 0 0% 0 0% 

Branco  2 1% 249 64% 1889 79% 

ProUni integral. 11 6% 33 8% 223 9% 

ProUni parcial. 0 0% 0 0% 0 0% 

FIES. 18 11% 9 2% 95 4% 

ProUni Parcial e FIES. 0 0% 1 0% 0 0% 

Outro tipo de bolsa oferecido por governo estadual, distrital ou municipal.  0 0% 6 2% 10 0% 

Bolsa integral ou parcial oferecida pela própria instituição de ensino. 22 13% 69 18% 96 4% 

Bolsa integral ou parcial oferecida por outra entidade (empresa, ONG, etc.). 9 5% 10 3% 59 2% 

Financiamento oferecido pela própria instituição de ensino. 3 2% 6 2% 5 0% 

Financiamento oferecido por outra entidade (banco privado, etc.). 1 1% 1 0% 12 1% 

Mais de um dos tipos de bolsa ou financiamento citados. 3 2% 5 1% 11 0% 

Total 171 100% 389 100% 2400 100% 

Fonte: INEP/MEC – Microdados 

Tabela 15: Frequência das respostas dos estudantes que participaram do ENADE 2010, 2011 e 2012: questionário sócio 

econômico. 

Você participou de programas de extensão? Como foi a contribuição para a sua formação? 

  

  

2010 2011 2012   

Nº % Nº % Nº % 

Branco 3 2% 0 0% 11 0% 

Sim, participei e teve grande contribuição. 32 19% 65 17% 238 10% 

Sim, participei e teve pouca contribuição. 5 3% 14 4% 55 2% 

Sim, participei e não percebi nenhuma contribuição. 1 1% 3 1% 17 1% 

Não participei, mas a instituição oferece. 104 61% 284 73% 1959 82% 

A instituição não oferece esse tipo de programa. 26 15% 23 6% 120 5% 

Total 171 100% 389 100% 2400 100% 

Fonte: INEP/MEC – Microdados 



 
 

46 
 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação – CPAPUC-SP 

Levando em conta as ações descritas neste tópico relativo à Dimensão 1- 

Planejamento e Avaliação (Foco A Eixo 1) ressalta-se que a autoavaliação institucional buscou 

não se voltar somente para a produção de conhecimento, mas se configurar como um dispositivo 

pelo qual a comunidade interfere ativa e organizadamente nos processos avaliativos e, por 

conseguinte, nas tomadas de decisão e de implementação de mudança. 
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FOCO A- ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS DIMENSÕES INSTITUCIONAIS 

EIXO 2 – DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

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

extensiva da ciência e formar a consciência dos nossos homens 

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

brasão da Universidade: Et augebitur scientia, a ciência se 

completa pela sabedoria, pela consciência que possui a 

verdade e quer o bem. (PDI (2014-2019), pág,11) 

O Eixo 2 contempla duas Dimensões que se integram no cumprimento da função 

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

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

elementos transversais que acompanham as ações da universidade em todas as dimensões 

institucionais.  

Por um lado têm-se a Missão Institucional que revela à sociedade os compromissos 

socioeducacionais da instituição, expressos em princípios e valores, no cumprimento de sua 

função social e indica à comunidade interna os parâmetros das ações formativas. A 

compreensão da missão da universidade passa pela análise dos documentos oficiais onde se 

declara a função da instituição, com orientação baseada em princípios da doutrina moral cristã, 

em consonância com a missão da universidade católica, tal como previsto no Estatuto. A 

coerência da instituição em assumir tais princípios vem sendo historicamente consolidada em 

todos os documentos e ações produzidos pela PUC-SP.  Com plena sintonia, no contexto dos 

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

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

contemplando as dimensões institucionais previstas pelo SINAES.  

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

Responsabilidade Social que envolve diferentes ações implementadas pela Universidade, que 

mantém como unidade sua vocação como instituição comunitária, voltada para a inclusão social 

e para o desenvolvimento social. O sentido da participação político-social sempre foi muito caro 

à PUC-SP nos seus quase setenta anos de existência. Em diversos momentos de sua história a 

universidade tem reconhecido seu compromisso com movimentos políticos e sociais voltados à 

redução das desigualdades sociais e sua cooperação com as políticas públicas voltadas ao 

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

pesquisa e extensão, a universidade tem buscado cooperar com as políticas públicas de inclusão 
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social, estimulando a construção do conhecimento coletivo transformador e incentivando a visão 

crítica e a diversidade e pluralidade de saberes. 

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

eixos condutores do trabalho de autoavaliação institucional, que busca compreender a missão 

vivida na instituição e a sua vocação comunitária, no cotidiano das relações funcionais, nos 

processos de ensino, pesquisa e extensão, nas decisões e nos processos de organização e gestão, 

pautados pelos objetivos e metas definidos no PDI. Também se tem como foco de análise os 

reflexos da missão institucional e da responsabilidade social na comunidade externa e na 

sociedade e de como é reelaborada nesses segmentos.  

A PUC-SP inicia em 2015 a implantação de um novo PDI (PDI-2015-2019), dando 

continuidade ao trabalho educacional realizado em seus 65 anos de envolvimento com a 

educação superior. No Relatório de Autoavaliação Institucional do 5º ciclo avaliativo (2012-

2014), entregue ao MEC em março de 2015, a CPA buscou monitorar o alcance dos objetivos e 

metas previstas no PDI vigente entre 2010-2014, procurando apresentar uma análise do caminho 

percorrido nesse período. Assim sendo, no presente Relatório Parcial de Autoavaliação 

Institucional, a CPA apresenta o início de um novo ciclo de aproximação entre avaliação e 

planejamento institucional visando o fortalecimento de tomada de decisões fundamentada em 

processos avaliativos.  
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FOCO A- ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS DIMENSÕES INSTITUCIONAIS 

EIXO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

Neste eixo busca-se avaliar o desenvolvimento das políticas acadêmicas. Abrange, 

indicadores associados às Políticas para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação e a Extensão; à 

Comunicação com a Sociedade e às Políticas de Atendimento aos Estudantes.  

Para o encaminhamento do trabalho de autoavaliação institucional em 2015, neste 

Eixo foram selecionados indicadores e descritores considerados prioritários para o 

acompanhamento/monitoramento das referidas dimensões. O critério de seleção procurou 

atender a visualização dos principais aspectos que evidenciassem o cumprimento das metas 

propostas no PDI (2015-2019), que teve o início de sua vigência em 2015 e os resultados 

avaliativos do último ciclo de autoavaliação institucional da universidade.  

3.1 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

3.1.1 DIMENSÃO ENSINO (indicadores e descritores priorizados) 

Ensino - Indicador 1: Oferta de demanda de formação nas diferentes modalidades de 

ensino oferecidas - Graduação, Pós-Graduação, Formação Continuada e EaD. 

GRADUAÇÃO - Descritores:  

►Número de cursos e Número de alunos atendidos (linha histórica, por campi, por 
Faculdade), considerando as modalidades de cursos oferecidas. 

►Oferta de vagas e ingressantes (linha histórica com dados gerais da universidade 

e por faculdades)  

►Comparação da situação dos cursos presenciais da PUC e de IES estaduais e 
federais, públicas e privadas no preenchimento de vagas oferecidas.  

 

►Número de cursos e Número de alunos atendidos na graduação: linha histórica, por campi, 
por Faculdade, considerando as modalidades de cursos oferecidos. 

Os dados relativos à Graduação na PUC-SP (vide tabelas e gráficos, a seguir) 

mostram em 2015 uma alteração significativa da fisionomia pouco diversificada que se 

apresentava desde 2009, considerando a distribuição de cursos e alunado pelos campi. No ano 

de 2015 é consolidada a desativação do campus Barueri, ao lado de um processo de 

esvaziamento do campus Santana, enquanto mostra a continuidade da estruturação do Ipiranga. 
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O campus Consolação, que havia aumentado o número de cursos, volta aos patamares anteriores 

a 2009, embora com aumento do número de alunos. O campus Perdizes, com a desativação de 

Barueri e redução da demande de Santana, volta a ser o grande polo da formação na graduação 

da PUC-SP, com o aumento do número de cursos e do alunado. 

Tabela 16: N° de Alunos e de Cursos de Graduação por campus- 2009- 2015 

Campus 

2009 2011 2013 2014 2015 

N° 

aluno

s % 

N° 

curso

s 

N° 

alunos % 

N° 

cur

sos 

N° 

alunos % 

N° 

curs

os 

N° 

alunos % 

N° 

curs

os 

N° 

alunos % 

N° 

curs

os 

Perdizes 13170 82,1 28 12217 79,4 26 11415 77,9 29 10827 78,1 30 10778 81 32 

Barueri 363 2,3 4 476 3,1 4 420 2,9 4 340 2,5 4 0 0 0 

Santana 667 4,2 6 642 4,2 5 430 2,9 5 304 2,2 4 214 1,6 4 

Consolaç

ão 795 5 12 971 6,3 12 1117 7,6 14 1132 8,2 14 1147 8,6 11 

Sorocaba 991 6,2 3 883 5,7 3 803 5,5 4 793 5,7 4 758 5,7 4 

Ipiranga 61 0,4 1 204 1,3 4 467 3,2 4 475 3,4 4 409 3,1 4 

Total 16047 100 54 15393 100 54 14652 100 60 13871 100 60 13306 100 55 

Fonte: SAE /PUC-SP (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

Gráfico 2: Distribuição dos alunos e cursos por campus em 2009 em 2015 

 
Fonte: SAE/PUC-SP. (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

A PUC-SP passa a oferecer a formação na graduação em 55 cursos, voltando aos 

patamares de 2009, embora com a redução do número de campi.  

Gráfico 3: N° cursos oferecidos na Graduação- PUC-SP 2009-2015 

 

Fonte: SAE /PUC-SP (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 
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Essas alterações na estruturação geográfica da organização da oferta não 

interferem, porém, no movimento contínuo da queda do número de alunos, que atinge o 

percentual de 17,08%, se considerarmos o período 2009 a 2015 (16047 em 2009 e 13306 em 

2015), como mostrado no gráfico, a seguir: 

Gráfico 4: N° alunos atendidos na Graduação- PUC-SP2009-2015 

 

Fonte: SAE /PUC-SP (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

A análise da oferta de formação por Faculdade, conforme gráfico, a seguir, revela  

que a redução do número de alunos ocorre em 06 das 09 Faculdades, de forma mais acentuada 

em algumas áreas (FEA:34,2%; FE:31,8%; FCS:31,1%; FCMS:23,5%; FAFICLA:21,8% e 

FCHS:5,43%). Por outro lado, três Faculdades têm um aumento do número de alunos (FT: 

239,1%; FCET:44,47% e FD:7,7%). Trata-se da Faculdade de Teologia, integrada mais 

recentemente à PUC-SP, da Faculdade de Direito, que mantém a tradição de alta demanda e da 

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia, que se fortalece com a ampliação dos cursos de 

Engenharia.  

Gráfico 5: Distribuição do número de cursos e número de alunos de Graduação por Faculdade em 2009, 2014 e 
2015. 

 
Fonte: SAE/PUC-SP. (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 
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Os Cursos Superiores de Tecnologia, implantados na universidade em 2007, como 

uma alternativa de formação na área tecnológica, não tiveram uma consolidação em patamares 

desejáveis. Como se observa na tabela, a seguir, apenas o curso de Jogos Digitais mostra um 

crescimento de demanda, sendo que os demais se encontram em processo de desativação. 

 
Tabela 16: N° de alunos nos Cursos Superiores de Tecnologia por curso, Faculdade e Campus: 2009 - 2015. 

Faculdade Campus Curso Superior Tecnologia Turno 2009 2011 2013 2014 2015 

FEA Santana 

Comércio Exterior N 77 79 50 29 8 

Marketing N 90 75 39 23 7 

Gestão Ambiental N 39 24 2 0 0 

FCET Consolação Jogos Digitais M 96 138 149 137 155 

FAFICLA Consolação Conservação e Restauro M 28 22 26 24 3 

Total 330 338 266 213 173 
Fonte: SAE/PUC-SP. (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

Quanto às Licenciaturas oferecidas pela universidade, (vide Tabela, a seguir), 

observa-se que foram mantidas até 2015, nas seguintes áreas: Letras, Filosofia, Pedagogia, 

Geografia, História, Física, Matemática e Ciências Biológicas. Uma análise desde 2009 

evidencia um grande aumento de demanda em 2011, dado esse que foi influenciado pela 

mudança de metodologia de registro. O panorama revela um número relativamente estável de 

atendimento, na faixa de 500 a 600 estudantes. Constata-se que a administração acadêmica tem 

feito investimentos na orientação da organização curricular e nas condições de funcionamento 

desses cursos.  

Tabela 17: Distribuição dos alunos de Licenciatura por campus, faculdade e curso. 2009-2015 

Campus Faculdade  Cursos 2009 2011 2013 2015 

P
e
r
d

iz
e
s 

Filosofia Comunicação  

Letras e Artes. 

Letras Esp. 

106 308 95 202 
Letras Fr. 

Letras Ingl. 

Letras Port. 

Filosofia  87 117 32 16 

Educação Pedagogia 110 280 345 220 

Ciências Sociais 
Geografia 14 73 44 17 

História 37 272 39 100 

C
o

n
so

la

ç
ã

o
 

Ciências Exatas e Tecnologia 

Física 35 21 3 0 

Matemática 33 24 2 0 

Mat. EAD 19 45 41 26 

S
o

r
o

c
a

b
a

 

Ciências Médicas e da Saúde 
Ciências 

Biológicas 
91 56 48 5 

Total 532 1196 649 586 

Fonte: SAE/PUC-SP (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

 

No contexto de formação de docentes, destaca-se a participação da PUC-SP no 

Programa Plano Nacional de Formação de Professores- PARFOR, que tem como objetivo 

induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para professores em 

exercício na rede pública de educação básica. Em 2015 foi mantida a Licenciatura em 

Pedagogia, com 46 alunos matriculados no Campus Ipiranga.  
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►Oferta de vagas e ingressantes: linha histórica de dados gerais da universidade e por 

faculdade. 

Os dados apresentados na tabela e gráficos a seguir permitem analisar que: 

- Existe uma demanda de inscritos para ingresso na universidade com tendência de 

aumento, observada a partir de 2007 e acentuada especialmente nos últimos dois anos. Se 

analisarmos o período de 2009 a 2015, verifica-se que o aumento de inscritos foi da ordem de 

33,3%. 

- A PUC-SP mostra um processo de redução de oferta de vagas, que vem se 

consolidando a partir de 2012, tornando a oferta mais compatível com os percentuais de 

preenchimento. Em 2015 esse percentual atinge 83,3%. Observa-se também a relação 

candidato/vaga que passa a 4,3, sendo que em 2009 marcava 2,3, mostrando um aumento de 

demanda. 

- Os dados de ingressantes em 2015 mostram um aumento da fidelização dos 

inscritos, porém ainda com potencial para ampliação. Verifica-se uma série de orientações 

normativas na gestão, possivelmente em decorrência da sustentabilidade financeira, para 

dimensionamento do ingresso e composição de turmas, porém não se consegue vislumbrar mais 

claramente a política que tem orientado a oferta de formação na graduação.  

 

Tabela 18: Distribuição de número de inscritos, vagas, ingressantes da graduação, relação candidato/vaga e 
percentual de preenchimento de vagas. 2005-2015 

Nº de alunos 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Inscritos 13611 13722 9674 11771 12713 14098 14917 14741 14651 15729 16943 

Vagas 4860 4840 5305 5090 5050 5330 5230 5355 5050 4330 3905 

Ingressos 4128 3926 3433 3709 3844 3768 3433 3317 3136 2938 3251 

Relação 

Candidato/vaga 
2.8 2.4 1.6 2.1 2.3 2.3 2.4 2,5 2,9 3,6 4,3 

Preenchimento 

de vagas (%). 

85.8 69.5 59.3 68.5 70.6 64,1 65,6 61,9 62,1 67,9 83,3 

% % % % % % % % % % % 
Fonte: Vestibular da PUC-SP e SAE/ PUC-SP 
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Gráfico 5: Evolução do número de vagas oferecidas, inscritos (1ª opção) e ingressantes na Graduação (Vestibular e  

ProUni). 2005 a 2015 

 
Fonte: Vestibular PUC-SP e SAE/PUC-SP 

Analisando-se a situação da oferta de vagas, inscritos e ingressantes por Faculdade 

em 2015 (vide tabelas, a seguir), observa-se uma situação de predomínio de aumento da 

demanda, o que atinge 07 das 09 Faculdades. A FEA, FE e FT mostram a reversão da tendência 

de queda e na FCHS, FCET, FCMS e FAFICLA o aumento de inscritos é mais acentuado. Por 

outro lado, observa-se uma queda de interesse pelos cursos na FCS e na FD, nesta última 

localizada em 2015.  

Destaca-se que a FEA e FAFICLA mostram uma ampliação de ingressantes, com 

alto percentual de preenchimento das vagas oferecidas, ou até superando esse número como foi 

o caso da primeira. 

 
Gráficos 6: Evolução do número de vagas oferecidas, inscritos (1° opção) e ingressantes na Graduação por Faculdade 

(Vestibular e ProUni) -2010 a 2015 
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Fonte: SAE/PUC-SP 

►Comparação da situação dos cursos presenciais da PUC e de IES estaduais e federais, 

públicas e privadas no preenchimento de vagas oferecidas.  

A análise do panorama brasileiro e paulista quanto ao preenchimento das 

vagas oferecidas revela que a PUC-SP, com o percentual de 83,3% de vagas preenchidas, 

se coloca em situação privilegiada em relação às instituições particulares que embora 

tenham melhorado seus resultados, atingem 50% de preenchimento de vagas em São Paulo 

e 55,1% no Brasil. A PUC-SP, o que não ocorria desde 2011, volta a se aproximar do 
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desempenho das instituições públicas, tanto no panorama local quanto nacional, que 

apresentam índices acima de 80%, porém, apresentam pequena queda de preenchimento de 

vagas ofertadas em 2014.. 

Gráfico 7: Percentual de vagas da graduação preenchidas nas IES brasileiras e paulistas, privadas e pública e na 
PUC-SP.  2011, 2013 e 2014 

 

Fonte: INEP/MEC. Censo da educação Superior 

 

PÓS-GRADUAÇÃO - Descritor:  

► Número de cursos/ programas e Número de alunos atendidos por modalidade - mestrado 
acadêmico, mestrado profissional e doutorado: linha histórica. 

Analisando-se os dados da Pós-Graduação da PUC-SP no período de 2009 a 2015 

(vide gráfico e tabela, a seguir), constata-se que:  

- Há uma tendência de queda no número de estudantes, explicada especialmente 

pela diminuição de atendimento no Mestrado Acadêmico. Em 2009 atendia 63% do alunado da 

pós-graduação, passando a atender 49% em 2015, além ter ocorrido diminuição em 33,6% no 

total de alunos.  

- No Doutorado, que vinha apresentando um crescimento, embora modesto, 

evidencia-se uma pequena queda no número alunos em 2015 (de 4,4%), porém, com aumento 

no percentual de atendimento, atingindo 47% do total de alunos da pós-graduação.  
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- Quanto ao Mestrado Profissional, que mostrou um crescimento em 2013, devido à 

criação de dois novos cursos, revela uma estabilização de atendimento em 2014 e 2015 (132 

alunos, ou seja, 4% do total da pós).   

- Quanto ao número de Programas/Cursos, em relação ao Mestrado Acadêmico 

observa-se uma estabilização, mantendo-se o patamar de 27. Quanto ao Mestrado Profissional, o 

número de 04 Programas alcançado em 2013 não se mantém, passando a funcionar a partir de 

2014 apenas dois programas: Educação: Formação de Formadores e Educação nas Profissões da 

Saúde. 

 

Tabela 18: Número de alunos e de Programas/ Cursos da Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-SP: 2009 – 2015 

Ano 

Programas e Cursos 
Total 

Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional Doutorado 

Nº  

Al. 
% 

Nº de 

Programas 

e Cursos 

N° 

Al.  

 

% 

Nº de 

Programas e 

Cursos 

Nº 

Al. 
%  

Nº de 

Programas 

e Cursos 

Nº 

Al. 

Nº de 

Programas  

e Cursos 

2009 2505 63% 26 70 2% 1 1432 36% 18 4007 45 

2011 2135 57% 27 51 1% 2 1544 41% 19 3730 48 

2013 1908 52% 28 149 4% 4 1631 44% 21 3688 53 

2014 1795 50% 27 132 4% 2 1666 46% 21 3593 50 

2015 1663 49% 27 132 4% 2 1593 47% 21 3388 50 

Fonte: Pós-Graduação PUC-SP (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

 

 

Gráfico 8: Número de alunos matriculados na Pós-Graduação: 2009-2015 

 
Fonte: Censo MEC, Pós-Graduação PUC-SP (Base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 
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A tabela, a seguir, apresenta a situação específica dos Programas/Cursos da Pós-

Graduação Stricto Sensu da PUC-SP, onde se observa que a maioria teve redução no número de 

alunos, ou no mestrado ou no doutorado, ou em ambos. Em alguns casos há manutenção da 

demanda atendida.  

 

 

 

Tabela 19: Distribuição dos alunos nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-SP Período: 2011- 2015.  

PROGRAMAS 
2011 2013 2014 2015 

MA MP DO MA MP DO MA MP DO MA MP DO 

Administração (ADM) 87     25   63 41   35 41   36 

Ciências Contábeis e Atuariais (CCA) 92     55     75     65     

Comunicação e Semiótica (COS) 122   150 137   93 99   139 84   127 

Ciências da Religião (CRE) 45   37 56   31 38   60 33   52 

Ciências Sociais (CSO) 114   179 186   91 86   157 87   154 

Direito (DIR) 534   353 402   543 452   391 428   383 

Economia (ECO) 58     43     48     49     

Economia da mundialização e do desenvolvimento         29               

Educação Matemática (EDM) 39 23 74 78 36 6 45   67 45   68 

Educação nas Profissões da Saúde   28     50     53     59   

Educação: Currículo (CED) 56   121 94   47 53   93 51   86 

Educação: Formação de Formadores         34     79     73   

Educação: História, Política,  Sociedade (EHPS) 69   43 47   63 63   50 58   49 

Educação: Psicologia da Educação (PED) 65   57 55   61 73   51 58   49 

Engenharia Biomédica       4                 

Filosofia (FIL) 69   38 52   52 49   55 48   51 

Fonoaudiologia (FONO) 46   19 16   34 34   20 30   18 

Geografia (GEO) 17     25     6     5     

Gerontologia (GERO) 46     23     31     27     

História da Ciência (HCS) 16   30 27   24 22   34 17   33 

História (HIS) 56   59 65   60 60   70 59   65 

Linguística Aplicada e Estudos da Linguagem (LAEL) 79   84 85   69 52   89 44   84 

Literatura e Crítica Literária (LCL) 43     41     60     58     

Língua Portuguesa (LPO) 66   49 56   68 55   64 50   58 

Psicologia: Psicologia Clínica (PCL) 145   90 90   103 98   81 96   78 

Psicologia Exp.: Análise do  Comportamento (PEXP) 40   25 23   28 37   18 30   18 

Psicologia: Psicologia Social (PSO) 58   56 63   56 55   61 50   55 

Rel. Internacionais / San Tiago Dantas (RI) 10     4   7 8   5 8   6 

Serviço Social (SSO) 66   65 78   67 52   79 45   79 

Tec. da Inteligência e Design Digital (TIDD) 54   15 34   65 69   47 62   44 

Teologia 43     44     34     35     

 Total 2135 51 1544 1908 149 1631 1795 132 1666 1663 132 1593 

Fonte: Setor  de Pós-Graduação 

EDUCAÇÃO CONTINUADA – Descritores:  

►Número de cursos/atividades por modalidade oferecida e Número de alunos 

atendidos: linha histórica, dados gerais da universidade e por faculdade.  

►Número de parcerias na realização das atividades. 

 



 
 

60 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação – CPAPUC-SP 

 

►Número de cursos e Número de alunos atendidos: linha histórica_ dados gerais da 
universidade e por faculdade.  

 

A análise dos dados de Educação Continuada (vide tabelas e gráficos, a seguir), 

coordenada pela Pró-Reitoria de Educação Continuada (PROEC) e gerida pela Coordenadoria 

Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão- COGEAE, revela que:  

- no formato de Especialização, Aperfeiçoamento e Aprimoramento, numa linha 

histórica de 2006 a 2015, há um período de pequenas oscilações quanto ao número de cursos 

oferecidos, mantendo-se na faixa de 60 a 70 cursos, seguida de uma queda desse número em 

2012 e 2013. Verifica-se, entretanto, uma grande recuperação em 2014 e 2015, atingindo os 

maiores patamares da década analisada. 

- Quanto ao número de estudantes atendidos, embora se constate um número 

expressivo de alunos, mantém-se em 2014 e 2015 a tendência de queda verificada desde 2008, 

atingindo nesse período (2008 a 2015) uma redução de 32% no alunado.  

Gráfico 8: N° de Cursos de Especialização, Aperfeiçoamento e Aprimoramento: 2006 a 2015. 

 

Fonte: COGEAE. Base de dados Dezembro dos anos analisados. 

 

Gráfico 9: Número de matriculados em Cursos de Especialização, Aprimoramento e Aperfeiçoamento presencial e a 
distância – 2006-2015 

 
Fonte: Cogeae/PUC-SP (Base de dados julho e dezembro) 
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Dados de 2015 (vide tabela, a seguir), relativos às unidades proponentes dos cursos 

de formação na modalidade Especialização, Aperfeiçoamento e Aprimoramento, destacam com 

maior número de proposições e de alunado a FD e a FCMS, seguidas da FEA e da FAFICLA. 

As faculdades FCS, FE, FCHS também têm uma participação relevante, embora com menor 

contingente de alunos. Com exceção da FCMS que mostra um aumento expressivo de 

proposições de cursos e de participantes em 2014 e 2015, as demais têm redução de alunos.  

Tabela 20: Atividades de Especialização, Aperfeiçoamento, Aprimoramento por Faculdade- 2011 a 2015 

Unidade proponente/ 

Faculdade 

2º semestre 2011 2º semestre 2013 2º semestre 2014 2º semestre 2015 

Nº 

Cursos 

Nº  

Al. 

Nº 

Parcerias 

Nº 

Cursos 

Nº  

Al  

Nº 

Parcerias 

Nº 

Cursos 
Nº Al  

Nº 

Parcerias 

Nº 

Cursos 
Nº Al  

Nº 

Parcerias 

Ciências Exatas e Tecnologia(FCET) 4 82 0 3 66 0 3 45 0 3 24 0 

Ciências Humanas e da Saúde (FCHS) 18 274 0 1 12 0 6 197 0 10 154 0 

Ciências Médicas e da Saúde (FCMS) 2 16 0 2 26 0 39 159 0 44 341 0 

Ciências Sociais (FCS) 4 360 1 4 262 1 4 184 1 4 186 1 

Direito (FD) 18 2277 7 18 2306 0 16 1952 3 16 1671 3 

Economia, Adm, Contábeis e Atuariais. (FEA) 15 670 5 5 322 1 5 254 0 6 310 0 

Educação (FE) 6 224 1 5 127 0 5 128 0 5 149 0 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes.(FAFICLA) 9 417 2 9 634 2 8 440 1 7 249 1 

Teologia (FT) 0 0 0 1 13 0 1 29 0 1 19 0 

Parceria Educação e Ciências Humanas e da Saúde 1 34 0 7 203 0 1 7 0 1 15 0 

Total 77 4354 16 55 3971 3 88 3395 5 97 3118 5 

Fonte: COGEAE/PUC-SP. 

Os dados de Educação Continuada relativos aos cursos e atividades de Extensão 

(vide gráfico e tabela, a seguir), numa linha histórica de 09 anos, mostram uma oscilação no 

número de participantes, porém verifica-se uma tendência de queda, a partir de 2011, 

representando um percentual de diminuição do alunado da ordem de 37%. Além disso, também 

se observa uma redução do número de atividades oferecidas, embora tenha havido um ligeiro 

aumento em 2014 e 2015.  

Gráfico 10: N° de cursos e de matriculados nas Atividades de Extensão presencial e a distância 2006-2015 

 
Fonte: COGEAE/PUC-SP. Base de dados Dez. dos anos analisados. 



 
 

62 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação – CPAPUC-SP 

 

Uma análise dos proponentes dos cursos/atividades de Extensão, considerando o 2° 

semestre dos anos estudados, verifica-se grande proatividade da maioria das Faculdades. 

Destaca-se com maior número de proposições e de alunos a FAFICLA e FE, seguidas da FCHS, 

FCS, FEA, FD (esta em 2015). Com menor número de estudantes, a FCET também tem uma 

participação importante. A FT, alterando o perfil dos anos 2011, 2013 e 2014, tem um resultado 

muito pequeno em 2015. O número de atividades em 2015 expressa o esforço de manter a 

ampliação conquistada a partir de 2013, com um número expressivo de oferta de extensão (123 

cursos). 

Tabela 21: Atividades de Extensão de educação continuada por Faculdade e outras unidades 2011 - 2015. 

Unidades Proponentes 

2011 (1º e 2º sem) 2013 (1º e 2º sem) 2014 (1º e 2º sem) 2015 (1º e 2º sem) 

Nº 

Curs

os 

Nº 

aluno

s 

Parceria

s 

Nº 

Cursos 

Nº 

aluno

s 

Parceria

s 

Nº 

Cursos 

Nº 

aluno

s 

Parceri

as 

Nº 

Cursos 

Nº 

aluno

s. 

Parceri

as 

F. Ciências Exatas e Tecnologia. 7 167 0 6 152 0 9 127 0 16 173 0 

F. Ciências Humanas e da Saúde. 15 1325 0 9 1026 0 18 839 0 11 826 0 

F. Ciências Médicas e da Saúde. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 

F. Ciências Sociais 11 491 0 15 910 1 20 885 1 17 502 1 

F. Direito 3 189 0 4 38 0 0 0 0 5 532 1 

F. Economia, Administração, Contábeis e 

Atuariais. 
9 410 0 7 261 1 13 349 1 18 541 1 

F. Educação 9 1690 1 6 1330 0 8 1318 0 11 1036 0 

F. Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 48 2703 2 48 1833 0 62 1635 0 38 1072 1 

F. Teologia 2 285 1 4 1170 0 6 656 0 2 3 0 

Tuca 5 242 1 3 103 0 3 57 0 3 0 0 

F. Educação e Ciências Humanas e da Saúde. 0 0 0 0 0 0 4 347 0 1 37 0 

Total 109 7502 5 102 6823 2 143 6213 2 123 4722 4 

Fonte: COGEAE.  

►Número de parcerias na realização das atividades. 

O número de parcerias na realização dos cursos de formação na modalidade 

Especialização, Aperfeiçoamento e Aprimoramento ainda se mostra reduzido, com 5 parcerias 

em 2014 e 05 em 2015, sendo que em 2011 contava-se com 16 parcerias. 

As atividades de Extensão, por sua vez, também apresentam um número baixo de 

parcerias (04) em 2015, diante da elevada oferta de cursos (123). 

A busca de parcerias tem sido preocupação da Universidade em seu projeto 

educacional, assim sendo, aponta-se para a necessidade de análise da situação apresentada. 
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ENSINO A DISTÂNCIA - EaD 

EAD – Descritores:   

►Número de cursos e número de alunos atendidos (linha histórica dados gerais da 

universidade e por campus), considerando a EaD na Graduação: curso regular 

oferecido e disciplinas previstas nos PPC dos cursos.   

►Número de cursos e de população atendida na Educação Continuada e nas 

Atividades de formação em Moodle. 

►Comparação da situação (número e percentual de alunos matriculados) da PUC 

em relação as IES estaduais e federais, públicas e privadas nos cursos de EaD. 

►Número de cursos e número de alunos atendidos, considerando a EaD na Graduação: curso 

regular oferecido e disciplinas previstas nos PPC dos cursos.   

Os dados do único curso de graduação da PUC-SP oferecido na modalidade EaD 

evidencia que a baixa demanda observada em anos consecutivos, possivelmente tenda a 

culminar com sua extinção. Tal resultado coloca a necessidade de se repensar a política nessa 

área, considerando o potencial tecnológico e curricular existente na universidade. 

 

Tabela 22: N° de alunos atendidos na Licenciatura em Matemática (EaD). 2009-2015 

Ano N° alunos 

2009 19 

2011 45 

2012 55 

2013 41 

2014 49 

2015 26 
Fonte: SAE/PUC-SP.  

Base de dados: dez. dos anos analisados. 
 

 

Além do curso de Licenciatura-Matemática EaD, a universidade prevê a 

possibilidade de inclusão de percentual da carga horária dos cursos destinada a disciplinas 

ministradas a distância, desde que previsto no PPC aprovado oficialmente. 

Os dados apresentados na tabela, a seguir, mostram como esse trabalho estava 

estruturado no 1° semestre de 2015, sendo que 10 cursos de diferentes campi e faculdades 

ofereceram 46 disciplinas, sendo 29 a distância e 17 semipresenciais. O trabalho atingiu 1225 
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estudantes, o que é considerado um número significativo, merecendo uma análise pela gestão, 

integrada na discussão da política para essa modalidade de formação.  

Tabela 23: N° de disciplinas a distância e semipresenciais oferecidas na graduação, por curso e campus –  
1° semestre de 2015 

Campus Curso  

A Distância Semipresencial Total Geral 

N° disc. N° al N° disc. N° al 
N° 

disc. 
N° al 

Consolação  

Engenharia Civil 0 0 2 128 2 128 

Engenharia de Produção 3 151 7 355 10 506 

Matemática - Educação à Distância 18 165 0 0 18 165 

Perdizes 

Filosofia 1 5 0 0 1 5 

Letras: Língua inglesa 1 22 0 0 1 22 

Letras: Língua inglesa - Tradução: Inglês/Português 3 103 0 0 3 103 

Letras: Língua portuguesa 2 38 0 0 2 38 

Santana 
Superior de Tecnologia em Comércio Exterior 0 0 3 60 3 60 

Superior de Tecnologia em Marketing 0 0 5 92 5 92 

Sorocaba Medicina 1 106 0 0 1 106 

Total Geral 29 590 17 635 46 1225 

Fonte: SAE. 
 

►Número de cursos e de população atendida na Educação Continuada e nas Atividades 

específicas de formação em Moodle. 

A Educação Continuada implementada pela COGEAE, mantendo uma tradição de 

atendimento em EaD desde 1990, dá continuidade à oferta de formação nessa modalidade. Os 

resultados permitem analisar que há uma demanda relativamente estável para cursos, embora 

com uma queda de atendimento em 2015. São oferecidos cursos, em sua maioria de extensão, 

embora se destaque também a oferta de Aperfeiçoamento pela FAFICLA com grande número 

de participantes. Esta Faculdade atende a maioria dos alunos na modalidade EaD.  

Tabela 24: Atividades de educação continuada na modalidade EaD oferecidas pela Cogeae/PUC-SP-  
2011, 2013, 2014 e 2015 

Faculdade Natureza 
2011 

 Nº alunos 

2013 

Nº alunos 

2014 

Nº alunos 

2015 

Nº alunos 

Filosofia, Comunicação, 
Letras e Artes 

Aperfeiçoamento 152 334 323 232 

Extensão 411 198 186 172 

Ciências Exatas e Tecnologia Extensão 63 19 0 0 

Educação Extensão 0 0 29 49 

Ciências Sociais Extensão 14 0 0 0 

Ciências Humanas e da Saúde Extensão 26 14 23 25 

Total 666 565 561 478 

Fonte: COGEAE/PUC-SP. Base de dados: dez. dos anos analisados. 
 

O trabalho coordenado e desenvolvido pela Coordenadoria de Educação a 

Distância – Programa de qualificação: Moodle e EaD, também se destaca na modalidade EaD. 

Tem se consolidado como fonte de formação de diferentes segmentos da universidade (vide 

tabela e gráfico, a seguir). Embora com diminuição do número de atendidos em 2014 e 2015, o 

programa atingiu, no período de 2011 a 2015, um total de 1154 participantes, entre docentes, 

estudantes e funcionários. 
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Tabela 25: Atividades em EAD: Formação em Moodle 

 Formação 2011 2012 2013 2014 2015 Total 

Professor 103 125 157 18 20 423 

Funcionário 63 34 53 12 3 165 

Aluno 117 70 94 155 130 566 

Total geral 283 229 304 185 153 1154 
Fonte: Coordenadoria de Educação a Distância - CEAD PUC-SP 

Gráfico 11: Atividades Moodle e EAD 

 
Fonte: Coordenadoria de Educação a Distância - CEAD PUC-SP 

►Comparação da situação (número e percentual de alunos matriculados) da PUC em relação 
as IES estaduais e federais, públicas e privadas nos cursos de EaD. 

Visando oferecer elementos à gestão quanto a oferta de EaD pela universidade, são 

apresentados os dados da oferta nessa modalidade no âmbito das instituições brasileiras e 

paulistas públicas e privadas (vide tabela, a seguir). A análise dos dados mostra que o 

crescimento da oferta na graduação ocorre entre as IES privadas com tendência crescente, 

embora gradativa, chegando a atingir, em 2014, 20% e 15% do alunado brasileiro e paulista, 

respectivamente. Por outro lado, as instituições públicas têm diminuído o atendimento, 

passando de 11% a 7% nas instituições públicas brasileiras e de 4% a 2% nas públicas paulistas.  

Tabela 26: N° e percentual de alunos matriculados na graduação em EAD nas IES públicas e privadas brasileiras e 
paulistas.  2009, 2011,2013 e 2014. 

 IES 2009 2011 2013 2014 

BR-Pública 172.696 11% 177.924 10% 154.553 8% 139.373 7% 

BR-Privada 665.429 15% 815.003 16% 999.019 19% 1.202.469 20% 

SP-Pública 6.934 4% 5.266 2% 6.938 3% 5.189 2% 

SP-Privada 129.858 10% 156.935 11% 209.316 13% 254.022 15% 

Fonte: Censo da Educação Superior. INEP/MEC      

Contando com as condições tecnológicas e com um expressivo legado pedagógico 

para implementação das atividades em EaD, condições essas aprovadas pelo MEC/INEP nas 



 
 

66 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação – CPAPUC-SP 

avaliações oficiais, é importante a definição para uma política na área com maior visibilidade, 

especialmente no que se refere à oferta da graduação nessa modalidade. 

Ensino- Indicador 2: Implementação de políticas voltadas para a Internacionalização 

e Interinstitucionalização.  

Internacionalização e Interinstitucionalização - Descritores:  

►Número de estudantes de graduação em ações de mobilidade internacional com 

detalhamento: i) participações de estudantes da PUC em IES do exterior; ii) 
participações de estudantes de IES do exterior na PUC.  

►Número de convênios de cooperação na graduação e número de países 
envolvidos nesses convênios.  

► Ações de internacionalização da Pós-graduação 

A PUC-SP apresenta resultados positivos em relação à ampliação do trabalho de 

Internacionalização e Interinstitucionalização. A análise dos indicadores/descritores aponta um 

investimento na ampliação da participação dos estudantes e no estabelecimento de parcerias.  

Os dados de mobilidade internacional no período 2011a 2015, relativos ao exterior 

revelam um crescimento na participação dos estudantes de graduação. Há um crescimento da 

ordem de 81,2% até 2014 que se estabiliza em 2015, com ligeira redução. Observa-se também 

diversificação dos programas e aumento do número de instituições envolvidas. 

Tabela 27: N° estudantes da graduação participantes das ações de Mobilidade Internacional. PUC-SP > IES 
exterior 

Programas na Graduação Tipo de participação 2011 2013 2014 2015 
Intercambio Acadêmico* PUCSP –> IES parceiras 100 125 143 151 

Diploma integrado em Relações 

Internacionais 
PUCSP –> Sciences Po 9 2 1 3 

Curso de inglês – University of Victoria 

(Canadá)* 
PUCSP –> Univ.Vic 8 8 9 13 

Estágio internacional 

PUCSP –> Univ Catholique Lille 7 2 1 4 

PUC-SP –> Univ. Sant. Concepción 1 - - - 

PUC-SP –> Clinique La Borde 1 - - - 

PUC-SP –> Washington Center 2     - 

Programa Marca/Enfermagem 
PUC-SP -> Univ. Nacional de Misiones - 

Argentina 
  - 1 - 

Programa Ciência sem Fronteiras PUC-SP -> IES estrangeiras   35 40 30 

Programa de LL.M. na University of 

Glasgow (Escócia) 
PUC-SP -> IES Univ. of Glasgow   - 1   

Programa de Bolsas Santander Universidades 

PUC-SP -> AL/Portugal/Espanha   10 10 10 

PUC-SP -> Portugal/Espanha   3 3 3 

PUC-SP -> Espanha   2 2 1 

PUC-SP -> Cambridge University   - - - 

Programa Jóvenes Líderes Iberoamericanos PUC-SP -> Europa   1 2 -  

Programa de Bolsa Cambridge Summer 

School 
PUC-SP -> Reino Unido   1 -  - 

Public International Law PUC-SP -> Europa 16 24 17 14 

Internacional Business & Economics PUC-SP -> Europa   9 14 7 

Fundamentals of International Arbitration PUC-SP -> EUA   15 15  - 

Programa TOP UK Santander PUC-SP -> Oxford University - UK   - - - 

Programa Jóvens Pesquisadores e Professores 

Bolsas Iberoamericanas – Santander 

PUC-SP -> IES estrangeiras: 

AméricaLatina/Portugal/Espanha 
  3 - 3 
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Universidades 

Programa TOP Espanha Santander 

Universidades 
PUC-SP -> Espanha   1 1 2 

Curso de francês – Inst. Cathol. de Paris 

(França) 
PUC -> ICP   5 1 8 

Total 144 246 261 249 

Fonte: ARII/PUC-SP  

A tabela, a seguir, apresenta dados da mobilidade internacional relativos à vinda de 

estudantes de instituições do exterior para a PUC-SP. Constata-se um grande crescimento até 

2014, com diminuição em 2015, possivelmente indicando uma estabilização compatível com 

anos anteriores. 

 
Tabela: 28 N° de estudantes da graduação participantes das ações de Mobilidade Internacional IES >PUC-SP. 2011-
2015 

 Programas na Graduação Tipo de participação 2011 2013 2014 2015 

Intercâmbio acadêmico com IES 

parceiras 
IES estrangeira -> PUC-SP 84  64 68 47 

Intercâmbio acadêmico: Programa 

Marca/Enfermagem 
IES estrangeira -> PUC-SP  - - 3 3 

Intercâmbio acadêmico – Study 

Abroad 
IES estrangeira -> PUC-SP -  24 17 14 

Intercâmbio acadêmico – Coucil on 

International Educational Exchange 
IES estrangeira -> PUC-SP -  48 67 23 

Curso de Extensão “Brazilian 

Studies” (parceria CET Academic 

Progrmas – EUA)/Disciplinas em 

língua inglesa: Current social Issues 

in Brazil and Economic & 

Development in Brazil 

Estrangeiros -> PUC-SP -  - 10 16 

Disciplinas optativas da graduação 

(Direito, Administração e 

Economia) oferecidas em Li inglesa 

  -  2 2 2 

Estágio Internacional Holanda -> PUC-SP -  - 1 - 

Curso Português Brasileiro: Língua 

e Cultura 

Estrangeiros -

> PUC-SP 

Módulo 

Intensivo 
-  47 54 31 

Módulo 

Extensivo 
 - 71 122 74 

Georgetown 

University  
- - - 5 

Tulane 

University 

(EUA) 

 - 23 19 20 

Total 84  279 363 235 

Fonte: ARII/PUC-SP  

►Número de convênios de cooperação na graduação e número de países envolvidos nesses 
convênios.   

Em relação a convênios mantidos pela PUC-SP com instituições do exterior, dados 

doo quadro, a seguir, permitem constatar um elevado número de países envolvidos e um 

expressivo número de convênios existentes, que têm uma ampliação acentuada, a partir de 2009, 

da ordem de 95,2%, atingindo 162 em 2015.  
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Quadro 10: Convênios de cooperação: N° de países e N° de convênios. 

 2009 2013 2014 2015 

N° países 24 35 39 42 

N° convênios 83 122 147 

 

162 

 
Fonte: ARII/PUC-SP  

A universidade tem mostrado um empenho no desenvolvimento das políticas de 

internacionalização e interinstitucionalização, o que se verifica pelo número de atividades e de 

envolvimento de estudantes e docentes. Os dados de comunicação com os segmentos da 

universidade podem ser observados no quadro, a seguir e são indicativos do interesse da 

comunidade. 

Quadro 11: Comunicação da Assessoria de Relações Internacionais com a comunidade 2011-2015 

Atividades de Comunicação 2011 2013 2014 2015 

Atendimento ao Público  
(presencial e a distância) 

550/mês 
(aprox.) 

830 /mês 
(aprox.) 

1060 /mês 
(aprox.) 

1100 /mês 
(aprox.) 

Cadastro de interessados 
(mailing) 

3159 720 1030 513 

Acessos ao site 
www.pucsp.br/arii 

39.982 50.930 46.933 98.443 

Fonte: ARII/PUC-SP  

No âmbito da Pós-Graduação, a Assessoria de Relações Internacionais conta com 

poucos registros específicos, ou seja: participação de 02 estudantes em Programa de Duplo 

Diploma em Serviço social e de 02 estudantes em Curso de Inglês – University of Victoria 

(Canadá).  

A Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPOS), apresenta dados importantes
1
.  O 

setor vem se empenhando em incentivar a participação de docentes e alunos em missões de 

estudo, estágios de pesquisa, intercâmbios e interações de pesquisa com instituições, 

departamentos, programas de pós-graduação e grupos de pesquisa de competência reconhecida 

brasileiros e estrangeiros. Conforme dados do relatório da Pró-Reitoria, foram realizadas, em 

2015, as seguintes atividades nessa direção:  

 Publicação de editais de incentivo à pesquisa específicos para auxiliar pesquisadores em 

ações consideradas como internacionalização: participação em congressos 

internacionais, aumento da participação de alunos de doutorado em bolsa sanduíche.  

                                                             
1 Fonte: Relatório de atividades 2016. Exercício 2015. FUNDASP e PUC-SP 

http://www.pucsp.br/arii
http://www.pucsp.br/arii
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 Incentivo em missões de estudo ou estágios internacionais ou com instituições 

brasileiras bem avaliadas pelas agências de financiamento e auxílios a grupos de 

pesquisa que incluem congressos ou missões de pesquisa internacionais;  

 Ações de incentivo à participação mais ampla de doutorandos no Programa de Bolsa 

Sanduiche no Exterior (CAPES): 62 doutorandos de 19 PEPG da PUC-SP foram 

envolvidos, com mais de 525 meses de bolsa atribuídos. Houve aumento de 22% em 

relação a 2014 nos itens Alunos atendidos e Programas atendidos;  

 Aprovação de previsão de despesas que incluiu a possibilidade de três conferencistas/ 

ano como convidados de PEPG, permitindo a vinda de visitantes estrangeiros. Cerca de 

50% dos PEPG participaram dessas ações;  

 Aprovação de previsão de despesas que incluem a possibilidade de três conferencistas/ 

ano como convidados de PEPG, permitindo a vinda de visitantes estrangeiros. 

 Discussão para criação de mecanismos de incremento à participação de docentes da 

universidade em editais e linhas de fomento patrocinadas por agências de apoio à 

pesquisa, tendo em vista especialmente a atuação em internacionalização;  

 Divulgação aos pesquisadores das possibilidades de busca de auxílio financeiro externo 

à PUC-SP (FAPESP, CNPQ, CAPES) para incremento da pesquisa no exterior ou em 

parceria com instituições estrangeiras. 

3.1.2 DIMENSÃO PESQUISA (indicadores e descritores priorizados) 

Pesquisa - Indicador criterial: Produção Científica na PUC-SP: Incentivo, Formação e 

Divulgação considerando, Grupos de Pesquisa, Iniciação científica, Produção 
docente e discente, Financiamento em pesquisa, Canais de divulgação  

Grupos de Pesquisa - Descritores: 

►Classificação da PUC-SP na ordenação do Diretório de Grupo de Pesquisa do 

CNPq (levando em conta número de grupo, número de pesquisadores e número de 

doutores).  

►Crescimento do número de grupos de pesquisas e número de pesquisadores e 

doutores.  

►Número de linhas de pesquisa por área de conhecimento e por faculdade. 

►Classificação da PUC-SP na ordenação do Diretório de Grupo de Pesquisa do CNPq 

(levando em conta número de grupo, número de pesquisadores e número de doutores)  

Os dados mostrados no quadro, a seguir, evidenciam que a PUC-SP mantém, desde 

2004 até 2014 (último censo do CNPq) o 1° lugar no ranking das instituições privadas, 
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classificação que leva em conta o número de grupos, número de pesquisadores e número de 

doutores. Embora com excelente posicionamento, quanto se consideram todas as IES 

brasileiras, inclusive as públicas, a PUC-SP passa a ocupar o 27° posto. Há uma perda de 

posições verificada desde 2008, quando mantinha a 16ª posição alcançada em 2004. 

Quadro 12: Situação da PUC-SP na ordenação do diretório dos grupos de pesquisa do CNPq 

Ano 
N° Grupos de 

pesquisa PUC-SP 

Classificação PUC-SP/ 

Instituições brasileiras* 

Classificação PUC-SP/ 

Instituições Privadas 

Nacionais 

2002 145 27° 3°  

2004 182 16°  1°  

2006 221 16º  1º  

2008 217 16º  1º  

2010 219  22° 1°  

2014 242 27° 1° 
Fonte: Censo CNPq. 

*A classificação das instituições pelo CNPq levou em conta três indicadores: número de grupos, número de 

pesquisadores e número de doutores 

►Crescimento do número de grupos de pesquisas e número de pesquisadores e doutores  

Quanto ao número de grupos e sua composição (pesquisadores e doutores), os dados 

apresentados na tabela, a seguir, mostram que houve crescimento contínuo do número de grupos de 

pesquisa, de pesquisadores e de doutores. Se considerado o período de 2010 a 2015, constata-se uma 

variação positiva bastante significativa, respectivamente, da ordem de 27%, 35,1% e 44,1%. 

Tabela 28: Número de grupos de pesquisa da PUC-SP, Número de Pesquisadores e Número de Doutores. 2002 a 2015 

Anos Número Grupos N° Pesquisadores N° Doutores % Doutores 

2002 145 892 567 63,6 

2004 182 1.123 808 72,0 

2006 221 1.406 1076 76,5 

2008 217 1.519 1172 77,2 

2010 219 1.679 1277 76,1 

2013 234 2119 1179 55,6 

2014 242 2068 1623 78,5 

2015 278 2270 1840 80,5 

Taxa de variação 

2010 a 2015 
+ 27% +35,1% +44,1 N.A. 

 Fonte: Censos CNPq: dados de 2002, 04, 06,08,14 e  DGP/ CNPq acessado pela PUC-SP em set./2013 e set/2015 
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►Número de linhas de pesquisa por área de conhecimento e por Faculdade 

Observou-se também um crescimento no número total de linhas de pesquisa na PUC-SP 

(vide tabela, a seguir), com um percentual de 7%, considerando-se o período de 2008 a 2015.  Ciências 

Humanas mantém a predominância da produção de conhecimento na Universidade, representando 

50% das linhas de pesquisas, seguido da grande área Ciências Sociais Aplicadas, com 22,1%.  

Linguística, Letras e Artes (12.5%), caminha muito próxima da área de Ciências da Saúde com 10%, 

sendo que ambas ampliaram a produção de conhecimento entre 2013 e 2015. Chama a atenção as áreas 

de Ciências Exatas e da Terra ao lado de Engenharias, que, embora ainda com pequeno número de 

linhas, têm um crescimento em 2015. Tal resultado responde à meta da universidade voltada para a 

ampliação das atividades de pesquisa nessas áreas.  

Tabela 29: N° de linhas de pesquisa dos grupos de pesquisa da PUC-SP por Área de conhecimento- 2008, 2010, 2013 e 2015 

Grande área 

2008 2010 2013 2015 

Grupos 
Linhas 

Pesquisa 
Grupos 

Linhas 

Pesquisa 
Grupos 

Linhas 

Pesquisa 
Grupos 

Linhas 

Pesquisa 

Ciên. Biológicas  03 11 03 * 03 NC 03 11 

Ciên.  da Saúde  23 90 23 * 22 NC 23 66 

Ciên. Exatas e da Terra  03 10 03 * 04 NC 05 13 

Ciên.  Humanas  98 289 98 * 104 NC 121 337 

Ciên. Sociais Aplic. 52 130 54 * 63 NC 84 149 

Engenharias  4 10 04 * 06 NC 05 13 

Linguística, Letras Artes.  34 89 33 * 34 NC 37 84 

Total  217 629 219 583 235 660 278 673 

Fonte: Censos CNPq. - dados de 2008, 2010; e Diretório CNPq acessado pela Pós-Graduação da PUC-SP em set./2013/2015  

 

 Grupos de pesquisa e pesquisadores por Faculdade 

Conforme evidencia a tabela, a seguir, houve aumento do número de grupos de 

pesquisa e de pesquisadores na maioria das faculdades no período de 2009 a 2015 (em 06 das 09 

faculdades).   

Destacam-se as Faculdades de Direito, Ciências Sociais, Ciências Humanas e da 

Saúde e de Teologia, com ampliação significativa de grupos e pesquisadores em 2015. Algumas 

faculdades apresentaram diminuição desses dados. Também chama atenção a Faculdade de 

Ciências Extas e Tecnologia, que tem mantido a ampliação do número de grupos e de 

pesquisadores, embora em menor escala.  
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Tabela 30: Número grupos de pesquisa nas Faculdades e N° de pesquisadores – 2009, 2011, 2013 e 2015. 

Faculdade 
2009 2011* 2013 2015 

N° 

Gr 

N° 

Pesquisad

ores 

N° 

Gr. 

N° 

Pesquisado

res 

N° Gr 

N° 

Pesquisad

ores 

N° Gr 

N° 

Pesquisad

ores 

Ciências Exatas e Tecnologia 13 - 18 - 18 141 22 177 

Ciências Humanas e da Saúde 34 - 31 - 30 291 34 321 

Ciências Médicas e Saúde 16 - 19 - 15 117 18 101 

Ciências Sociais 57 - 48 - 43 455 51 499 

Direito 4 - 12 - 19 138 32 247 

Economia, Administração, 

Contábeis e Atuariais. 
18 - 22 - 22 195 22 146 

Educação 21 - 25 - 30 238 32 191 

Filosofia, Comunic., Letras e Artes. 52 - 57 - 53 517 58 528 

Teologia 00 - 07 - 04 27 9 60 

Total 215 1791 239 1697 234 2.119 278 2270 

Fontes: Fundasp/PUC-SP: Relatório de atividades. Exercício 2009; Pós-Graduação: 2011, 2013 e 2015; DGP/CNPq.  

*: Grupos certificados: 190 atualizados; 34 não atualizados e 15 com status em preenchimento. 

 

Iniciação Científica- Descritores:  

►Número de projetos de Iniciação Científica, número de professores e de 

estudantes (com bolsa e sem bolsa).  

►Número de bolsas de pesquisa (Pibic, FAPESP, PET MEC/MS e Pibiti) dados 

gerais, por agente financiador e por faculdade. 

A iniciação científica é um trabalho consolidado na universidade e sua 

implementação teve continuidade em 2015, contando com apoio financeiro institucional, e de 

órgãos de fomento.  

►Número de projetos de Iniciação Científica, número de professores e de estudantes (com 

bolsa e sem bolsa).  

Os dados apresentados no quadro, a seguir dão um panorama da Iniciação Científica 

concretizada na graduação, incluindo o PIBIC, que conta com apoio da PUC-SP (Pibic-Cepe) e do 

Cnpq (Pibic- Cnpq), além de projetos com fomento da Fapesp, do Pibitii-Cnpq (Programa Institucional 

de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação) e dos Programas PET- MEC e 

PET-SAÚDE. 

Cabe ressaltar, que a inclusão dos dados dos programas PET MEC e PET SAÚDE 

desenvolvidos na universidade na contabilização da iniciação científica, se justifica pelo fato de que, 

embora não tenham como objetivo específico apenas a produção de pesquisa, todos os grupos 

participantes realizam atividades de pesquisa que têm sido avaliadas de excelente qualidade para a 

formação do aluno. 

Conforme evidenciam os dados, embora a Iniciação Científica na PUC-SP apresente um 

panorama positivo, observa-se que houve uma estabilização do número de projetos, porém, 

acompanhada de diminuição do número de professores e estudantes envolvidos. A situação de 2015 
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retorna aos patamares de 2011, não mantendo a ampliação conquistada em 2013.  A menor 

abrangência do Programa PET contribui para explicar esses resultados.  

Gráfico 13: Distribuição dos projetos, professores e estudantes (com bolsa e sem bolsa) em Iniciação Científica na PUC-SP- 

2011, 2013 e 2015. 

 
Fonte: Consulteg (2011 e 2013) e Pró- Reitoria de Pós-Graduação (2015) 

Obs.: Há casos de mais de uma contagem de professores e de alunos. Foram computados os dados do ano em curso com a vigência dos 

projetos de agosto a julho do ano seguinte e os dados do ano anterior com vigência dos projetos até julho. Essa somatória permite considerar 

todos os alunos com bolsa no ano analisado. Foram também incluídos os bolsistas da Fapesp, do Pibiti e do Programa PET. 

 Iniciação Científica nas Faculdades 

Se analisarmos a Iniciação científica nas diferentes Faculdades (vide dados da tabela, a 

seguir), constata-se que, em 2015, diferentemente do que ocorreu em 2013, houve uma diminuição da 

participação de docentes e de estudantes, assim como do número de projetos na maioria das 

Faculdades. Há exceções, como o caso da Faculdade de Direito que teve uma ampliação significativa 

tanto de docentes como de estudantes e do número de projetos. Apesar da diminuição anunciada, ainda 

a FCMS, ao lado da FCHS e da FCS apresentam os números expressivos do envolvimento na iniciação 

científica, lembrando que esse resultado tem reflexos da participação no Programa PET.  

Tabela 31: Iniciação científica na Graduação por Faculdade (com e sem bolsa): N° projetos, N° professores e 

 N° estudantes. 2011, 2013 e 2015 

Faculdades  

2011 2013 2015 

Nº 

Projet

os 

Nº 

Professo

res 

Nº 

Al. 

Nº 

Projet

os 

Nº 

Professo

res 

Nº 

Al. 

Nº 

Projet

os 

Nº 

Profes

sores 

Nº 

 Al. 

Ciências Exatas e Tecnologia 52 35 74 61 55 87 63 54 62 

Ciências Humanas e da Saúde 128 90 215 100 92 219 95 76 171 

Ciências Médicas e da Saúde 179 102 271 204 172 436 168 120 342 

Ciências Sociais 83 63 103 83 101 124 66 59 101 

Direito 76 48 86 58 63 82 135 92 158 

Economia, Administração, 
Contábeis e Atuariais 67 35 

89 
48 67 106 64 52 76 

Educação 28 25 36 49 25 52 19 16 37 

Filosofia, Comunicação, Letras e 
Artes 80 51 

84 
63 54 65 35 29 36 

Teologia 0 0 0 27 26 47 23 21 48 

Total 693 449 958 693 655 1218 668 519 1031 
Fonte: Consulteg (2011 e 2013) e Pró- Reitoria de Pós-Graduação (2015) 

Obs.: Há casos de mais de uma contagem de professores e de alunos. Foram computados os dados do ano em curso com a vigência dos projetos 

de agosto a julho do ano seguinte e os dados do ano anterior com vigência dos projetos até julho. Essa somatória permite considerar todos os 

alunos com bolsa no ano analisado. Foram também incluídos os bolsistas da Fapesp, do Pibiti e do Programa PET. 
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A tabela e gráfico, a seguir, procuram mostrar os percentuais de envolvimento dos 

estudantes em iniciação científica, com ou sem bolsa, por Faculdade e na universidade como um 

todo. Se analisarmos a situação em 2011 (com 6,2% de estudantes) em relação a 2015 (com 

7,8%), constata-se um aumento do envolvimento dos estudantes, porém verifica-se uma perda 

em relação aos resultados de 2013. 

Os percentuais de participação dos estudantes nas Faculdades mostram movimento 

semelhante ao dos dados gerais, com diminuição em 2015. Observa-se que os percentuais 

podem ser menores em cursos com grande número de alunos. 

 
Tabela 32: Estudantes em IC com e sem bolsa por Faculdade: número e percentuais de participação.  

2011, 2013 e 2015 

Faculdades  
2011 2013 2015 

Nº % Nº % Nº % 

FCET 74 8,1% 87 8,4% 62 5,8% 

FCHS 215 20,0% 219 20,9% 171 16,4% 

FCMS 271 30,7% 436 54,3% 342 45,1% 

FCS 103 6,8% 124 9,8% 101 8,3% 

FD 86 2,9% 82 2,8% 158 5,1% 

FEA 89 1,5% 106 2,0% 76 1,8% 

FE 36 11,3% 52 15,1% 37 16,8% 

FAFICLA 84 5,0% 65 4,0% 36 2,5% 

FT 0 0,0% 47 15,3% 48 15,4% 

Total 958 6,2% 1218 8,3% 1031 7,8% 

Fonte: Consulteg (2011 e 2013) e Pró- Reitoria de Pós-Graduação (2015) 

Obs: Há casos de mais de uma contagem de professores e de alunos. Foram computados os dados do ano em curso com vigência dos 

projetos de agosto a julho do ano seguinte e os dados do ano anterior com vigência dos projetos até julho. Essa somatória permite 

considerar todos os alunos com bolsa no ano analisado. Foram também incluídos os bolsistas da Fapesp, do Pibiti e do Programa 

PET. 

Produção docente e discente- Descritores: 

►Produção dos discentes: número de dissertações e teses; número de monografias 

Pós-lato-sensu e número de TCC   

►Produção dos docentes: Número e percentual de professores com bolsa de 

Produtividade em pesquisa por categoria e nível. 

 

►Produção dos discentes: número de dissertações e teses; número de monografias Pós Lato- 

Sensu e número de TCC.  

 

 



 
 

75 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação – CPAPUC-SP 

A produção dos estudantes da universidade mostra o seguinte panorama: 

• Na Pós-graduação Stricto Sensu, (vide tabela, a seguir) o número de dissertações e teses 

concluídas apresenta um aumento em 2015, em todas as modalidades, não compatível com a demanda 

que sofre uma retração. O resultado reflete, possivelmente, o investimento dos professores/orientadores 

para conclusão dos trabalhos dos pós-graduandos. Os estudantes dos novos programas de Mestrado 

Profissional criados em 2012 já mostram sua produção, observada no aumento do número de 

dissertações.  

Tabela 33: Pós-Graduação Stricto Sensu- número de dissertações e teses produzidas. 
-2009, 2011, 2013 e 2015 

DEFESAS 2009 2011 2013 2015 

Dissertações (Mestrado Acadêmico)  1.101 864 747 781 

 Dissertações (Mestrado Profissional) 31 22 26 69 

Teses (Doutorado) 325 326 353 402 

Total 1.457 1212 1126 1252 

  Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu PUC-SP 

• Em relação à Pós-Graduação Lato Sensu, conforme tabela, a seguir, a análise da 

situação de 2015 fica prejudicada devido ao prazo final de defesa da monografia, prevista para 

2016. 

Tabela 34: Pós-Graduação Lato Sensu: número de Monografias. 2009- 2015 

Ano Número de Monografias 

2009 1.605 

2011 1.868 

2013 1209 

2015 518* 
 Fonte: Cogeae/PUC-SP 

*- Dados parciais. Defesa prevista para 2016 

• Na Graduação há um pequeno crescimento do número de Trabalhos de 

Conclusão de Curso- TCC, em 2015, indicando consolidação da produção do TCC, que se 

instala como obrigatório, conforme definido nos Projetos dos Cursos, atendendo as exigências 

da universidade. Ressalta-se que essa exigência é fortemente valorizada pelas comissões de 

avaliação externa. 

Tabela 35: Graduação: número de TCC elaborados - 2009, 2011, 2013 

Ano Número de TCC 

2009 1755  

2011 2.010 

2012 2347 

2013 2330 

2015 2432 
Fonte: SAE. 
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►Produção dos docentes: i) Número e percentual de professores com bolsa de Produtividade 

em pesquisa por categoria e nível; ii) Número de projetos de pesquisa em andamento. 

A PUC-SP conta com um número relevante de docentes com Bolsa CNPq de 

produtividade em pesquisa (vide tabelas a seguir), destinada aos pesquisadores que se 

destaquem entre seus pares, valorizando sua produção científica segundo critérios normativos, 

estabelecidos pelo CNPq, e específicos, pelos Comitês de Assessoramento (CAs) do CNPq.  

Os dados, porém, evidenciam uma queda do número de bolsistas em 2015, com 49 

docentes, que atinge patamar inferior a 2012, quando se registrou 53 bolsistas. Considerando a 

qualificação dos professores da universidade, pondera-se que o número de bolsas produtividade 

científica, oferecidas pelo CNPq, não atendem à demanda dos professores da universidade. O 

maior número de bolsas se concentra na Faficla e na FCS, seguida da FCHS, desde 2012. Há 

faculdades que não contam com bolsistas. Quanto a categoria e nível da bolsa produtividade, os 

dados da tabela mostram que 63,2% são bolsas categoria 1, distribuídas em quatro níveis (A, B, 

C, D) e 36,7% da categoria 2.  

Os resultados apontam para a necessidade de incentivo visando a ampliação do 

número de bolsistas, assim como se pondera como desejável a existência de maior concentração 

de bolsas no nível 1, que expressa maior qualidade na produção científica. 

 

 
Tabela 36: N° de docentes com bolsa de produtividade em pesquisa por Faculdade  -2012, 2013 e 2015 

Faculdade 
2012 2013 2015 

 N° bolsistas N° bolsistas N° bolsistas 

Ciências Exatas e Tecnologia- FCET 2 1 1 

Ciências Humanas e da Saúde - FACHS 10 9 8 

Ciências Médicas e Saúde- FCMS 1 0 0 

Ciências Sociais- FCS 14 18 18 

Direito- FD 0 0 0 

Economia, Administração, Contábeis e Atuariais- 

FEA 
1 1 0 

Educação- FE 2 7 6 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes- FAFICLA 23 24 16 

Teologia- TE 0 0 0 

Total 53 60 49 

Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu- PUC-SP 
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Tabela 37: N° e percentual de docentes com bolsa produtividade em pesquisa por categoria e nível – 2013 e 2015 

2013 2015 

Categ./ 

Nível 

N° 

docentes 

% de 

bolsistas 

Categ./ 

Nível 

N° 

docentes 

% de 

bolsistas 

1A 10 16,60% 1A 8 16,3% 

1B 5 8,30% 1B 6 12,2% 

1C 9 15% 1C 6 12,2% 

1D 12 20% 1D 11 22,4% 

2 24 40% 2 18 36,7% 

Total 60 - Total 49 - 

Fonte: Pós-Graduação Stricto Sensu- PUC-SP 

Um importante indicador/descritor da produção dos docentes da Universidade pode 

ser identificado por meio do cadastro no Lattes dos professores (vide tabela, a seguir), onde se 

verifica a existência de 1594 projetos em andamento, assim distribuídos nas faculdades: 

Tabela 38: Nº de Projetos em Andamento cadastrados nos currículos Lattes dos Professores da PUC – 2015 

Faculdade N° Projetos 

FCET 162 

FACHS 236 

FCM 210 

FCS 253 

FD 189 

FEA 202 

FE  86 

FAFICLA 230 

FT 26 

Total: 1594 

Fonte: Plataforma Lattes. Obs. Natureza dos projetos: Pesquisa, 

Extensão, Desenvolvimento Tecnológico, outros. 

Financiamento da Pesquisa- Descritores:  

► Número de bolsas e agentes de fomento na Graduação.  

►Número de bolsas e agentes de fomento da Pós-Graduação (mestrado e 

doutorado).  

►Número de docentes que receberam auxilio do PIPEq-PUCSP  

 

► Número de bolsas e agentes de fomento na Graduação.  

Dados relativos ao fomento da iniciação científica na graduação (vide tabela e gráfico, a 

seguir) mostram que o aumento crescente de fomentos observado de 2009 a 2013 sofre uma ruptura 

em 2015 como a diminuição de bolsas oferecidas aos estudantes pelos diferentes agentes. A maior 

queda ocorre no Programa PET (MEC e Saúde), com índice de 58%. 
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O número de bolsas Pibic também tem uma redução, tanto as disponibilizadas pela 

universidade (Pibic-Cepe) quanto as oferecidas pelo CNPq (Pibic-CNPq), embora continuem a 

representar o maior percentual de fomento, sendo que em 2015 atinge 89,5%. 

Tabela 39: N° de bolsas pesquisa na Graduação por agente financiador. 2009, 2011, 2013 e 2015 

Financiadores  2009 2011 2013 2015 

PIBIC - CEPE 227 337 494 405 

PIBIC - CNPq 346 337 438 336 

FAPESP 8 9 14 4 

PET (MEC e SAÚDE) 12 30 186 93 

PIBITI - - NI 5 

Total  593 713 1132 843 

Percentual de Bolsas pelo total de estudantes  3,70% 4,60% 7,70% 6,3% 

Fonte: Consulteg (Pibic); Prograd (PET MEC); FACHS e FCMS (PET Saúde); Propós (Pibiti) 

Obs. Há casos de mais de uma contagem de professores e de alunos. Foram computados os dados do ano em curso com vigência dos 

projetos de agosto a julho do ano seguinte e os dados do ano anterior com vigência dos projetos até julho. Essa somatória permite 

considerar todos os alunos com bolsa no ano analisado. Foram incluídos bolsistas da Fapesp, do Pibiti e do Programa PET. 
 

 
Gráfico 14: Distribuição do número de bolsas pesquisa na graduação: PIBIC, Fapesp. Pibiti e PET- 2009, 2011, 2013 
e 2015 

 
Fonte: Consulteg e Pós-Graduação (Pibic e Pibiti); Prograd (PET MEC) e FACHS e FCMS (PET Saúde); Propós (Pibiti) 

 Obs.: Há casos de mais de uma contagem de professores e de alunos. Foram computados dados do ano em curso com vigência dos 

projetos de agosto a julho do ano seguinte e dados do ano anterior com vigência dos projetos até julho. Essa somatória permite 

considerar todos os alunos com bolsa no ano analisado. Foram incluídos bolsistas da Fapesp, do Pibiti e do Programa PET. 

 

A análise dos dados de concessão de bolsas na graduação por Faculdade (vide 

tabela, a seguir) mostra um quadro similar à situação geral na universidade, apontando uma 

queda no número de bolsas em 07 das 09 faculdades. Observa-se, entretanto, que as Faculdades 

FCMS e FCHS têm um aumento no número de bolsas em 2015, possivelmente explicado pela 

manutenção de bolsas PET. 
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Tabela 40: Número de estudantes de graduação com bolsa em pesquisa por Faculdade e por tipo de bolsa 2011, 
2013,2015 

Faculdades 

2011 2013 2015 

Cepe 
CNP

q 

Fapesp
/ PET/ 
PIBITI 

Total  

Cepe 
CNP

q 

Fapesp
/ PET/ 
PIBITI 

Total  

Cepe 
CNP

q 

Fapesp
/ PET/ 
PIBITI 

Total  

Ciências Exatas e Tecnologia 39   39 63 0 63 43 5 48 

Ciências Humanas e da Saúde 163 12 175 83 0 83 132 38 170 

Ciências Médicas e da Saúde  174 3 177 156 57 213 219 40 259 

Ciências Sociais 55 15 70 283 95 378 74 13 87 

Direito 57 0 57 88 30 118 114 1 115 

Economia, Administração, Contábeis e 
Atuariais 63 1 64 76 0 76 64 0 64 

Educação  38 6 44 37 15 52 30 5 35 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 85 2 87 101 3 104 31 0 31 

Teologia 0 0 0 45 0 45 34 0 34 

Total  674 39 713 932 200 1132 741 102 843 
Fonte: Consulteg e Propós (Pibic); Prograd (PET MEC); FACHS e FCMS (PET Saúde), Propós (Pibid) 

Obs: Há casos de mais de uma contagem de professores e de alunos. Foram computados os dados do ano em curso com vigência dos projetos 

de agosto a julho do ano seguinte e dados do ano anterior com vigência dos projetos até julho. Essa somatória permite considerar todos os 

alunos com bolsa no ano analisado. Foram também incluídos os bolsistas da Fapesp, do Pibiti e do Programa PET. 

 

►Número de bolsas e agentes de fomento da Pós-Graduação (mestrado e doutorado).  

 

É importante salientar que as bolsas apresentadas nesse descritor não são 

específicas para pesquisa, mas são relevantes no domínio da pesquisa, considerando as 

características da formação na Pós-Graduação Stricto Sensu, que prioriza a preparação do 

pesquisador. 

Os dados da tabela e gráfico, a seguir, evidenciam um dado consolidado, de que a 

CAPES e o CNPq são responsáveis por aproximadamente 90% das bolsas disponibilizadas aos 

estudantes, destacando-se a participação da primeira. Esses resultados são explicados pelas 

características da pós-graduação que confere grande ênfase à pesquisa, passando a contar com a 

participação dos órgãos de fomento à atividade científica nos financiamentos da formação.  

Quanto às bolsas oferecidas pela universidade (Acordo interno e bolsas Fundasp, 

Doação e Convênios), representam em 2015 apenas 6,6% das bolsas disponibilizadas. É 

importante ressaltar que a PUC-SP tem uma contrapartida institucional financeira para a grande 

maioria das bolsas externas.  

A universidade também contou com a participação de outras agências de fomento, 

como Fundação Ford, Secretaria de Educação de São Paulo e Fapesp, porém, com pequeno 

percentual de bolsas em 2015 (1,4%), sendo que a participação dessas agências mostra um 

decréscimo no período avaliado.  
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Os dados ainda evidenciam um aumento no percentual de pós-graduandos, 

beneficiados como bolsa, sendo que, em 2015, 51% contavam com bolsa no Mestrado e 61% no 

Doutorado, apresentando índices maiores que 2013. Cabe ressaltar que os valores percentuais 

aumentam em função do total de alunos, que teve uma diminuição no período. 

 

Tabela 41: Nº e fontes de bolsas de estudos na Pós-Graduação em 2011, 2013 e 2015 
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2011 
Mestr. 572 239 - - 21 44 7 883 2186 40% 

Dout. 496 188 - - 6 5 12 707 1544 46% 

Total 1068 427 155 24 27 49 19 1769 3730 47% 

% bolsas/fomento 60% 24% 10% 5%   

2013 
Mestr. 636 238 55 - - 10 2 941 2057 46% 

Dout. 618 188 87 - 2 11 8 934 1631 57% 

Total 1254 426 142 0 2 21 10 1875 3688 51% 

% bolsas/fomento 66,8% 22,7% 7,6% 1,8%   

2015 
Mestr. 626 229 49 - - 15 3 922 1795 51% 

Dout. 700 187 76 - - - 9 972 1593 61% 

Total 1326 416 125 0 0 15 12 1894 3388 56% 

% bolsas/fomento 70% 22% 6,6% 1,4%   

Fonte: Secretaria da Pós-Graduação PUC-SP e Relatório de Atividades 2012 exercício 2011 Fundasp/PUC-SP 

**15 Bolsas são do Mestrado Profissional 

Gráfico 15: N° de bolsas e percentual de estudantes com bolsas no Mestrado e no Doutorado.- 2011, 2013 e 2015 

 
Fonte: Pós-Graduação PUC-SP 
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São destacadas, a seguir, as principais agências de fomento que mantiveram 

parceria com a universidade em 2015: 

I - Capes/MEC (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior):  

 Prosup (Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de 

Ensino Particulares)  

 Proex (Programa de Excelência Acadêmica da Capes) 

II – CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico): 

III – Fundação Ford: (Concessão de bolsas via Fundação Carlos Chagas (Brasil) e 

The African-America Institute (Moçambique).  

IV – FAPESP (Fundação de Amparo à Pesquisa de São Paulo):  

V – Secretaria da Educação do Estado de São Paulo:  

Apoio à pesquisa docente 

►Número de docentes que receberam auxilio do PIPEq-PUCSP e modalidade de auxílios 
 

O apoio financeiro à pesquisa docente foi revisto na universidade a partir do Plano 

de Incentivo à Pesquisa (PIPEq-PUCSP), proposto para o triênio 2014-2016, que pretendeu, 

entre seus principais objetivos, ampliar os beneficiários e diversificar as oportunidades.  

 Os dados da implantação do Plano permitem analisar que tais objetivos foram 

alcançados, como é mostrado, a seguir.  

Uma análise comparativa de dados anteriores
2
 a 2015 com a situação apresentada 

quando da implantação do Plano citado mostra que, enquanto no período de 2009 a 2013 eram 

atendidos em média 32 docentes anualmente, em 2015 esse número salta para 189 professores 

beneficiados, conforme quadro, a seguir.  

Além disso, no que diz respeito à diversificação de oportunidades, enquanto de 

2009 a 2013 os auxílios abrangeram 05 modalidades de pesquisa, em 2015 foram ofertadas 09 

modalidades no 1° semestre, com 602 cotas de auxílio e 01 modalidade no 2° semestre, com 93 

cotas, totalizando a oferta de 702 cotas envolvendo 10 modalidades de auxílio à pesquisa.  

 

 

                                                             
2 Dados do período de 2009 a 2013 constam do Relatório de Autoavaliação Institucional da PUC-SP -5° 

ciclo avaliativo_2012-2014. 
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Tabela 42: Nº de auxílios PIPEq concedidos em 2015. 

Modalidade FCET FEA FCHS FCMS FCS FD FE FAFICLA FT Total 

Capacitação docente   2 1   1         4 

Congressos Internacionais 6 4 4   13 1 3 9 1 41 

Congressos Nacionais   2     4   2 7 1 16 

Equipamentos – Núcleos/ 
Grupos de Pesquisa 

  1 1 1 1       1 5 

Equipamentos - 
Pesquisador Individual 

1     1 1     1   4 

Estágios no Exterior de 
Curta Duração 

1   1   2   1     5 

Publicação de Periódicos 4 1 1 1 2   2 4 2 17 

Reserva Técnica         1         1 

Publicação de Artigos 5 10 6 3 19 3 10 16 8 80 

Publicação de Livros-
Coletâneas 

  1 3   1 4 2 5   16 

Total 17 21 17 6 45 8 20 42 13 189 

Fonte: Pró Reitoria de Pós-Graduação-PROPÓS/PUC-SP 

Observações: 1. O edital de Publicação de Artigos foi aberto no 1º e no 2º semestre, 2. O edital “Publicação de Livros-

Coletâneas” foi aberto somente no 2º semestre, 3. Os demais foram abertos somente no 1º semestre 

 

Divulgação da Produção científica- Descritores: 

►Número de revistas produzidas na universidade pelas unidades acadêmicas e 

núcleos de pesquisa e qualificação da produção das mesmas pelos órgãos 

acadêmicos responsáveis.  
►Número de pesquisas e participantes no Encontro de IC  

►Número de revistas produzidas na universidade pelas unidades acadêmicas e núcleos de 

pesquisa e qualificação da produção das mesmas pelos órgãos acadêmicos responsáveis 

A PUC-SP mantém seu importante canal de comunicação para a divulgação do 

conhecimento científico produzido: o Portal de Revistas Eletrônicas baseado no Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), de abrangência nacional e internacional. A tabela, 

a seguir mostra que houve manutenção do número de revistas constantes do Portal, que atinge, 

em 2015, 64 títulos. Conta ainda com 02 revistas fora do Portal, números esses que representam 

um volume significativo de iniciativas para divulgação da produção acadêmica. 

Tabela 43: Distribuição das revistas produzidas na universidade. 2009, 2011 e 3013 

Ano 
N° revistas no 

Portal SEER 

N° revistas fora 

do Portal SEER  

2009 44 NI 

2011 51 NI 

2013 66 14 

2015 64 02
3
 

Fonte: Pós-Graduação e Site da PUC-SP 

                                                             
3 GHREBH Revista de Comunicação, Cultura e Mídia; Lutas Sociais Neils- Revista FILOSOFIA 
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Quanto à classificação das revistas, dados de 2013 mostraram que, dentre as 55 

avaliadas, 82% foram classificadas com B(B1aB5) e apenas 12,7% receberam classificação A. 

Tal resultado indica como desejável a melhoria da qualificação da produção, embora se 

destaque como expressivo o número de revistas produzido. 

►Número de pesquisas e participantes no Encontro de IC  

O Encontro de Iniciação Científica compõe a política de divulgação da 

universidade, enquanto prática consolidada para divulgação das produções dos estudantes de 

graduação em pesquisa, trabalho esse que se destaca pela qualidade. 

Os dados do quadro, a seguir, referentes aos anos 2011, 2013 e 2015, evidenciam 

que o expressivo volume de participantes e de produtos apresentados têm estabilização, embora 

com pequeno decréscimo em 2015. A maior redução se dá no número de docentes orientadores, 

o que é compatível com os dados da Iniciação Científica, que mostraram uma queda na 

participação dos professores.    

Quadro 10: N° pesquisas e participantes no Encontro de IC 

Ano 
Nº estudantes 

participantes. 

N° pesquisas 

Apresentadas 

N° docentes 

orientadores 

N° Premiações 

Estudantes* 

N° 

Premiações 

Docentes. 

2011 350 263 234 87 73 

2013 462 323 299 34 NI 

2015 450 284 227 106 84 

Fonte: Consulteg e Pró-Reitoria de Pós-Graduação  

Observação: Os estudantes premiados participam dos congressos anuais da sociedade Brasileira para o Progresso 

científico (SBPC). 

3.1.3 Dimensão Extensão ( indicadores e descritores priorizados) 

Extensão - Indicador 1 – Diálogo/interlocução com a comissão responsável pela definição 

da política de extensão - PROEC  

 Descritor: Descrição da política de extensão da universidade, estrutura e 

funcionamento do acompanhamento dos serviços e/ou projetos, ações, atividades 

de natureza extensionista.  

A universidade encaminhou um importante trabalho para definição da Política de 

Extensão, com proposição preliminar e coordenação da Pró-Reitoria de Educação Continuada –
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PROEC. Essa iniciativa, respondeu a anseios da comunidade acadêmica e a indicações 

registradas em diferentes relatórios de autoavaliação institucional da CPA.  

As diferentes etapas desse processo de definição da Política de Extensão, foi 

acompanhada pela CPA/PUC-SP em diálogo/interlocução com a comissão responsável, com 

destaque para a participação da comissão nas seguintes ações:  

 Análise da proposta, levando contribuições a partir do levantamento de 

necessidades e dificuldades encontradas para o acompanhamento avaliativo da 

dimensão extensão, como parte do trabalho realizado no âmbito da autoavaliação 

institucional;  

  Participação em reuniões de debate da PROEC com interlocutores qualificados 

sobre a definição e proposta da política de extensão da Universidade. 

A parceria e interlocução da CPA com os gestores responsáveis pela aprovação e 

implementação da nova Política de Extensão, que inclui em especial a PROEC, trouxe 

elementos para o desenho do monitoramento dos indicadores dessa dimensão, bem como sobre 

as formas de coleta de dados relativos ao trabalho desenvolvido na universidade pelos setores 

envolvidos. A Deliberação do CONSUN n° 11/2015 aprovou o Projeto que contempla a Política 

de Extensão Universitária da PUC-SP nas instâncias competentes da instituição definindo a 

extensão a partir do preceito de sua indissociabilidade com o ensino e a pesquisa e ressaltando a 

natureza social de suas atividades e o trabalho colaborativo reciproco entre universidade e 

sociedade. O Projeto propõe a criação de Grupos de Gestão Colaborativa do Trabalho de 

Extensão, subordinados ao CEPE com as seguintes funções: 

 Fomentar sinergia entre as práticas extensionistas e dessas com o ensino e a 
pesquisa; 

 Mapear as atividades extensionistas e identificar oportunidades de 

compartilhamento de expertises e recursos (tecnológicos, didáticos, etc.); 

 Propor e apoiar ações e projetos articulados no interior dos vetores e entre 

vetores  

 Estimular as ofertas da Universidade na área de extensão, evitando a duplicação 
de iniciativas e de esforços, melhorando a qualidade, visibilidade e a 

sustentabilidade da extensão da PUC-SP.  

Foram definidos nessa Deliberação cinco vetores extensionistas e as instâncias às 

quais estarão vinculados para o acompanhamento do planejamento, execução e avaliação do 

trabalho. 
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Quadro 11: Vetores extensionistas e instâncias de vinculação 

Vetor Instância de acompanhamento e avaliação 

Serviços Assistenciais Pró-Reitoria de Cultura e Relações 
Comunitárias Cultura e Comunicação 

Políticas Públicas Pró-Reitoria de Graduação 

Ensino 
Direções de Faculdades e Pró-Reitoria de 

Graduação e Pró-Reitoria de Pós- Graduação 

Educação Continuada e Serviços Pró-Reitoria de Educação Continuada 
 Fonte: Deliberação do CONSUN no. 11/2015 

 A nomeação dos Grupos de Apoio à Implantação da Política de Extensão – GAIPE- está 

prevista para fevereiro/2016 com a implementação da nova política.  

Extensão -Indicador 2:   Mapeamento das Ações de Extensão da PUC-SP  

Descritores:  

►Número de atividades de extensão por vinculação acadêmica no espaço físico da 

universidade. 

► Especificação do tipo de atividade e número realizado. 

►Avaliação da satisfação dos estudantes que participaram do ENADE quanto às 

atividades de extensão.  

 

►Número de atividades de extensão por vinculação acadêmica no espaço físico da 

universidade. 

Em 2015 a CPA efetivou um estudo avaliativo de monitoramento das atividades de 

extensão realizadas no espaço físico da universidade, cadastradas pelo Setor de Eventos. Tais 

atividades, acompanhando a Política de Extensão aprovada, estão diretamente relacionadas ao 

Vetor extensionista Cultura e Comunicação, que congrega, entre outras, atividades relacionadas 

à produção e/ou difusão da cultura e da comunicação na e da Universidade. Conforme definido, 

na política em implantação, serão acompanhadas e apoiadas pela Pró-Reitoria de Cultura e 

Relações Comunitárias (PROCRC). Os dados do estudo, em 2015, mostram um total de 222 

atividades de extensão, como consta da tabela a seguir, número que indica um montante 

expressivo de eventos acadêmicos promovidos no espaço da universidade.  

Neste relatório parcial, relativo ao ano de 2015, estamos monitorando apenas as 

atividades extensionistas relacionadas a eventos abertos a comunidade externa. A PUC-SP 

realiza uma série de outras atividades de extensão tais como prestação de serviços e 

atendimentos, não consideradas neste relatório, mas que serão monitoradas nos próximos anos. 
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Cerca de 72% dessas atividades foram propostas pelas seguintes unidades 

acadêmicas: Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes - FAFICLA (19,82%), 

Faculdade de Ciências Sociais -FCS- (15,77%), Faculdade de Economia, Administração, 

Contábeis e Atuariais -FEA- (13,51%), Faculdade de Direito –FD- (13,06%), Faculdade de 

Ciências Exatas e Tecnologia - FCET (10,36%). Observa-se que a maioria dessas atividades tem 

como finalidade a promoção de evento (91,44%), sendo uma pequena parcela (8,56%) 

constituída por cursos de extensão universitária. Destaca-se que outros dados referentes à 

categoria Cursos de Extensão estão detalhados neste relatório na Dimensão Ensino (Foco A, 

Eixo 3, Tópico 3.1). 

Os dados analisados também mostram que, em relação ao tipo de evento realizado, 

24,32% são Palestras e Conferências, 15,77% Seminários, Fóruns, Jornadas e 13.96% são 

Encontros Científicos.  

Tabela 44: Vínculo acadêmico das atividades de extensão, registradas em 2015. 

Vinculação 

2015 

Nº de 

atividades 

registradas  

% 

Reitoria 2 0,90% 

Pró-Reitoria de Graduação 3 1,35% 

Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias 7 3,15% 

Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia 23 10,36% 

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde 16 7,21% 

Faculdade de Ciências Médicas e da Saúde 5 2,25% 

Faculdade de Ciências Sociais 35 15,77% 

Faculdade de Direito 29 13,06% 

Faculdade de Economia, Administração, Contábeis e Atuariais 30 13,51% 

Faculdade de Educação 8 3,60% 

Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes  44 19,82% 

Faculdade de Teologia 1 0,45% 

Coordenadoria de Pastoral Universitária 6 2,70% 

Coordenadoria Geral de Estágios 1 0,45% 

Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão 3 1,35% 

Coordenadoria de Estudos e Desenvolvimento de Projetos Especiais 1 0,45% 

Outras 8 3,60% 

Total 222 100,00% 
Fonte: Setor de Eventos PUC-SP – 2015 

 

Tabela 45: Tipo de atividades de extensão registradas em 2015 

Tipo de Atividade 
Nº de atividades 

registradas (2015) 
% 

Curso 19 8,56% 

Evento 203 91,44% 

Prestação de serviço NC - 

Total 222 100,00% 
Fonte: Setor de Eventos PUC-SP – 2015 

NC: Nada Consta 
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►Especificação do tipo de atividade e número realizado. 

Na tabela 45, a seguir, é apresentado um detalhamento das atividades realizadas em cada 

tipo, tendo sido mantidas na tabela a especificação das atividades que vêm sendo realizadas em anos 

anteriores. 

Tabela 45: Especificação dos tipos de atividades de extensão registradas em 2015. 

 Especificação dos tipos de Atividade 
2015 

Nº de atividades 

registradas  
% 

C
u
rs

o
 Alfabetização NC - 

Especialização NC - 

Aperfeiçoamento NC - 

Extensão Universitária 19 8,56% 

E
v
en

to
 

Congresso 3 1,35% 

Seminário Fórum Jornada 35 15,77% 

Simpósio 8 3,60% 

Colóquio 7 3,15% 

Encontro 31 13,96% 

Semana Acadêmica 13 5,86% 

Ciclo de Debates 18 8,11% 

Palestra/Conferência 54 24,32% 

Oficina/Ciclo de Simulação (SIP)/Capacitação 9 4,05% 

Espetáculo 0 0,00% 

Exposição 3 1,35% 

Evento de cultura e arte 5 2,25% 

Evento de lazer 2 0,90% 

Evento ligado à questão étnica 0 0,00% 

Barcamp 0 0,00% 

Cerimônia/ Lançamento 15 6,76% 

Evento ligado à questão ambiental 0 0,00% 

P
re

st
aç

ão
 d

e 
se

rv
iç

o
 

Júri Simulado NC - 

Assessoria NC - 

Consultoria NC - 

Exames e laudos médicos, psicológicos, antropológicos e afins NC - 

Exames e laudos técnicos de diversas áreas NC - 

Atendimento Jurídico e judicial NC - 

Atendimento psicológico NC - 

Atendimento a pessoas com alterações de audição, voz e linguagem NC - 

Atendimento em assistência à saúde humana (área Ciências 
Médicas/Saúde) 

NC - 

Serviços de especializados a alunos com dificuldades de 

aprendizagem 
NC - 

Atendimento ao público em espaços de ciência e tecnologia NC - 

Atendimento ao público em espaços de cultura NC - 

Curadoria NC - 

Pesquisas encomendadas NC - 

Total 222 100,00% 
Fonte: Setor de Eventos PUC-SP – 2015 

►Avaliação da satisfação dos estudantes que participaram do ENADE quanto às atividades de 

extensão.  

Integrando o Estudo sobre microdados do ENADE utilizou-se os insumos do 

questionário dos estudantes de cursos da PUC-SP que participaram do ENADE entre 2010 e 
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2012 para analisar o percentual de satisfação dos estudantes (concluintes) da PUC-SP com as 

Ações de Extensão ofertadas durante a formação.  

A pesquisa foi realizada a partir de arquivo Excel com dados do ENADE e foram 

investigados os graus de satisfação calculados por aluno e tabelas com as médias para cada 

componente. 

O estudo analisou as manifestações sobre as seguintes questões: Você participou de 

programas de extensão? Como foi a contribuição para a sua formação? 

As respostas dos estudantes foram organizadas em bancos de dados, retratando 

assim, sob forma de códigos numéricos, o conteúdo das perguntas respondidas. Os dados 

explorados foram organizados e são apresentados na tabela 46 que segue: 

Tabela 46: Respostas dos estudantes participantes dos ENADE 2010-2011 e 2012 para a pergunta sobre a 
participação em programas de extensão 

Você participou de programas de extensão?  
Como foi a contribuição para a sua formação?  

Respostas 
2010 2011 2012 

Nº % Nº % Nº % 

Branco 3 2% 0 0% 11 0% 

Sim, participei e teve grande contribuição. 32 19% 65 17% 238 10% 

Sim, participei e teve pouca contribuição. 5 3% 14 4% 55 2% 

Sim, participei e não percebi nenhuma contribuição. 1 1% 3 1% 17 1% 

Não participei, mas a instituição oferece. 104 61% 284 73% 1959 82% 

A instituição não oferece esse tipo de programa. 26 15% 23 6% 120 5% 

Total 171 100% 389 100% 2400 100% 
Fonte: Microdados ENADE 

As análises das respostas dos estudantes mostram que uma significativa 

porcentagem reconhece que a universidade oferece atividades de extensão, mas eles não 

participam. Os concluintes dos cursos de Fonoaudiologia, de Enfermagem, de Medicina, de 

Serviço Social, de Gestão Ambiental e de Fisioterapia, participantes do ENADE de 2010, 

revelam que participam mais de atividades de extensão do que os estudantes que participaram 

do ENADE 2012 – Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências. 

Econômicas com ênfase em Comércio Exterior, Comunicação Social, Direito, Psicologia, 

Relações Internacionais, Secretariado. Executivo e Turismo. 

Os indicadores avaliados nesse Relatório Parcial apontam um grande avanço com 

relação à Política Acadêmica de Extensão implementada no final de 2015 após longo diálogo 

com a comunidade universitária. A definição de Vetores, que abrangem conjuntos específicos 

de atividades, expressa o preceito de indissociabilidade das atividades de Ensino, Pesquisa e 

Extensão e possibilita uma estrutura de acompanhamento de setores, projetos e ações de 

extensão. A estruturação da política de extensão aprovada na Universidade traz a perspectiva de 
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mecanismos de acompanhamento e de fontes mais estruturadas de informações sobre a 

Extensão, permitindo vislumbrar o atendimento do objetivo de dar visibilidade e monitorar o 

amplo trabalho realizado pela instituição.  

Quanto ao monitoramento do indicador: Mapeamento das ações de extensão, o 

trabalho avaliativo, utilizando as informações do Setor de Eventos, traz dados interessantes para 

serem analisados pela comunidade, porém insuficientes para dimensionar o trabalho de extensão 

realizado. Por outro lado, o estudo de microdados mostrou informações relevantes sobre o papel 

da extensão na formação e aponta encaminhamentos, sobretudo, no que diz respeito a 

articulação entre Ensino e Extensão.   

Ressalta-se, especificamente em relação a essa articulação, que a CPA incluiu entre 

outros descritores de monitoramento avaliativo da extensão para 2016, o levantamento de 

créditos curriculares de atividades de extensão previstos pelos cursos de graduação nos 

respectivos Projetos.  Esses dados, além de permitirem a análise do cumprimento de meta 

específica prevista no PDI (2014-2019), possibilitarão verificar a conformidade da Universidade 

com o percentual de créditos curriculares voltados para a extensão previstos pelo atual PNE 

(2014-2024), a saber, 10% do total de carga horária do curso. 

3. 2 DIMENSÃO: POLÍTICAS DE ATENDIMENTO AO DISCENTE 

Coerente com sua missão e responsabilidade social, destaca-se na universidade a 

política de acesso e permanência dos estudantes, que inclui ações consolidadas voltadas para a 

equidade no atendimento, que contribuem para impedir efeitos discriminatórios. 

Para assegurar a realização dessas ações, a PUC-SP conta em sua estrutura com 

órgãos/ setores voltados para esse fim, tais como o Setor de Atendimento comunitário (PAC e a 

Pró-Reitoria de Cultura e Relações Comunitárias- PROCRC-, que agrega diferentes setores 

responsáveis por trabalhos voltados ao atendimento do estudante.    

Dentre os investimentos realizados destacam-se o Atendimento a estudantes 

indígenas, o Apoio pedagógico e psicossocial, incluindo o apoio a deficientes, desenvolvido 

pelo PAC, o Atendimento psicológico e fonoaudiológico, desenvolvido pela Clínica 

Psicológica, a Disponibilização de bolsas custeio de estudos e de bolsas acadêmicas, o Trabalho 

de Estágio, a Monitoria, entre outros, já tratados em Relatórios anteriores produzidos pela CPA. 
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Em 2015, para avaliação da dimensão, foram priorizados para monitoramento os 

seguintes Descritores, que detalham o Indicador criterial especificado, a seguir: 

Atendimento ao discente- Indicador criterial: Ações desenvolvidas pela universidade 

voltadas para acesso e permanência dos estudantes. 

Descritores priorizados para 2015: 

► Resultados escolares quanto ao N° de evadidos e N° de movimentação interna. 

► N° de beneficiários de bolsas na graduação, por modalidade (bolsas custeio de 

estudos e bolsas acadêmicas).  

►Atividades para ampliação da formação: N° de estudantes participantes da 

Monitoria.  

►Atividades para ampliação da formação: N° de estudantes participantes de IC. 

►Atividades para ampliação da formação: N° estudantes participantes do PET 

MEC e PET Saúde. 

 

► Resultados escolares quanto ao N° de evadidos e N° de movimentação interna 

Os dados de evasão são fundamentais para o estudo da permanência do estudante 

na instituição. A análise dessa problemática pautou-se na compreensão de que o fenômeno 

contempla dois aspectos: o abandono/saída da instituição pelo estudante e a mobilidade do 

mesmo na própria instituição. Assim sendo, estabeleceu-se um consenso de que a “Evasão” 

compreende as seguintes ocorrências: Desligamento do aluno (realizado pela instituição por 

diferentes motivos), Cancelamento de Matrícula (realizado pelo aluno) e Transferência. Por 

outro lado, chamou-se de “Movimentação interna”, as Mudanças de curso e turno efetivadas 

pelo estudante. 

A análise dos dados de Evasão (vide tabela e gráfico, a seguir) sinalizam que a 

evasão no 1° semestre se manteve relativamente estável no período, com tendência de queda, 

embora com índices acima de 5%. O fenômeno tendeu a uma estabilização, no 2° semestre, 

após a diminuição do alto percentual de evadidos (10,2%) verificada em 2011. A situação 

apresentada em 2015, revela um novo aumento da evasão, que, 6,2% no segundo semestre, 

percentual esse que, se juntado ao percentual do 1° semestre, correspondem respectivamente a 

926 e 821 estudantes. Tais resultados merecem continuidade da atenção da gestão visando sua 

redução. 



 
 

91 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação – CPAPUC-SP 

Quanto à Movimentação interna, verifica-se uma situação de estabilidade, com 

índices percentuais de 1 a 3%, sendo que os dados podem ser considerados compatíveis com as 

possibilidades de escolha oferecidas ao estudante para ajustes relativos à formação desejada. 

Tabela 47: Distribuição da Evasão e da Movimentação Interna na PUC-SP. 2009-2015 

Ano 

S
e
m

e
st

r
e
 

Total 

de 

alunos 

Matriculados 

Evasão   Movimentação interna 

Desligados Cancelados 

Transferi 

dos de 

IES 

Total de 

evadidos 

Reopção 

de Curso 

Mudança 

de Turno 

Total 

movimentação 

interna 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2009 
1ºs. 17834 16458 89,8 111 0,6 1245 6,8 20 0,1 1376 8,4 64 0,4 96 0,6* 160 0,9 

2ºs. 16432 16051 87,6 57 0,3 311 1,7 13 0,1 381 2,4 1 0 68 0,4* 69 0,4 

2011 
1°s. 17427 16197 92,9 1022 6 168 1 40 0,2 1230 7,6 69 0,4 326 1,9 395 2,3 

2°s. 16970 15393 90,7 1454 9 105 0,6 18 0,1 1577 10,2 3 0 421 2,5 424 2,5 

2013 
1°s. 17169 15257 88,9 960 6 229 1 38 0,2 1227 8 117 1 414 2 531 3,1 

2°s. 15938 14561 91,4 692 4 166 1 20 0,1 878 6 28 0 342 2 370 2,3 

2014 
1°s. 16243 14479 89,1 793 4,9 280 1,7 12 0,1 1085 7,5 107 0,7 431 2,7 538 3,3 

2°s. 15023 13726 91,4 583 3,9 146 1 9 0 738 5,4 13 0,1 399 2,7 412 2,7 

2015 
1° s. 15605 14141 90,6 633 4 285 1,8 8 0 926 6,5 68 0,4 369 2,3 437 2,8 

2° s. 14537 13192 90,7 569 5 154 1 8 0,06 821 6,2 6 0,04 404 2,8 410 2,8 

Fonte: SAE/PUC-SP. Organização pela CPA/PUC-SP 

 

 
Figura 5: Percentuais de Evasão e percentuais de Movimentação Interna 

Fonte: SAE/PUC-SP. Organização pela CPA/PUC-SP 

► N° de beneficiários de bolsas na graduação, por modalidade (bolsas custeio de estudos e 

bolsas acadêmicas)  

A política de bolsas de estudos, que contempla a graduação e pós-graduação, se 

coloca no eixo de ações voltadas para acesso e permanência do estudante na universidade. 

Diante das questões de sustentabilidade financeira da instituição, houve necessidade de rever 

sua participação na disponibilização de bolsas aos discentes. Nessa direção, adequou-se ao 

limite previsto pela legislação, mas também se investiu na busca de parcerias de órgãos de 
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fomento ou mesmo da sociedade civil, que se apresentaram como fontes de bolsas de estudos de 

diferentes modalidades. 

Quanto a Graduação, a Tabela, a seguir, apresenta a distribuição das modalidades 

de bolsas disponibilizadas aos estudantes, totalizando 6577 bolsas em 2015, revelando um 

incremento em relação aos anos avaliados (2011 e 2013). Com esse montante, foram atendidos 

49,4% dos graduandos, com algum tipo de bolsa.  

 Verifica-se que 79,6% das bolsas são de Custeio de Estudos, tanto parcial como 

integral, o que responde positivamente à política de acesso e permanência do estudante. As 

bolsas Prouni e de Financiamento Estudantil do MEC (Fies) representam os maiores percentuais 

(50,6%) em relação ao total de bolsas, evidenciando a concentração de bolsas integrais do 

financiamento federal disponibilizadas para a educação superior.  Chama a atenção o aumento 

significativo, em 2015, das bolsas Doação da Fundação São Paulo (parciais e integrais) e de 

Acordo Interno, marcando a participação da instituição. Se considerados os outros tipos de 

bolsas também disponibilizadas pela instituição, fica evidenciada uma participação expressiva 

no apoio ao estudante.  

Em relação às Bolsas Acadêmicas, que também contribuem para a permanência do 

estudantes e para a qualidade da formação, constata-se uma participação quase equitativa da 

instituição e dos órgãos de fomento, que se apresentam como parcerias consolidadas no período 

avaliado. Destaca-se a diminuição do número de bolsas disponibilizadas pelo Programa PET 

MEC e PET Saúde. 

Tabela 48: Distribuição das modalidades e tipos de bolsas aos estudantes da graduação. 2011, 2013, 
2015 

Modalidade Tipo de Bolsa  
Anos 

2011 2013 2015 

B
o

ls
as

 C
u

st
ei

o
 d

e 

E
st

u
d

o
s 

Prouni 1641 1785 2066 

Bolsa Financiamento Estudantil do MEC (Fies) 986 1330 1264 

Doação da Fundação São Paulo 353 712 1193 

Restituível 11 1 NC 

Acordo Interno 433 397 658 

Cardeal 19 12 24 

Mérito 41 43 33 

B
o

ls
as

 A
ca

d
êm

ic
as

 

Monitoria (dados 1° sem) 184 186 214 

Bolsa Estágio PUC-SP 145 154 146 

Bolsa Estágio Convênios 80 48 49 

Bolsas PARFOR - 164 46 

Bolsas PIBID NI 55 57 

Pibic/Cepe (Iniciação Científica) 337* 494* 405* 

Pibic/CNPq (Iniciação Científica) 337* 438* 336* 

Fapesp 9 14 4 

MEC/PET 30 183 73 

PIBITI (CNPq NC NC 5 

Convênio Itamaraty (PEC-G) 43 14 4 

Total de Bolsas 3.975 5.098 6577 

 Total de alunos matriculados 15.393 14.652 13.306 

Percentual de bolsas/ número de alunos matriculados  25,82% 34,79% 49,43% 

Fonte: SABE, Contas a Receber PUC-SP, Relatório de Atividades. Fundasp/PUC-SP, Consulteg, Pós-Graduação 

*Bolsas PIBIC CNPq e CEPE -foram computadas bolsas de 02 vigências: Ag. a Jul. do ano em curso e Ag a Jul. do ano 

anterior. 
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Na Pós-Graduação (vide tabela, a seguir) verifica-se um aumento gradativo do 

número de bolsas disponibilizadas, atingindo 1894 em 2015, associado ao aumento dos 

percentuais de alunos atendidos como bolsas de estudo (55,9%). O aumento pode ser verificado 

tanto no Mestrado como no Doutorado, sendo maior no último, contemplando 61% dos pós-

graduandos.  

Destaca-se a participação dos órgãos de fomento na concessão de bolsas, embora 

haja uma contrapartida institucional financeira para complementar os montantes 

disponibilizados. São mantidas as participações relevantes da Capes, seguida do CNPq, 

responsáveis pelo fomento de aproximadamente 90% das bolsas.  

Outros dados sobre bolsas na pós-graduação podem ser verificados na avaliação da 

dimensão Pesquisa, neste Relatório. 

 

Tabela 49: Número de bolsas na Pós-Graduação e porcentagem de alunos atendidos- 2009, 2011 e 2013 

Programa 

2011 2013 2015 

Nº de 

Bolsas 

Nº de 

alunos 
% 

Nº de  

Bolsas 

Nº de 

 alunos 
% 

Nº de  

Bolsas 

Nº de  

alunos 
% 

Mestrado 883 2186 40,39 943 2057 45,8 922 1795 51,4  

Doutorado 707 1544 45,79 934 1631 57,3 972 1593 61,0  

Totais 1769 3730 47,42 1877 3688 50,9 1894 3388 55,9  

Fonte: Secretaria da Pós-Graduação/PUC-SP 

►Nº de estudantes participantes da Monitoria  

A monitoria na PUC-SP faz parte das atividades de formação, realizadas por um 

conjunto de estudantes da graduação contemplados com bolsa e orientadas pelos docentes.  

Com o processo de revisão curricular desencadeado na Universidade, a monitoria 

passou a constar dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação, nos quais é computada 

como integralizadora da carga horária dos cursos, inserindo-se como atividade complementar. 

Foram feitos ajustes no processo de concessão das bolsas, que são aprovadas a cada semestre e a 

remuneração corresponde ao valor fixado pela Reitoria, que é correspondente à carga horária 

efetivamente cumprida pelos estudantes nas atividades de monitoria na disciplina.  

Considerando o número de bolsas disponibilizadas no primeiro semestre, houve um 

aumento das bolsas, que passaram de 184 em 2011 para 214 em 2015, ampliando a participação 

dos estudantes, conforme tabela, a seguir. Constata-se também que estudantes da maioria das 

Faculdades, com exceção de Teologia, são beneficiados com bolsas de monitoria. 
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Quadro 11: Bolsas de monitoria disponibilizadas na Graduação-2012, 2013 e 2015. 

Faculdades 1º/2012 1º/2013 1º/2015 

FCET 5 9 10 

FCHS 42 63 67 

FCMS 12 18 6 

FCS 34 29 58 

FD 41 48 55 

FEA 21 9 14 

FE 6 7 2 

FAFICLA 3 3 2 

FT 4 0 0 

Total Geral 168 186 214 
Fonte: PROGRAD. Base de dados_ 1° sem. dos anos analisados  

Relatório de Atividades 2016. Exercício 2015.FUNDASP PUC-SP 

 

Os dados apontaram para a necessidade de normatização atualizada para orientar o 

processo de disponibilização dessa modalidade de bolsa pela instituição.  

► Atividades para ampliação da formação: N° de estudantes participantes da iniciação 

científica  

Destacou-se, no período avaliado, o apoio ao estudante de graduação para 

desenvolvimento de atividades de pesquisa, por meio do Programa institucional PIBIC/Cepe, 

financiado pela Universidade e pelo Programa PIBIC/CNPq, com financiamento externo deste 

órgão. O monitoramento da iniciação científica na Universidade pode ser encontrada na 

avaliação da Dimensão Pesquisa neste tópico deste Relatório. 

► Atividades para ampliação da formação: N° estudantes participantes dos Programas  
 PET MEC e PET Saúde 

Entre as ações voltadas para o estudante, destaca-se também a participação da 

PUC-SP no Programa de Educação Tutorial – PET, estruturado em grupos tutoriais de 

aprendizagem, composto de alunos e tutor, visando à realização de atividades extracurriculares. 

Tal trabalho que tem representado uma importante complementação da formação acadêmica dos 

estudantes envolvidos. Os estudantes participantes são beneficiados com bolsas mensais, porém 

participam dos grupos dos projetos estudantes sem bolsa. 

A universidade participa do Programa de Educação Tutorial – PET vinculado à 

Secretaria de Educação Superior – SESu/MEC e também do Programa de Educação pelo 

Trabalho para a Saúde - PET-Saúde do Ministério da Saúde, sendo que vários cursos da PUC-

SP aderiram aos Programas. 

O gráfico, a seguir, apresenta dados dos Programas na PUC-SP e evidencia que em 

2013 houve um grande aumento do número de estudantes participantes, mas que não se manteve 
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em 2015, tendo havido uma queda na disponibilização de bolsas aos alunos, passando de 183 

em 2013 a 103 em 2015.  

Gráfico 16: Número de alunos participantes dos Programas PET MEC e PET Saúde 

 
Fonte: PROGRAD, FACHS e FCMS 

Os dois programas, embora com estruturação semelhante, guardam especificidades 

nos trabalhos desenvolvidos com os estudantes.  

O PET MEC foi regulamentado na universidade e conta com coordenação geral 

vinculada à Pró-Reitoria de Graduação. A tabela, a seguir, dá um panorama da abrangência do 

trabalho nos três cursos participantes. Embora com diminuição no total de estudantes, em 2015. 

O curso de Psicologia, porém, tem ampliação, embora pequena, da participação.  

 

Tabela 50: Abrangência do Programa PET MEC na PUC-SP. 2012, 2013 e 2015 

PET MEC 

 Faculdade   CURSO 
2012 2013 2015 

Alunos TUTORES Alunos TUTORES Alunos TUTORES 

FACHS Psicologia 13 1 17 1 19 1 

FE Pedagogia 9 1 15 1 5 1 

FCS Relações Internacionais 20 1 20 1 11 1 

Total 42 3 52 3 35 3 

Fonte: PROGRAD 

O PET Saúde atende maior número de estudantes e envolve um maior número de 

cursos e de tutores, como mostra tabela, a seguir. Em 2015 também apresenta uma redução de 

participantes (alunos e tutores).  

Os dados mostram movimento similar nos dois programas, com um aumento em 

2013 e diminuição em 2015, voltando aos patamares de 2013, possivelmente explicado pelo 
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corte de financiamento das instâncias de fomento. A diversificação das atividades também fica 

mais restrita, diante da diminuição dos investimentos.  

Diante dos resultados dos Programas, coloca-se como importante a manifestação 

da Universidade às instâncias federais promotoras desses programas, para somar apoio à 

manutenção e ampliação do trabalho. 

 Tabela 51: Abrangência do Programa PET MEC na PUC-SP. 2012, 2013 e 2015 

PET SAÚDE 

Faculdade CURSO 
2012 2013 2015 

Alunos TUTORES Alunos TUTORES Alunos TUTORES 

FACHS 

Fonoaudiologia 1 * 7 2 3 2 

Fisioterapia 0 * 1 * 4 * 

Psicologia 22 3 30 3 15 * 

FCS Serviço Social 1 0 10 * 2 * 

FCMS 
Enfermagem  7 2 10 5 3 0 

Medicina 39 4 76 5 41 3 

Total 70 9 134 15 68 5 

Fonte: FACHS e FCMS. 

* Os mesmos Tutores atendem cursos diferentes. 

Atendimento ao discente - Indicador 2- - Acompanhamento do egresso na inserção 

profissional para subsidiar decisões acadêmicas e orientar a formação continuada 

Compreendendo a importância da aproximação com o egresso para o 

aperfeiçoamento do projeto educacional da instituição, a CPA tem tratado a avaliação desse 

segmento como prática contínua e institucionalizada. No primeiro, segundo e quarto ciclos 

avaliativos foram ouvidos egressos da Graduação; no terceiro e quinto ciclos participaram dos 

estudos os egressos da pós-graduação.  A CPA tem feito investimentos no aperfeiçoamento dos 

instrumentos de coleta de dados dos egressos da graduação e da pós-graduação em parceria com 

o Setor de Ex-Alunos.  

Mais informações sobre a avaliação dos egressos constam deste Relatório no Foco 

B, Dimensão: Políticas de Atendimento aos estudantes. 
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FOCO A- ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS DIMENSÕES INSTITUCIONAIS 

EIXO 4- POLÍTICAS DE GESTÃO 

Neste eixo encontram-se as ações voltadas para as dimensões D05 (Política de 

Pessoal), D06 (Organização e Gestão da instituição) e D10 (Sustentabilidade financeira). 

´Destaca-se que foram priorizados para o processo de autoavaliação institucional desencadeado 

em 2015, alguns indicadores/ descritores da Dimensão Política de Pessoal. 

4.1– DIMENSÃO: POLÍTICAS DE PESSOAL 

Na análise da implementação da política de pessoal em 2015, destacam-se ações 

voltadas para a constituição dos quadros de pessoal e para o desenvolvimento profissional do 

corpo docente e da equipe administrativa, tendo como perspectiva ajustes compatíveis com a 

sustentabilidade financeira da instituição.  

4.1.1 Monitoramento de indicadores priorizados  

 Foram priorizados para monitoramento alguns indicadores relativos ao pessoal 

docente e ao pessoal técnico-administrativo da Universidade. 

Políticas de Pessoal - Indicador 1- Perfil do Pessoal Docente, quadro do pessoal, carreira, 

avaliação e formação. 

Descritores priorizados em 2015: 

►Número de docentes da PUC-SP-série histórica  

►Número e percentual de docentes por titulação-  contemplando dados gerais da 

universidade e por faculdade.  

►Comparação da Titulação de docentes da PUC em relação as IES federais, 

públicas e privadas  

►Número e percentual de professores por Regime de trabalho na PUC-SP  

►Distribuição dos docentes nos cargos do quadro do pessoal docente na PUC-SP  

► Implementação da Avaliação contínua dos docentes  
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►Número de docentes da PUC-SP-série histórica  

A PUC-SP vem procurando reduzir e equacionar o número de docentes em função 

das questões de sustentabilidade financeira e das políticas de oferta de formação. Os dados da 

série histórica, a seguir apresentam um número relativamente estável, com tendência a 

diminuição, compatível com a redução do número de cursos e da demanda atendida.  

 

 

 

Gráfico 17: Número de docentes da PUCSP de 2005 a 2014 

 

 
Fonte: DRH 

 

►Número e percentual de docentes por titulação-  contemplando dados gerais da universidade 

e por faculdades 

Quanto à titulação dos docentes há um panorama positivo (vide tabela e gráfico, a 

seguir) com percentuais crescentes de professores que integram os maiores patamares de 

titulação. Constata-se que aproximadamente 90% dos profissionais apresentam a formação na 

pós-graduação Stricto Sensu ou seja, têm titulação de mestrado ou doutorado ou titulação ainda 

maior, como Pós-Doc ou Livre Docência, sendo que, em 2015, 14% dos professores estão neste 

patamar.  

Chama atenção, porém, que ainda permanece pequeno número de docentes (2%) 

portando apenas graduação, número esse que tende a desaparecer, conforme registram os dados 

do período analisado. 
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Tabela 53: Titulação de docentes da PUCSP de 2009 a 2015 

Ano 

Titulação 

Total Graduação Especialização Mestrado Doutorado 
Pós-D/ 

Livre D 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2009 128 8% 54 3% 465 30% 701 45% 197 13% 1545 

2011 72 5% 55 4% 470 30% 732 47% 215 14% 1544 

2013 58 4% 61 4% 455 30% 746 49% 200 13% 1520 

2014 40 3% 53 4% 383 27% 765 53% 203 14% 1444 

2015 32 2% 48 4% 356 26% 737 54% 190 14% 1363 

Fonte: DRH. Base de dados Dez. dos anos analisados 

 

Gráfico 18: Titulação dos docentes da PUCSP de 2009 a 2015 

 
Fonte: DRH. Base de dados Dez. dos anos analisados 

 

►Comparação da Titulação de docentes da PUC em relação às IES públicas e privadas na 
realidade brasileira  

Dados relativos à situação da titulação de docentes na realidade brasileira, 

apresentados no gráfico, a seguir, permitem analisar a situação da PUC-SP em relação às 

instituições públicas e privadas: 

• A PUC-SP apresenta índices muito superiores de docentes com titulação de 

doutorado, incluindo pós-doutorado e livre-docência (62,2% em 2013) se 

comparados com dados das instituições públicas (53,2%) e especialmente das 

instituições privadas brasileiras (18,2%), embora estas tenham apresentado no 

período analisado, um aumento desse percentual.  
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• As instituições públicas brasileiras se mantêm, nesses 03 anos, quanto ao 

doutorado num patamar de 46,1%, 48,9% e 47,1%, evidenciando que mais da 

metade dos docentes não têm essa titulação;  

•  As instituições privadas, por sua vez, apresentam baixos percentuais de 

docentes com titulação de doutorado, não excedendo 18%, num lento crescimento 

no período avaliado.  

Os dados analisados permitem afirmar que a PUCSP é uma Instituição que 

apresenta um quadro docente altamente qualificado o que tem feito dela uma instituição de 

referência entre as instituições de educação superior. 

 

Gráfico 19: Titulação de docentes na realidade brasileira: Brasil: instituições públicas e privadas e PUC-SP- 2009, 
2011 e 2013 

 

 
Fonte: Censo da Educação Superior MEC-2009, 2011 e 2013 e DRH/PUC-SP. Base de dados Dez. dos anos analisados 

►Número e percentual de professores por Regime de trabalho na PUC-SP  

O Regime de trabalho dos docentes na PUC-SP, conforme previsto nos 

documentos legais, correspondem a Tempo integral (contrato de 40 horas semanais, sendo 43% 

para ministrar aulas e 57% para dedicação a outras atividades didáticas e de produção científica) 

e Tempo parcial (contrato com menos de 40 horas, sendo 60% para aulas e 40% para outras 

atividades didáticas e de produção científica).  

Os dados apresentados nas tabelas e gráfico, a seguir, mostram que a grande 

maioria dos professores tem contrato, ou de Tempo Parcial (57%) ou de Tempo Integral (em 

média 34%), observando-se uma tendência de queda do percentual em período integral. Tais 

dados remetem a necessidade de uma análise dessa tendência, considerando a política de pessoal 

docente da instituição. 
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O regime de hora aula, indesejável na contratação de professores 

universitários, segundo os parâmetros de qualidade da PUC-SP e do MEC, está quase extinto da 

universidade, permanecendo com o reduzido percentual de 1% dos docentes. 

A partir de 2011, há manutenção de contratos na condição de “Fator de 

trabalho docente”, condição de carga horária reduzida instituída pela Deliberação n° 03/11. 

Embora prevista para ser utilizada em situação excepcional, essa condição permanece em 2015 

com um percentual de 9%, o que corresponde a 121 docentes, situações que necessitam ser 

analisadas. A Faculdade de Direito concentra 50 docentes nessa condição, seguida da FEA com 

20 professores. 

 

 

 

Tabela 54: Distribuição dos docentes por regime de trabalho. 2011,2013,2015 

Ano 

Tempo Parcial 
Tempo 

Integral Hora aula FTD¹  
Total 

TP até 19h TP 20 a 29 TP 30 a 39 TI 40 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

2011 268 17% 230 15% 269 17% 646 42% 14 1% 117 8% 1544 

2013 258 17% 239 16% 257 17% 655 43% 16 1% 95 6% 1520 

2015 244 18% 246 18% 281 21% 459 34% 12 1% 121 9% 1363 

Fonte: DRH 

 

 

Gráfico 20: Percentual de docentes por regime de trabalho. 2011, 2013, 2015. 

 
Fonte: DRH. Base de dados Dez. dos anos analisados 
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Tabela 55: Distribuição dos docentes das Faculdades por regime de trabalho 

Faculdades Ano 
TP TI 40 HA FTD 

Total  
Nº % Nº % Nº % Nº % 

FCET 

2011 70 59,3 43 36,4 0 0 5 4,2 118 

2013 68 54,8 51 41,1 0 0 5 4 124 

2015 56 50,5 45 40,5 0 0 10 9 111 

FCHS 

2011 110 54,7 82 40,8 0 0 9 4,5 201 

2013 101 52,3 87 45,1 0 0 5 2,6 193 

2015 109 60,2 65 35,9 0 0 7 3,9 181 

FCMS 

2011 148 70,8 60 28,7 0 0 1 0,5 209 

2013 142 68,3 59 28,4 0 0 7 3,4 208 

2015 144 74,6 38 19,7 0 0 11 5,7 193 

FCS 

2011 54 34 99 62,3 0 0 6 3,8 159 

2013 57 37,7 91 60,3 0 0 3 2 151 

2015 58 40,6 77 53,8 0 0 8 5,6 143 

FD 

2011 149 52,5 49 17,3 14 4,9 72 25,4 284 

2013 149 52,7 68 24 16 5,7 50 17,7 283 

2015 157 58,6 49 18,3 12 4,5 50 18,7 268 

FEA 

2011 117 40,8 158 55,1 0 0 12 4,2 287 

2013 103 37,1 159 57,2 0 0 16 5,8 278 

2015 114 54 77 36,5 0 0 20 9,5 211 

FE 

2011 30 42,3 41 57,7 0 0 0 0 71 

2013 34 50,7 28 41,8 0 0 5 7,5 67 

2015 30 52,6 24 42,1 0 0 3 5,3 57 

FAFICLA 

2011 76 40 102 53,7 0 0 12 6,3 190 

2013 90 47,6 95 50,3 0 0 4 2,1 189 

2015 89 50,9 74 42,3 0 0 12 6,9 175 

FT 

2011 13 52 12 48 0 0 0 0 25 

2013 10 37 17 63 0 0 0 0 27 

2015 13 54,2 10 41,7 0 0 1 4,2 24 

TOTAL 

2011 767 49,7 646 41,8 14 0,9 117 7,6 1544 

2013 754 49,6 655 43,1 30 2 207 13,6 1520 

2015 770 56,5 459 33,7 12 0,9 122 9 1363 

Fonte: DRH. Base de dados dez. dos anos pesquisados. 

►Distribuição dos docentes nos cargos do quadro do pessoal docente na PUC-SP  

O quadro do pessoal docente da universidade, conforme definido no Estatuto e 

Regimento Geral da PUC-SP, é composto pelos professores que integram o Quadro de Carreira 

do Magistério, o Quadro Provisório e o Quadro em Extinção. Nesses instrumentos legais 

constam as especificações dos cargos e das condições de ingresso e acesso.  

Os dados do período avaliado, relativos à distribuição dos docentes nos quadros 

funcionais (vide tabela e gráfico, a seguir) mostram uma situação estabilizada, se analisarmos 

2011, 2013 e 2015. São muito próximos os percentuais de distribuição nos diferentes quadros e 

cargos.  
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Tabela 56: Distribuição de professores ativos nos quadros docentes da PUC-SP- 2011, 2013 e 2015 

Ano Nº 
Quadro de Carreira Quadro Provisório Quadro em Extinção 

Total 
TL* ASS* ATD* ATM* Total PTD* PTM* AE* Total CR* CA* Total 

2011 
Nº 246 114 336 324 1020 38 17 462 517 5 2 7 1544 

% 15,9% 7,4% 21,8% 21,0% 66,1% 2,5% 1,1% 29,9% 33,5% 0,3% 0,1% 0,5%   

2013 
Nº 231 109 372 336 1048 27 14 425 466 5 1 6 1520 

% 15,2% 7,2% 24,5% 22,1% 68,9% 1,8% 0,9% 28,0% 30,7% 0,3% 0,1% 0,4%   

2015 
Nº 197 92 348 305 942 21 7 389 417 4 0 4 1363 

% 14,5% 6,7% 25,5% 22,4% 69,1% 1,5% 0,5% 28,5% 30,6% 0,3% 0,0% 0,3%   

Fonte: DRH/PUC-SP (base de dados: docentes ativos_ dezembro dos anos pesquisados) 

 *Cargos previstos: TL- Titular; ASS-Associado; ATD- Assistente doutor; ATM: Assistente Mestre; PTD-Portador Título doutor, 

PTM-Portador Título Mestre; AE-Auxiliar de Ensino; CR-Contratado Responsável; CA-Contratado Agregado.  

 

Gráfico 21: Distribuição do percentual de professores ativos nos quadros do pessoal docente da PUC-SP -2009,2011 
e 2013 

 
Fonte: DRH/PUC-SP (base de dados: docentes ativos_ dezembro dos anos pesquisados) 

 

Ascenção/mobilidade na carreira 

A mobilidade na carreira docente é realizada a partir de concursos promovidos 

pelos Departamentos, atendendo as normas legais previstas. Os enquadramentos se orientam 

pelo Quadro de vagas definido oficialmente e têm como referência os Planos Acadêmicos 

trienais e a Avaliação contínua dos docentes. 

 Observando dados do gráfico e os números constantes da tabela que complementa 

as informações verifica-se que há uma diminuição no percentual e número de Titulares em 2013 

e 2015, seguido de pequeno diminuição dos Associados, possivelmente explicado pelo 

desligamento da universidade, em parte dos casos.  
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Por outro lado, há um pequeno aumento do percentual dos docentes no cargo de 

Assistente Doutor e de Assistente Mestres, embora com diminuição do número de professores 

nas duas categorias, explicado pela redução do quadro na Universidade. 

Tais resultados parecem indicar que foram reduzidas as possibilidades de acesso no 

período avaliado, sendo que os maiores investimentos parecem ter ocorrido até 2011.    

Gráfico 22: Número e percentual de professores nos cargos da carreira- 2009, 2011, 2013. 

 
Fonte: DRH/PUC-SP (base de dados: docentes ativos_ dezembro dos anos pesquisados) 

► Implementação da Avaliação contínua dos docentes  

O processo de avaliação contínua dos docentes atende ao previsto no Regimento 

Geral da PUC-SP na Seção IV “Do desempenho da função docente e do processo de avaliação 

contínua” em seus artigos- de 264 a 273-, como os respectivos incisos. O artigo 265 define os 

objetivos dessa avaliação: 

I - possibilitar o desenvolvimento de ações que visem à melhoria da qualidade 

acadêmica; 

II - subsidiar a articulação entre Graduação e Pós-Graduação nas atividades de 
ensino, pesquisa e extensão; 

III - estimular a produção didática, científica, técnica, tecnológica, artística e 

cultural; 
IV - subsidiar os processos de seleção, de ingresso e de promoção no Quadro de 

Carreira Docente e de concursos para as categorias de Associado e Titular; 

V - subsidiar planos de capacitação docente; 
VI - articular a produção acadêmica com os projetos de ensino, pesquisa e 

extensão; 

VII - subsidiar o professor no processo de autoavaliação, tendo em vista o seu 

desenvolvimento pessoal. 

De acordo com as normas legais (art. 271 do Regimento Geral) o CEPE designou 

um Comitê Assessor (10 docentes) para auxiliá-lo na definição de políticas e ações para atender 

aos objetivos da avaliação e também subsidiá-lo e aos conselhos das Faculdades no 

aperfeiçoamento do processo de avaliação contínua. A Faculdade, responsável pela coordenação 
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da avaliação contínua, constitui uma Comissão de Avaliação com 05 membros docentes (art. 

269 do Regimento) com as funções de planejamento, coordenação e acompanhamento da 

avaliação. 

As dimensões consideradas na avaliação do desempenho acadêmico do docente são 

definidas no art. 267 do Regimento Geral. Os relatórios de desempenho são submetidos à 

aprovação do Conselho da respectiva Faculdade, à homologação do CEPE e à aprovação final 

do CONSUN, sendo assegurado ao professor o direito a manifestação em caso de avaliação 

negativa. A cada 03 anos o Comitê apresenta ao CEPE as avaliações produzidas e os estudos 

realizados. 

Dados do período avaliado evidenciam a implementação do processo de avaliação 

contínua dos docentes: 

 Vinculado à política de ingresso, acesso, qualificação e aperfeiçoamento e, em 

atendimento ao Regimento geral da PUC-SP, há um investimento na 

institucionalização da avaliação contínua que, até então, vinha sendo mais focada 

nas questões de ingresso e acesso. A Avaliação contínua tem agregado um 

potencial importante de estímulo à produção acadêmica dos professores e à 

formação contínua.  

 Com o Ato n° 01/13 da Pró-Reitora de Pós-Graduação e presidente do CEPE, o 

processo foi retomado, tendo sido designado o Comitê Assessor para auxiliar o 

CEPE nesse processo (atendendo art. 271 do Regimento Geral)  

 O trabalho de avaliação contínua dos docentes se estendeu até 2014, abrangendo 

a totalidade dos professores da universidade e terá continuidade em 2016.   

Política de Pessoal: Indicador 2-   Perfil do Pessoal Técnico Administrativo, acesso, 

mobilidade e formação. 

Descritores priorizados: 

►Número e percentual de funcionários técnico-administrativo da PUC-SP- série 

histórica  

►Número e percentual de funcionários técnico-administrativo pela carga horária: 

série histórica contemplando dados gerais da universidade, por campus e unidades 

suplementares. 

► Número e percentual de funcionários técnico-administrativo pela escolaridade 

► Número e tipo de alteração funcional  
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Os dados analisados mostram um número estável de funcionários, por quase uma 

década.  Quanto aos descritores monitorado, verifica-se, em relação à Carga horária, que o 

percentual de funcionários em regime de 40 horas, que teve uma queda em 2014, mostra um 

ligeiro aumento em 2015, sendo que a distribuição nas demais faixas de horário se mantêm 

estabilizadas.   

Quanto à Escolaridade, contata-se em 2014 e 2015 um aumento no percentual de 

graduados e com pós-graduação, acompanhada da diminuição dos percentuais da escolaridade 

ensino médio, evidenciando a melhoria da qualidade de formação dos funcionários.  

 

 

 
 

►Número e percentual de funcionários técnico-administrativo da PUC-SP- série histórica  

 

 

Gráfico 23: Total de funcionários técnico-administrativos 

 
Fonte: DRH (base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 
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►Número e percentual de funcionários técnico-administrativo por carga horária 

 

Tabela 57: Carga horária semanal dos funcionários técnico – administrativos. 2011,2011,2014 e 2015 

Campus Ano 

Carga Horária Semanal 

Total 
Menos de 20 Horas De 20 a 39 Horas 40 Horas 

Nº % Nº % Nº % 

Barueri 

2011 1 6,7% 3 20,0% 11 73,3% 15 

2013 0 0,0% 3 20,0% 12 80,0% 15 

2014   0,0% 3 27,3% 8 72,7% 11 

2015 - - - - - - - 

Consolação 

2011 1 2,3% 1 2,3% 41 95,3% 43 

2013 0 0,0% 2 4,7% 41 95,3% 43 

2014   0,0% 4 9,8% 37 90,2% 41 

2015   0,0% 6 13,3% 39 86,7% 45 

Ipiranga 

2011   0,0%   0,0% 15 100,0% 15 

2013 0 0,0% 0 0,0% 17 100,0% 17 

2014   0,0% 1 4,5% 21 95,5% 22  

2015   0,0% 2 9,5% 19 90,5% 21  

Perdizes 

2011 2 0,2% 111 13,3% 720 86,4% 833 

2013 2 0,3% 107 13,7% 670 86,0% 779 

2014 4 0,6% 145 20,1% 572 79,3% 721 

2015 4 0,6% 121 17,1% 582 82,3% 707 

Santana 

2011   0,0% 3 30,0% 7 70,0% 10 

2013 0 0,0% 3 33,3% 6 66,7% 9 

2014   0,0% 1 16,7% 5 83,3% 6 

2015   0,0% 1 16,7% 5 83,3% 6 

Sorocaba 

2011   0,0% 9 8,7% 94 91,3% 103 

2013 0 0,0% 6 6,0% 94 94,0% 100 

2014   0,0% 6 6,2% 91 93,8% 97 

2015   0,0% 6 6,2% 91 93,8% 97 

Hospital 

Santa 

Lucinda 

2011   0,0% 336 77,8% 96 22,2% 432 

2013 0 0,0% 360 77,4% 105 22,6% 465 

2014   0,0% 367 77,4% 107 22,6% 474 

2015   0,0% 365 76,0% 115 24,0% 480 

DERDIC 

2011 29 30,9% 49 52,1% 16 17,0% 94 

2013 13 30,2% 15 34,9% 15 34,9% 43 

2014 13 24,5% 21 39,6% 19 35,8% 53 

2015 19 29,7% 26 40,6% 19 29,7% 64 

Total Geral 

2011 33 2,1% 512 33,1% 1000 64,7% 1545 

2013 15 1,0% 496 33,7% 960 65,3% 1471 

2014 17 1,2% 548 38,5% 860 60,4% 1425 

2015 23 1,6% 527 37,1% 870 61,3% 1420 
Fonte: DRH (base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

*Não foram computados os funcionários da Cogeae 
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Gráfico 24: Distribuição do percentual de funcionários técnico-administrativos por carga horária 

 

Fonte: DRH (base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

► Número e percentual de funcionários técnico-administrativo pela escolaridade. 

 

Gráfico 25: distribuição do percentual de funcionários técnico-administrativos por escolaridade. 

 

Fonte: DRH. Base de dados dezembro dos meses analisados 

► Número e tipo de alteração funcional  

Em 2015, foram realizadas 270 alterações funcionais dos funcionários técnico-

administrativo, número inferior ao realizado em anos anteriores, tendo havido uma grande 

diminuição no número de enquadramento, conforme mostrado a seguir: Tais dados podem ser 

explicados pelos ajustes da política de pessoal à sustentabilidade financeira da instituição. 
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Tabela 58: Alterações funcionais dos funcionários técnico-administrativos – 2011, 2013 e 2015 

Item Tipo de Alteração 
Totais 

2011 2012 2013 2015 

1 Adequação Salarial - Adaptação 52 44 60 116 

2 Aprovado na Experiência 77 56 75 4 

3 Efetivação 25 3 3 15 

4 Cargo Comissionado 10 2 2 2 

5 Enquadramento 124 137 121 26 

6 Evolução Horizontal 25 1 1 2 

7 Mudança de Cargo 295 68 83 12 

8 Promoção 69 110 91 93 

Total Geral 677 421 436 270 
Fonte: DRH/PUC-SP (base de dados: dezembro dos anos pesquisados) 

Política de Pessoal: Indicador 3 -  Estudo dos resultados da Avaliação Externa de 

Curso, in loco, pertinentes a Dimensão Pessoal 

Dados desse estudo constam deste Relatório da  parte relativa ao  FOCO A, EIXO 

1, tópico 1.1.2: ‘Avaliação Externa em diálogo com a avaliação interna de curso”. 

4.1.2 Construção de projeto de avaliação de funcionários (parceria DRH) 

A CPA investiu no desenvolvimento de políticas de avaliação e na elaboração de 

propostas em parceria. Desse trabalho resultou a Construção de projeto de avaliação de 

funcionários em parceria DRH, ainda em estudo. 

 ►Construção de projeto de avaliação de funcionários (parceria DRH) 

Proposta de um projeto de desenvolvimento e ajuste de Relações Institucionais entre 

Funcionários da PUCSP 

 
A avaliação institucional tem como função básica oferecer subsídios para o 

desenvolvimento de uma instituição a partir da análise de dimensões, funcionalidades e 

desempenhos que ela vem apresentando e assim subsidiar decisões mais efetivas e que realmente 

promovam seu aperfeiçoamento.  

O presente projeto pretende construir em três fases ou em três anos, um processo de 

desenvolvimento e ajuste de relações institucionais que permita tornar mais efetivas as relações 

funcionais, contribuir para a melhoria do clima institucional e, consequentemente, aperfeiçoar a 

produção decorrente.  

Trata-se de um projeto que se desenvolverá conjuntamente DRH e CPA e terá como 

diretriz:  
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 subsidiar o desenvolvimento de decisões coletivas; 

 garantir transparência dos dados produzidos; 

 promover a melhoria gradativa do próprio projeto, à medida que contribuições 

significativas sejam acrescentadas. 

O DRH como Departamento responsável pela gestão administrativa dos funcionários 

da PUCSP entende o projeto como uma forma de contribuir efetivamente com o desenvolvimento 

dos funcionários em uma perspectiva positiva em um clima cooperativo e harmonioso. 

A CPA, atendendo as exigências da Lei 10.871 que institui o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES) e recomendações do MEC/INEP/CONAES constante de 

documentos sobre avaliação institucional, assume tal iniciativa cooperativamente, procurando 

oferecer subsídios técnicos à iniciativa e contribuir para  justes positivos que promovam o 

desenvolvimento funcional e aperfeiçoem  tomadas de decisões coletivas na Universidade.  

Trata-se da proposta abrangente, sistemática, estruturada voltada para a identificação e 

o aprimoramento e qualificação de processos e que garantam a participação dos  profissionais  

envolvidos, independente de nível hierárquico. Esses profissionais participam do diagnóstico 

situacional, do planejamento  e da execução de propostas comprometendo-se com a qualidade do 

trabalho.  

A proposta busca superar uma análise baseada somente em funções de cada unidade,  

numa perspectiva vertical,  que tende a gerar a perda da visão sistêmica e integrada da instituição e 

de sua função social.  

 

Objetivo Geral  
Promover um sistema de avaliação participativa que favoreça o desenvolvimento de 

relações funcionais que tornem mais efetivos os processos acadêmicos e administrativos e que 

contribuam para aperfeiçoar o desempenho do quadro de funcionários da Instituição. 

É uma fase de busca e planejamento das mudanças necessárias para alcançar melhorias 

na forma como o trabalho passará a ser realizado. São consideradas soluções diversas de forma a 

identificar aquelas que melhor atendam as necessidades e condições do cenário atual.  

Modificação das condições requeridas e encaminhamento do processo de tomada de decisões de 

outros níveis. Será analisada também, a contribuição de cada elo para as atividades nucleares da 

instituição. 

Objetivos Específicos  

 Constituir redes de relações funcionais considerando a função social da PUC 

enquanto instituição educacional;  

 Analisar coletivamente pelos funcionários problemas e dificuldades desta rede. 

 Propor metas para o desenvolvimento de redes de relacionamentos funcionais, 

definindo responsabilidades, condições de funcionamento e indicadores de resultados;  

 Analisar o cumprimento das metas e as dificuldades para executá-las; 

 Oferecer subsídios para tomada decisão no sentido de aperfeiçoar os elos da rede 

institucional visando o aperfeiçoamento de seus objetivos e metas; 

 Estabelecer uma sistemática de análise contínua para o aperfeiçoamento coletivo. 

Método e procedimentos propostos  

O Método proposto, que está assentado no princípio da transparência e trabalho 

coletivo, tem como pressuposto uma ação prévia da gestão institucional para definição de 

prioridades de processos e unidades que serão envolvidos no trabalho, tendo como critério o 
grau de impacto dos mesmos sobre os objetivos da instituição, sua missão e função social. 

O desenvolvimento do método contempla três fases:  
 

Fase 1 – Constituição da rede coletiva  

Trata-se da constituição de uma rede que organize e relacione cada elo do processo 
administrativo da Instituição, de forma a garantir uma visualização ampla de todo o processo 

funcional. 

Cada um desses elos organizados se orientam e se ajustam coordenados por 
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responsável administrativo.  
Cada elo pode conter 1, 10, 20 ou mais funcionários sob a responsabilidade de um 

coordenador/ chefe. 

A primeira atividade dessa fase envolverá um desenho com a descrição das 

relações atuais. Este processo envolve a consulta dos funcionários de cada elo/ setor/ grupo 
sobre as condições de funcionalidade e as sugestões de modificação. Paralelamente o 

responsável será também consultado sobre as condições de funcionalidade e as sugestões de 

modificação.  
A consulta a ser realizada, será on line, de forma a permitir o processamento por 

elo com mais rapidez.  

Ainda nesta fase, após o processamento, os funcionários serão convidados a 
realizar uma segundo atividade que envolverá a analise dos resultados de seu elo e a proposição 

de ajustes e de metas a serem alcançadas em determinados prazos e com previsão de indicadores 

de avaliação de resultados.  

Com base nestas metas e ajustes estabelecidos será constituída a Rede funcional 
coletiva, que também pressupõe a articulação de diferentes elos que integram os processos 

avaliados. Melhor dizendo, serão constituídos inter-relação entre elos para compreensão de 

processos nucleares da gestão institucional.  Em anexo, exemplos sobre esses processos 
nucleares de gestão.  

 

Fase 2- Implementação da rede coletiva e análise das metas  
Tais ajustes podem envolver a definição de novas metas, revisão das atuais, Nesta 

fase será realizada uma avaliação da implantação da rede com análise das metas previstas e 

encaminhamento de decisões.  

O desenvolvimento da Fase 2  envolve : 

 análise por funcionário das metas estabelecidas, indicando a adequabilidade das 

mesmas, as condições oferecidas para executá-las e o apoio da coordenação para o 

desenvolvimento do trabalho;  

 análise pela coordenação responsável pelo elo sobre as condições oferecidas 

para execução das metas e as dificuldades encontradas no alcance das mesmas;  

 análise conjunta da coordenação e funcionários.  

Essas análises serão processadas e em seguida devolvidas a cada elo que compõe o 

processo, para que os coordenadores juntamente com seus funcionários analisem os resultados e 

proponham ajustes.   
 
Fase 3 – Analise das decisões 

Reconhecendo que a maior dificuldade de um processo de avaliação é tomar decisões 

que realmente promovam o desenvolvimento contínuo, esta Fase será realizada justamente para 

analisar a natureza e a efetividade das decisões tomadas.  Essa avaliação será baseada em resultados 

avaliativos referentes aos indicadores previstos nas fases anteriores. 

A Fase 3 será realizada em dois momentos:  

1) no âmbito do elo, com a participação de funcionários e coordenadores.  

2) com a participação de coordenadores/ chefes de cada elo/ setor/ núcleo/ 

departamento, da Rede institucional coletiva para análise do tipo de decisão tomada e a 

efetividade das mesmas.  

Nessa fase também serão identificados novos desafios e elaboradas proposições para 

melhoria do funcionamento de cada elo e das atividades nucleares da instituição.  

Finalmente, terminadas as três fases, serão definidos os processos de avaliação 

continuada, ou seja, a periodicidade do processo, os mecanismos de correções  e as formas de 

inclusão de novos funcionários em um novo elo de forma a manter o aperfeiçoamento dos ajustes e 
desenvolvimento de relações funcionais. 

Importante considerar que a previsão do novo ciclo avaliativo deverá prever a 
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revisão dos problemas do primeiro ciclo e a continuidade e aperfeiçoamento do ciclo seguinte.  

 

CRONOGRAMA  

 

 
Exemplos de processos nucleares de gestão 

 

Figura: Processos nucleares de gestão 

Fonte: Metodologia de gestão por processos / Eneida Rached Campos. – Campinas: UNICAMP, 2003. 

<http://www.prdu.unicamp.br/gestao_por_processos/gestao_processos.html> 

 

 

 
 

 

FASES – atividades    Periodicidade  - Sequência  

Fase 1  

Desenho inicial da rede funcional  x             

Elaboração dos instrumentos de consulta   x            

Programação da aplicação de consulta online    x           

Aplicação dos instrumentos     x          

Análise dos resultados pelos coordenadores/chefes e seus 

Funcionários – definição de metas funcionais e condições 
    x         

Constituição coletiva da nova rede funcional e dos processos 
nucleares da gestão institucional. 

     X        

Fase 2  

Análises de metas por funcionários e coordenadores/chefes        x       

Processamento das análises realizadas         x      

Ajustes em cada elo por funcionários e coordenadores/chefes e 

entre elos envolvidos no processo 
        x     

Fase 3  

Análise coletiva de resultados entre coordenadores/chefes e 

funcionários.         
         X    

Análise da efetividade das decisões por 

coordenadores/chefes/setor/núcleo/departamento 
          x   

Devolutiva das análises realizadas             x  

Programação de novo ciclo contemplando a experiência e 

aperfeiçoamento coletado no ciclo atual – revisões  
            x 
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FOCO A- ACOMPANHAMENTO E ANÁLISE DAS DIMENSÕES INSTITUCIONAIS 

EIXO 5- INFRAESTRUTURA 

 

No relatório do 5° ciclo avaliativo (2012-2014) foram analisadas informações 

obtidas por um conjunto de instrumentos utilizados de consulta à comunidade (docentes, 

estudantes, coordenadores e diretores de faculdade) sobre a dimensão Infraestrutura. Os 

resultados dessas consultas foram encaminhados às instâncias gestoras competentes 

(mantenedora, reitoria, direção de faculdades e coordenações de curso). As análises apontaram 

avanços na melhoria das instalações físicas e no aprimoramento do sistema de bibliotecas, além 

da necessidade de investimentos administrativos e financeiros para o aperfeiçoamento das 

condições de ensino (melhoria das condições de sala de apoio, apoio do setor de audiovisual, 

instalações coletivas-banheiros, laboratórios, redesenho do espaço físico das bibliotecas).   

As práticas avaliativas da dimensão Infraestrutura em 2015 foram realizadas em 

quatro contextos: 1) Estudo exploratório dos microdados; 2) Resultados das avaliações externas, 

incluindo o acompanhamento de cursos com Termo de Compromisso ou regulação específica; 

3) Acompanhamento das ações previstas pela Divisão de Infraestrutura e Plano Diretor- 

DIPLAD.  

Para abranger os contextos assinalados, foram monitorados os seguintes 

indicadores/ descritores:  

Infraestrutura: Indicador 1: Satisfação dos estudantes (concluintes) da PUC-SP quanto a 

Infraestrutura, manifestada na avaliação externa (ENADE) 

Descritor 

►Dados de satisfação dos estudantes (concluintes) da PUC-SP quanto a Infraestrutura, 

registradas nas respostas ao questionário: estudo exploratório de microdados.  

Estudo exploratório de microdados 

Este estudo utilizou os insumos do questionário dos estudantes dos cursos de 

Medicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Serviço Social da PUC-SP, que 

participaram do ENADE em 2013 e analisou entre outras manifestações as relacionadas ao 

componente infraestrutura e instalações físicas.  
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A pesquisa foi realizada a partir de arquivo Excel com dados do ENADE e foram 

investigados os graus de satisfação calculados por aluno e tabelas com as médias para cada 

componente. 

Conforme a Nota Técnica no.70 do INEP/MEC, que trata do processo de mudança 

do Questionário do Estudante aplicado no Enade de 2013 bem como a análise dos insumos que 

definiram sua forma de utilização, foram utilizadas para análise as manifestações sobre o 

componente Infraestrutura e instalações físicas (NF) referentes às seguintes questões: 

Q39.Foram oferecidas oportunidades para os estudantes superarem problemas e dificuldades relacionados ao 
processo de formação. 

Q40. A coordenação do curso promoveu ações de mediação em situações eventuais de conflito ocorridas na relação 

professor‐aluno. 

Q55. Os professores apresentaram disponibilidade para atender os estudantes. 

Q58. A instituição dispôs de quantidade suficiente de funcionários para o apoio administrativo e acadêmico. 

Q59.O curso disponibilizou monitores ou tutores para auxiliar os estudantes. 

Q60- As condições de infraestrutura das salas de aula foram adequadas. 

Q61. Os equipamentos e materiais disponíveis para as aulas práticas foram adequados para a quantidade de 

estudantes. 

Q62. Os ambientes e equipamentos destinados às aulas práticas foram adequados ao curso. 

Q63. A biblioteca dispôs das referências bibliográficas que os estudantes necessitaram. 

Q64. A instituição contou com biblioteca virtual ou conferiu acesso às obras disponíveis em acervos virtuais. 

Q65.O ambiente acadêmico favoreceu a reflexão e convivência social de forma a promover um clima de respeito à 
diversidade. 

Q66. A instituição contou com espaços de cultura, de lazer, de convívio e interação social. 

Q67. A instituição dispôs de refeitório, cantina e banheiros em condições adequadas que atenderam as necessidades 
dos seus usuários. 

A análise do componente infraestrutura e instalações físicas mostrou que, em três 

dos cinco cursos avaliados, a média ponderada foi superior a 81. Os estudantes do curso de 

Fisioterapia foram os que manifestaram maior satisfação em relação aos itens desse 

componente. Os estudantes dos cursos de Fonoaudiologia e Serviço Social estão menos 

satisfeitos que os demais com as condições de infraestrutura e instalações física oferecidas pela 

Universidade. O aspecto pior avaliado pelos estudantes desses dois cursos foi a adequação das 

condições de infraestrutura das salas de aula.  

Tabela 59.  Médias para o componente Infraestrutura e Instalações físicas. Base: respostas dos estudantes a questões 
do questionário ENADE 2013. 

Componente - Infraestrutura e instalações físicas 

Curso Nota ENADE 

Médias dos valores das questões Média 

Ponderada 

do 

Componente 

Q39 Q40 Q55 Q58 Q59 Q60 Q61 Q62 Q63 Q64 Q65 Q66 Q67 

MEDICINA 2,9300 78,2 70,4 84,6 81,7 84,0 82,2 80,4 83,5 82,8 84,0 84,0 81,5 77,1 81,16 

ENFERMAGEM 3,3822 85,1 82,9 86,2 82,8 89,7 72,0 81,7 83,4 86,2 84,5 89,7 70,2 80,5 82,71 

FONOAUDIOLOGIA 2,8338 74,6 71,2 82,5 65,0 62,5 57,5 62,5 65,0 91,2 86,1 76,2 68,7 72,5 71,76 

FISIOTERAPIA Barueri 3,2068 81,9 71,4 90,4 95,2 94,2 95,0 95,2 94,2 93,3 93,3 97,1 88,5 98,1 91,40 

SERVIÇO SOCIAL 3,1909 72,0 75,0 83,1 64,1 58,9 56,8 68,1 68,7 89,2 86,1 85,7 76,0 80,6 74,33 

Fonte: Mec/Inep  
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Infraestrutura: Indicador 2- Resultados das avaliações externas sobre a dimensão 

Infraestrutura  

Foram objetos de monitoramento os indicadores referentes à dimensão 

Infraestrutura nas Avaliações Externa de cursos da Universidade. Resultados dessas avaliações 

estão apresentados e analisados no presente Relatório, no tópico Foco A, relativo ao Eixo 1. 

Serão detalhadas neste Eixo5 apenas as questões relativas à Infraestrutura.  No período entre 

2014 e 2015 foram avaliados 06 cursos da Universidade, sendo 04 na modalidade bacharelado e 

02 de licenciatura. O curso com melhor conceito em infraestrutura foi Serviço Social, que 

obteve nota máxima em quase todos os indicadores da dimensão, exceto no indicador Gabinetes 

de trabalho para professores com TI, cujo conceito foi 4. 

Uma análise geral das avaliações obtidas por todos os cursos avaliados (vide 

quadro, a seguir) nos indicadores da dimensão mostram que o mais bem avaliado foi Periódicos 

especializados, sendo que este indicador obteve nota máxima em todos os seis cursos. Há maior 

vulnerabilidade em relação aos indicadores Gabinetes de trabalho para professores TI e 

Laboratórios didáticos especializados, que obtiveram os conceitos mais baixos. Os cursos de 

Geografia (bacharelado e licenciatura) e História obtiveram conceito da dimensão abaixo de 

satisfatório (3) neste quesito.  

Quadro 12– Indicadores avaliados na Dimensão 3 INFRAESTRUTURA, por Modalidade de Curso . 2014 e 2015 

Indicadores 

Cursos avaliados 

M
é
d

ia
 p

o
r
 

in
d

ic
a

d
o

r
 

Modalidade de curso: Bacharelado 
Modalidade de curso: 

Licenciatura 

Direito 
Serviço 

social 
Jornalismo Geografia Geografia História 

Gabinetes de trabalho para professores TI 1 4 1 1 1 1 1.5 

Espaço de trabalho para coordenação do 

curso e serviços acadêmicos 
4 5 3 2 2 4 

3.3 

Sala de professores 3 5 3 3 3 2 3.1 

Salas de aula 3 5 3 3 3 4 3.5 

Acesso dos alunos a equipamentos de 

informática 
4 5 4 5 4 3 

4.1 

Bibliografia básica 3 5 5 1 1 3 3 

Bibliografia complementar 5 5 5 2 2 4 3.8 

Periódicos especializados 5 5 5 5 5 5 5 

Laboratórios didáticos especializados- 

quantidade 
NSA NSA 3 2 NSA 1 

2 

Laboratórios didáticos especializados: 

qualidade 
NSA NSA 2 2 NSA 1 

1.6 

Laboratórios didáticos especializados: 

serviços 
NSA NSA 4 NSA NSA 1 

2.5 

Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades 

básicas (Direito) 
4 NSA - NSA NSA NSA 

4 

Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades 

de arbitragem, negociação e mediação 

(Direito) 

5 NSA - NSA NSA NSA 

5 

Conceito da Dimensão 3.7 4.9 3.5 2.6 2.6 2.6 3.3 

Fonte: Relatórios de avaliação externa – visita in loco. Organizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA-PUCSP) 

Obs.: Os cursos Direito, Serviço social, Geografia Bacharelado e Geografia e História Licenciatura foram avaliados com os 

Instrumentos de Avaliação Externa – versão Maio de 2012. O curso de Jornalismo foi avaliado com os Instrumentos de Avaliação 

Externa – versão Agosto de 2015. 
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Cabe ressaltar ainda que no Foco A, Eixo1 encontram-se descritas as ações e os 

resultados referentes ao plano de acompanhamento da CPA/PUC-SP e outros parceiros, dos 

Planos de Melhorias propostos (termo de compromisso assinado pela Universidade) pelos 

cursos envolvidos, do plano do curso de Direito, tendo em vista o processo de regulação 

específica pelo qual o curso respondeu. 

Infraestrutura: Indicador 3- Monitoramento de ações previstas pela Divisão de 

Infraestrutura e Plano Diretor- DIPLAD 

De acordo com dados da DIPLAD, constantes do Relatório de Atividades 2016, 

exercício 2015, PUC-SP e FUNDASP, o status de itens previstos para melhoria da 

Infraestrutura da Universidade é o seguinte:  

Quadro 13: Status das Atividades de Infraestrutura de competência do DIPLAD 

Ação Status 

Melhoria na acessibilidade  

Foram comprados os dois novos elevadores centrais com maior capacidade de 

passageiros e velocidade. Um foi substituído  no 2º semestre de 2015 e outro foi previsto 
para janeiro de 2016. 

Transferência das áreas 
administrativas e 
acadêmicas do Corredor 
Cardoso para o campus 
Monte Alegre 

Foram transferidas todas as áreas administrativas acadêmicas para o Campus Monte 
Alegre, restando apenas o Laboratório de Rádio/TV e o Almoxarifado da DSAS (cuja 
execução depende da liberação do financiamento do BNDES). 

Renovação do Auto de 
Vistoria do Corpo de 

Bombeiros dos campi da 
Universidade:  

 

Relatório de pendências do Campus Monte Alegre. As adequações necessárias aos 
demais campi estão em andamento. Contratação de empresa para execução dos serviços 
necessários. Após vistoria pelo Corpo de Bombeiros foram apontadas novas exigências 
com relação aos equipamentos instalados, que estão sendo executadas. 

Elaboração do Plano Diretor 
para o Campus Monte 
Alegre 

Etapas realizadas: levantamento cadastral do ERBM pela Concrejato; planialtimétrico de 
todo o Campus. 

Elaboração do Plano Diretor 
do Campus Marques de 
Paranaguá 

Estudo preliminar a ser apresentado à Secretaria Executiva da FUNDASP. 

Melhoria na acessibilidade 
do Campus da Consolação 

Atendimento ao projeto aprovado junto à PMSP e aos órgãos de tombamento 
(CONDEPHAAT e CONPRESP) para instalação de três elevadores e plataforma 
elevatória ; Contratada Construtora Concrejato . Entrega de  equipamentos em 
funcionamento prevista para maio de 2016. 

Transferência das áreas 
utilizadas no Campus 
Barueri para os demais 
Campi da Instituição 

Concluída a transferência e desativação do Campus em agosto de 2015.  
 

Reforma no refeitório do 
Campus Sorocaba 

Finalizada reforma e climatização do refeitório (junho de 2015)  

Readequação de layout 

interno para aumento de 
vagas no curso de Medicina 
no Campus Sorocaba 

Concluída transferência do laboratório de informática no 1º andar; em andamento a 
reforma para acréscimo de dez novas salas de tutoria para a FCMS. 

DERDIC - Atendimento às 
necessidades da 
classificação CER II  

 

Concluído o levantamento de prioridades, em andamento junto à PMSP a aprovação do 
projeto de acessibilidade das edificações utilizadas.  
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Melhoria na infraestrutura 
dos campi 

 
Iniciadas as vistorias de manutenção preventiva com parte da equipe de manutenção.  

Melhoria no auditório nº 333 
do Edifício “Reitor Bandeira 
de Mello” - Campus Monte 

Alegre 

Será realizada em maio de 2016, com verba disponível do convênio com o Ministério da 
Saúde, convênio Pró-saúde II.  

Demolição das edificações 
do Corredor Cardoso 

Aguardando: 1) liberação do financiamento do BNDES; 2) deferimento dos dois 
processos de revalidação do Alvará de Demolição junto à Prefeitura do Município de 
São Paulo. 

Ampliação e reforma do 
Hospital “Santa Lucinda” 

Concluída a reforma de readequação e ampliação dos leitos no 2º andar oeste. 
Aguardando liberação do financiamento junto ao BNDES para execução de outras 
atividades. 

Adequação do Sistema de 
Proteção contra Descargas 
Atmosféricas do Campus 
Ipiranga 

Aguardando liberação do financiamento junto ao BNDES.  
 

Fonte: Quadro elaborado pela CPA com base no Relatório Analítico de atividades 2016-exercício 2015. PUC-SP/ FUNDASP  

 

No período avaliado também foram realizadas ações de manutenção das instalações  

físicas, com destaque para as seguintes
4
:  

Campus Perdizes:  

 Pintura das rampas internas e dos halls dos elevadores no ERBM;  

 Reorganização dos murais utilizados pelos alunos e professores; 

 Pintura da fachada do Ed. Cardeal Mota para manutenção do imóvel 

tombado;  

 Substituição de portas de acesso aos sanitários;  

 Instalação de rodameio nas salas de aula faltantes;  

 Reforma no piso em madeira das salas de aula prática do curso de Artes 

do Corpo;  

 Revitalização das áreas verdes do Campus;  

 Substituição das árvores com risco de queda por outras no Pátio da Cruz 

e no acesso ao Campus pela Rua Ministro de Godoi; 

  Obtenção do Auto de Licença de Funcionamento do TUCA.  

 Campus Consolação 

 Readequação e transferência de parte dos cursos ministrados no Ed. 

Alexandre Balbo para a Vila Mariana;  

 Reforma interna da área utilizada pelo Administrativo da COGEAE no 

13º andar do Ed. Comendador Alexandre Balbo.  

Campus Ipiranga:  

 Readequação conforme as normas de segurança e automação da entrada 

de energia (cabine primária).  

Campus Sorocaba:  

 Retrofit (renovação e atualização ) em parte dos quartos do Hospital 

Santa Lucinda;  

DERDIC: 

 Reforma dos sanitários e sala dos profissionais no Edifício 

Clínica/Escola.  

                                                             
4 Fonte: Relatório de Atividades 2016, exercício 2015, da PUC-SP/ FUNDASP, 
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Instalação física das Bibliotecas 

O sistema de bibliotecas da universidade conta com 7 bibliotecas, integradas em 

rede informatizada, de forma compartilhada e padronizada, por meio do software Aleph, na base 

de dados Lumen disponível em www.pucsp.br/biblioteca.   

Com base nos dados apresentados no Relatório de Atividades 2016, exercício 2015 

da PUC-SP/FUNDASP, em 2015, com o fechamento do Campus   Barueri, houve a distribuição 

do acervo entre as bibliotecas. Ocorreu também o fechamento da Videoteca, sendo que a 

coleção de vídeos já estava integrada ao acervo da Biblioteca Campus Perdizes.  

Dentre as ações realizadas pelo Setor, destaca-se o inventário dos acervos das 

Bibliotecas a partir da adequação do ALEPH às necessidades para esse trabalho e da aquisição 

de equipamentos. Foi também submetida à Reitoria uma política de atualização de acervos, 

prevendo aquisição de E-books e conteúdos digitais como alternativa à oferta de recursos 

impressos, visando atender o contingente do acervo exigido pelas normas oficiais, 

especialmente de cursos com grande número de alunos. Nessa direção, houve aquisição de todos 

os livros solicitados e assinatura de Base de Dados de e-book, contendo 30 títulos na área da 

saúde e a renovação de assinatura de 02 portais de revistas eletrônicas na área de Direito.  

Em relação à meta no Plano de atividades de 2015- “Adequações da infraestrutura 

física das Bibliotecas de forma a oferecer melhores condições de estudo e ambientação aos 

usuários e funcionários”, foram tomadas as seguintes medidas:  

 Biblioteca C. Monte Alegre – Reforma do balcão de atendimento para melhoria 

da acessibilidade dos usuários.  

 Biblioteca C. Consolação – Elaboração de projeto de reforma geral da 

Biblioteca, com orçamento enviado à FUNDASP para análise e aprovação para 

reforma geral do espaço físico, instalações e mobiliário.  

 Biblioteca C. Sorocaba – Conserto do telhado e instalação de telas para impedir 

a entrada de pombos. É necessária a elaboração de Projeto de Climatização, 

visando um ambiente de estudos com mais conforto, bem como a preservação do 

acervo   

 Biblioteca COGEAE/Consolação – Estudo para remanejamento de obras para 

ampliação de espaço físico. Será remanejado parte de acervo menos consultado 

para o Campus Ipiranga.  

 

http://www.pucsp.br/biblioteca
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Os resultados avaliativos do Eixo 5 – Infraestrutura, mostram alguns avanços, 

embora as demandas relacionadas a essa dimensão sejam muitas e complexas. Os Relatórios de 

Autoavaliação Institucional dos vários ciclos avaliativos têm apontado a necessidade de 

atendimento de tais demandas. Importante ressaltar que ações voltadas à regularização das 

instalações, realizadas em anos anteriores em relação à acessibilidade e segurança, forneceram 

base para outras providências que estão sendo implementadas.  

Buscando contribuir com a sustentabilidade na gestão da universidade, durante o 

ano 2015, houve investimos em projetos de captação de recursos para a melhoria da 

infraestrutura. Segundo dados da Pró-Reitoria da Pós-graduação constante do o Relatório de 

Atividades 2016 - exercício 2015, PUC-SP/FUNDASP, a universidade participou de editais de 

apoio à pesquisa, infraestrutura e ensino e obteve recursos para aquisição de equipamentos e 

infraestrutura de laboratórios de pesquisa e de “sala inteligente”, de diversos fomentos: Reserva 

técnica FAPESP, Rede ANSP FAPESP, Pro-Equipamentos, FAPESP. 

Destaca também a participação da universidade em Edital de apoio à infraestrutura 

de pesquisa FINEP, para inclusão de equipamentos de grande porte e equipamentos para 

construção de data-center.  

Cabe ressaltar que a Fundação São Paulo aprovou, em 2015, amplo projeto junto 

ao Banco Nacional do Desenvolvimento - BNDES, que possibilitará recursos financeiros para a 

adequação e qualificação dos espaços físico, considerando as necessidades apontadas 

relativamente a equipamentos e serviços de infraestrutura, ampliando a acessibilidade, bem 

como expandindo o parque tecnológico da universidade.  

A expectativa é bastante positiva, pois tais investimentos em infraestrutura 

contribuirão para assegurar as condições necessárias ao trabalho acadêmico dos cursos e 

programas e também procurando atender os parâmetros estabelecidos pelo MEC/INEP.   
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FOCO B – INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS AVALIATIVAS 

EM 2015 

No âmbito das ações da CPAPUC-SP, a partir do 2° ciclo avaliativo (2006-2008) 

procurou-se enfatizar mais a ação de associar informação às tomadas de decisões, oferecendo 

elementos para retroalimentar de forma mais ágil as atividades institucionais. O 

encaminhamento do trabalho exigiu a organicidade da avaliação no cotidiano universitário, com 

a inserção de práticas avaliativas com tempo e espaço definidos.  Tais práticas passaram a ser 

eleitas tanto pelo interesse e demanda da instituição e pela relevância do conteúdo das mesmas, 

considerando os resultados avaliativos do ciclo anterior.  

Esse processo constituiu-se na institucionalização de práticas avaliativas, exigindo 

a garantia de condições institucionais de natureza humana, material, organizacional e 

tecnológica que desse suporte a sua implementação e à agilização do retorno da informação, 

buscando assegurar a qualidade e a publicização dos resultados, o que se coloca como essencial 

para a legitimação da avaliação. 

Três ações têm se destacado como práticas institucionalizadas de avaliação 

realizadas pela CPAPUC-SP. Tais ações foram implementadas em 2015 e, portanto, serão 

objeto de análise no presente relatório:  

 Avaliação de curso e de programa 

 Avaliação da docência inserida na avaliação de cursos 

 Avaliação de Egressos. 

Tais práticas avaliativas integram os seguintes Eixos e dimensões, conforme 

previsto no PDI e pautado nas orientações oficiais:  

-a Avaliação de Curso e Programa está inserida no Eixo1, Planejamento e 

Avaliação Institucional e Dimensão Planejamento e Avaliação;  

-a Avaliação da docência inserida na avaliação de cursos está vinculada ao Eixo 

3: Políticas Acadêmicas e Dimensão Políticas para o ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

-a Avaliação de Egressos está inserida no Eixo 3: Políticas Acadêmicas e 

Dimensão Política de Atendimento aos discentes. 
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FOCO B – INSTITUCIONALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS AVALIATIVA EM 2015 

Eixo 1. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Insere-se no Eixo-Planejamento e avaliação institucional - a prática 

institucionalizada de Avaliação de Cursos e Programas -, que atende às exigências estatutárias 

da PUC-SP e está prevista no SINAES, e propõe integrado à Autoavaliação Institucional, o 

desenvolvimento da Autoavaliação de curso, com o propósito de apreender sua qualidade no 

contexto da realidade institucional. Essa avaliação permite a aproximação do cotidiano 

institucional no âmbito micro do curso, onde se concentram e se concretizam as ações 

desencadeadas pelas diferentes dimensões da instituição. 

Compreende-se que deve haver um compromisso com a coerência entre o Projeto 

de Desenvolvimento institucional (PDI), o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) os Projetos de 

Cursos e Programas e a Autoavaliação Institucional, englobando práticas avaliativas envolvendo 

gestores, docentes e discentes de diferentes níveis para se construir uma universidade em 

contínuo processo de aperfeiçoamento.  

1.1 AVALIAÇÃO DE CURSOS E PROGRAMAS 

Constata-se que as normativas mais recentes do MEC/INEP/CONAES têm deixado 

explícita a necessária aproximação da CPA com a Avaliação dos cursos de graduação, sendo a 

mais recente a Nota Técnica DAES/INEP N° 008/2015 relativa ao Instrumento de Avaliação de 

cursos de Graduação - presencial e a distância. Esse texto legal, no tópico Informações 

recomenda que “a avaliação interna promovida pela CPA tenha integração com os cursos de 

graduação, no intuito do aperfeiçoamento acadêmico” (NT. DAES/INEP N° 8/15). 

Em relação à avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

desencadeada pela CPA, compreende-se que ocorre em diálogo e complementaridade de 

informações, como enfatiza Bolivar (2006), com a avaliação externa oficial de excelente 

qualidade, desencadeada pela CAPES. 

A indissociabilidade entre Projetos Pedagógicos de cursos e de programas com a 

avaliação institucional amplia a disseminação de conhecimentos que poderão ser convertidos 

em planejamento e estratégias para enfrentamento dos desafios da vivência acadêmica. Da 

mesma forma é importante que esses projetos estejam articulados e possam se converter em 
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estratégias institucionais, para que as ações dos educadores, gestores e alunos sejam menos 

descontínuas e individualizadas.  

A avaliação interna desencadeada pela CPA tem condições de concretizar um 

trabalho que contemple e respeite as singularidades de cursos e programas e proceda à 

realização de análises com uso de indicadores comuns para fundamentar decisões institucionais. 

Cabe ressaltar a Avaliação de Cursos tem sido foco das ações da CPA/PUC-SP 

desde o 2º. ciclo avaliativo. No ciclo seguinte (2007-2008), elaborou Matriz Avaliativa de 

Curso, focalizando: PPC, gestão escolar, resultados alcançados pelo curso e projeção na 

comunidade. Em 2009-2010 desencadeou trabalho de avaliação de curso de graduação em 

parceria com a Pró-Reitoria e a Subcamara de Graduação, mediante análise de dados do 

desempenho dos cursos no período de uma década relativamente a  seis indicadores: perfil 

docente, perfil discente e trajetória dos estudantes, desempenho no ENADE, custos e demanda. 

No ciclo 2010-2013 promoveu estudo sobre os resultados das avaliações externas (Relatórios de 

visita de comissões do MEC  in loco e resultados de ENADE). Em 2013 promoveu ampla 

consulta à estudante, professores e gestores sobre as condições de ensino tratando 

especificamente da dimensão Infraestrutura. 

 Em 2015 o trabalho de avaliação de curso foi ampliado com a inclusão da 

avaliação de programa de pós-graduação e com utilização de metodologia e conteúdos 

diferenciados, que envolveu consulta a professores e estudantes desses cursos e programas.  

A metodologia de trabalho 

A metodologia proposta para a Avaliação de cursos e programas da Graduação e 

Pós-Graduação foi composta por etapas distintas correspondentes ao desenvolvimento 

cronológico do trabalho. Tais etapas e seus conteúdos são apresentadas a seguir.  

Etapa 1- ANTES da consulta avaliativa 

a) Diálogo com as Pró-Reitorias de Graduação, Pós-Graduação, Chefia de 

Gabinete e Divisão de Tecnologia da Informação (DTI) sobre o processo avaliativo 

a ser desencadeado.  

b) Instrumentos da avaliação: 

• Construção de instrumentos de avaliação de Graduação (inclui também Cursos 

com Projetos Especiais e EaD) e Pós-Graduação, a partir da elaboração 

respectivas Tabelas de Especificação;  
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• Apreciação dos instrumentos avaliativos por leitores qualificados com 

participação da Pró-Reitoria de Graduação, da Pró- Reitoria da Pós-Graduação, 

Coordenadores, Coordenadoria de EaD, professores e estudantes. 

• Ajustes nos instrumentos com base na contribuição dos interlocutores. 

• Pré-testagem dos instrumentos. 

• Envio dos instrumentos avaliativos da Pós-Graduação e da Graduação para 

DTI. 

• Validação dos questionários para aplicação. 

• Preparação do formato on-line dos instrumentos para aplicação, pela DTI 

• Encaminhamento dos instrumentos para ciência da Reitoria: Pró-Reitoria de 

Graduação e de Pós-Graduação. 

c) Reunião entre os setores envolvidos no processo para definição de 

responsabilidades: CPA, DTI, PROPDG, PROCRC, ACI, Marketing, SAE. 

d) Planejamento da Divulgação da Avaliação de Curso à comunidade: 

• Produção artística do material de divulgação física e virtual e aprovação da 

arte final. 

• Produção do material físico para a divulgação - tipo, quantidade e orçamento. 

• Envio do material físico aos Campi. 

• Fixação e manutenção dos materiais físicos nos Campi 

• Divulgação virtual nos canais da PUC-SP – definição de cronograma e 

utilização dos espaços: Site da PUC (definição de disponibilidade do 

"Carrossel"), Acontece na PUC, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn.  

• Atualização do site da CPA – Chamada da Avaliação de curso/programa. 

• Inserção dos questionários no site para conhecimento da comunidade. 

Etapa 2- DURANTE a consulta avaliativa: 

• Início do processo avaliativo: envio de mensagem aos estudantes e professores 

(Graduação e Pós- Graduação). 

• Monitoramento da participação: organização dos dados de participação 

enviados pela DTI com definição de prazo/tempo cumulativo. (vide tópico 

“Materiais ilustrativos das ações”) 

• Envio de informações parciais sobre a participação de cada curso ou programa 

aos respectivos coordenadores e gestores durante o processo (Pró-Reitorias de 

Graduação e Pós-Graduação e Diretores de Faculdade). 

• Suporte aos respondentes para a solução de dúvidas e eventuais problemas 

relativos a dificuldades técnicas ou de acesso aos instrumentos. 

• Continuidade do trabalho de divulgações nos canais digitais da PUC-SP. 

• Continuidade da manutenção das ações de divulgação nos espaços físicos. 

 

Etapa 3- APÓS a consulta avaliativa: 

• Envio de banco de dados à CPA pela DTI; 
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• Exploração dos bancos de dados para tratamento dos microdados pela CPA; 

• Produção de informações sobre os índices de participação no processo 

avaliativo às Pró-Reitorias e Direções de Faculdade; 

• Produção de relatórios quantitativos da avaliação de cursos e programas 

(Gerais da PUC-SP e por curso ou Programa) - com resultados de participação e 

de manifestações de docentes e dos estudantes; 

• Divulgação de resultados gerais do processo avaliativo no site da CPA e no 

site da PUC-SP; 

• Produção de relatórios gerais com dados e análises relativos à Graduação e à 

Pós-graduação, contendo destaques de resultados positivos e negativos; 

• Produção de relatórios com dados e análises relativos a cada curso de 

Graduação, contendo destaques de resultados positivos e negativos; 

• Encaminhamento do conjunto de Relatórios da Graduação para a Pró-Reitora 

de Graduação e dos Relatórios da Pós-Graduação para a Pró-Reitora de Pós-

graduação; 

• Envio dos Relatórios para as Coordenações de Curso e representantes do NDE 

da Graduação e para as Coordenações de Programa da Pós-Graduação;  

• Envio dos resultados da avaliação de curso para Coordenação de Curso.  

É importante destacar que, considerando os baixos índices de participação na 

Avaliação de Cursos e Programas, o período previsto para junho foi prorrogado para o início de 

agosto, tendo ocorrido ampliação da participação inicial, tanto de docentes como de estudantes. 

Diante da problemática da participação tanto da graduação como da pós-graduação foram feitos 

estudos, com base em amostragem para buscar maior significância dos resultados.  Também foi 

levantada a possibilidade de um outro formato de aplicação impresso com utilização de folha 

ótica, para complementar o número amostral, o que teria uma grande adesão das coordenações 

de curso que, consultados manifestaram o desejo de ampliação da participação de docentes e 

estudantes nos processos avaliativos. Essa opção, entretanto, não foi concretizada devido a 

questões financeiras da universidade.  

 

Os Instrumentos utilizados na Avaliação de Cursos e Programas 

Os instrumentos utilizados na Avaliação de Curso e Programa geraram 8 diferentes 

Tabelas de Especificação que são apresentadas, a seguir, referentes aos questionários 

específicos: 

1) Questionário para Estudante da Graduação;  

2) Questionário para Professor da Graduação;  

3) Questionário para Estudante de EAD; 
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4) Questionário para Professor de EAD;  

5) Questionário para Estudante da Graduação de cursos com Projeto Pedagógico 

diferenciado (Medicina, Enfermagem e Engenharia Biomédica);  

6) Questionário para Professor da Graduação de cursos com Projeto Pedagógico 

diferenciado (Medicina, Enfermagem e Engenharia Biomédica);  

7) Questionário para Estudante da Pós-Graduação;  

8) Questionário para Professor da Pós-Graduação. 

 

Conforme mencionado acima constam, a seguir, as Tabelas de Especificação dos 

instrumentos com indicação das categorias consideradas na avaliação dos Cursos e Programas: 

Aspectos Curriculares (10 indicadores), Dinâmica de funcionamento (5 indicadores) e 

Coordenação de curso (3 indicadores).  

 

 

Tabela 1: Tabela de especificação – Avaliação de Cursos – Graduação- Estudantes 

 
 

Tabela 2: Tabela de especificação – Avaliação de cursos – Graduação- Professores 
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Tabela 3. Tabela de especificação – Avaliação de cursos – Graduação EAD – Estudantes 

 
 

Tabela 4. Tabela de especificação – Avaliação de cursos – Graduação EAD - Professor 
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Tabela 5. Tabela de especificação – Avaliação de cursos – Graduação: Enfermagem, Medicina e Engenharia 

Biomédica - Estudantes. 

 

Tabela 6. Tabela de especificação – Avaliação de cursos – Graduação: Enfermagem, Medicina e Engenharia 

Biomédica - Professor. 
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Tabela 7. Tabela de especificação – Avaliação de cursos – Pós-Graduação- Estudante 

 
 

Tabela 8. Tabela de especificação – Avaliação de cursos – Pós-Graduação- Professor 
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Processo de Divulgação e Monitoramento da Avaliação de Cursos e de Programas 

Divulgação 

São apresentados a seguir alguns materiais ilustrativos de ações realizadas nesse 

processo avaliativo nas etapas da implementação do trabalho em 2015:  

Para a divulgação do processo avaliativo e de seus resultados se utilizou 

diferentes veículos de comunicação da PUC-SP, com o propósito de sensibilizar a 

participação à comunidade e de informar os resultados relativos aos indicadores avaliados. 

Para tanto foram realizados investimentos em material publicitário físico e virtual, 

produzidos na parceria estabelecida pela CPA, Divisão de Tecnologia da Educação 

(DTI) e Assessoria de Comunicação Institucional (ACI). 

No primeiro semestre de 2015, os materiais elaborados para a divulgação 

foram assim finalizados: 

 
 

  
Figuras 1: Avaliação de Cursos e de Programas - Publicidade nos diversos ambientes virtuais da PUC-SP – site da 

PUC, Facebook, Instagram.  
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Figuras 2: Avaliação de Cursos e de Programas - Publicidade nos diversos ambientes virtuais da PUC-SP – Twitter  

 

 
 

Figuras 3: Avaliação de Cursos e de Programas - Publicidade no site da CPA/ PUC-SP 

 

 
Figuras 4: Avaliação de Cursos e de Programas - Publicidade em cartazes para o espaço físico da Universidade 
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Figuras 5: Avaliação de Cursos e de Programas - Publicidade no e-mail dos estudantes e professores da PUC-SP 

 

 

Monitoramento do processo de coleta de dados  
 

O monitoramento das avaliações tem como objetivo acompanhar o percentual de 

participação de professores e estudantes e intervir com estratégias para o aumento do número de 

adesão ao processo. Para tanto, a DTI encaminha, semanalmente no período de avaliação, os 

dados de participação de estudantes e professores à CPA, e esta, por sua vez, organiza os dados 

por curso e programa e os envia aos coordenadores, para que possam ser estimulados a buscar 

alternativas que ampliem o número de participantes. 

 

 

Figura 6: Exemplo de material explicitando percentual de adesão enviado aos coordenadores de cursos e de 

programas 

 

Outras medidas são consideradas pela CPA para alavancar a adesão, como: um 

canal aberto de diálogo com a comunidade, via telefone ou e-mail, para a solução de problemas 

e esclarecimentos relativos ao processo, contando com a parceria da DTI, e reenvio de e-mails à 

comunidade acadêmica. Além disso, mantem contínuas chamadas publicitárias nas redes sociais 

e site da instituição, como mostra figura, a seguir: 
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Figura 7: Publicidade Avaliação de cursos e programas – reenvio de envio durante o processo avaliativo 

 

1.2 Resultados da AVALIAÇÃO DE CURSOS E DE PROGRAMAS 

1.2.1 Resultados Gerais da Avaliação de Cursos na GRADUAÇÃO 

Os resultados gerais da Avaliação de Cursos na Graduação foram divulgados à 

comunidade por meio do site oficial da universidade e encaminhados à Pró–Reitoria, aos 

coordenadores de curso e às direções de Faculdade, mediante texto, no qual foram 

destacados os dados mais relevantes. Também constam as tabelas com os resultados de todos 

os indicadores avaliados, organizados pelas categorias de análise.  

Os resultados da Avaliação dos Cursos de Graduação da PUC-SP realizada no 1º 

semestre de 2015 mostraram que o número de participantes no processo avaliativo não constitui 

uma amostragem de todos os estudantes e professores da Graduação. No entanto, considerou-se 

importante que os coordenadores e NDE observassem as respostas obtidas, pois estas podiam 

trazer elementos para o desenvolvimento de planos, ações e aprofundamento de estudos. Além 

dos dados destacados, outros a foram considerados, incluindo as manifestações registradas na 

questão aberta.  

O processo envolveu 43 Cursos de Graduação e participaram 522 professores (31,8 

% dos previstos) e 2.128 estudantes (14,6% dos previstos).  

Foram avaliados 18 indicadores relativos a três focos/categoria de análise: Aspectos 

Curriculares (10 indicadores), Dinâmica de funcionamento (5 indicadores) e Coordenação de 

curso (3 indicadores).  
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 Foco/Categoria - Aspectos Curriculares: 1. Esclarecimento sobre o Projeto do 

Curso, 2. Articulação entre disciplinas, 3. Promoção de trabalhos conjuntos, 4. 

Estímulo à pesquisa, 5. Desenvolvimento de padrões éticos, 6. Formação 

profissional: base teórica, 7. Formação profissional: atividades práticas, 8. Estudos 

de temáticas étnico-raciais, 9. Oportunidade de atividades extra classe, 10. Apoio a 

superação de dificuldades. 

 Foco/Categoria - Dinâmica de funcionamento: 11. Comunicação ágil e 

atualizada, 12. Incentivo à participação em colegiados, 13. Incentivo à 

participação em avaliações, 14. Uso dos resultados de avaliação, 15. Atendimento 

do Expediente da Faculdade 

 Foco/Categoria - Coordenação de curso: 16. Divulgação de resultados de 

avaliação, 17. Mediação de relações, 18. Orientação da vida escolar 

Uma questão aberta possibilitou a manifestação sobre o aperfeiçoamento do curso. 

 

Os resultados registraram que os professores possuem uma visão muito satisfatória 

de seus Cursos, pois nos três focos/categorias avaliados os indicadores de qualidade tiveram a 

aprovação de cerca 80% dos respondentes. Em menores proporções, essa visão positiva também 

foi expressa pelos estudantes participantes, concentrando-se nos indicadores referentes aos 

aspectos curriculares. 

Professores e estudantes concordaram na aprovação de dois itens associados ao 

foco Aspectos Curriculares do curso: a Formação profissional: base teórica e o 

Desenvolvimento de padrões éticos, que apresentaram as maiores frequências de respostas 

positivas, entre 85% e 93%, mostrando um consenso em relação a virtudes primordiais – saber e 

ética – que estão em consonância com a missão da Universidade. 

O indicador Estudos de temáticas étnico-raciais teve as menores frequências de 

avaliações positivas pelos professores, 63%. Houve ainda 17% que afirmaram não ter 

informação sobre esse trabalho no curso. Tal resultado sugeriu a necessidade de que esse 

aspecto deva ser mais bem observado. 

Quanto aos indicadores da Dinâmica de Funcionamento do Curso, as respostas 

dos professores registraram uma visão mais favorável deste foco do que a dos estudantes em 

todos os indicadores avaliados: Comunicação ágil e atualizada, Incentivo à participação em 

colegiados e Incentivo à participação em avaliações, Uso dos resultados das avaliações e 
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Atendimento do expediente da Faculdade. As manifestações positivas dos professores foram 

iguais ou superiores a 70%, enquanto as dos estudantes iguais ou abaixo de 61%. O indicador 

Atendimento do expediente da Faculdade contou com as porcentagens mais altas de aprovação, 

86% dos professores e 61% dos estudantes. As respostas dos estudantes pareceram expressar 

descontentamento em relação a itens da dinâmica de funcionamento do curso, com destaque 

para o quesito Incentivo à participação nos colegiados, avaliado negativamente por 59% deles. 

Este resultado remete à questão do fortalecimento da participação da comunidade interna na 

vida universitária nas diferentes dimensões da ação gestora (acadêmica, cultural e comunitária), 

uma das metas do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI-2015-2019), que necessita ser 

mais bem observada pelos gestores, principalmente em relação aos estudantes. 

Relativo à Atuação da Coordenação, as manifestações possibilitaram afirmar, 

mais uma vez, que os professores, cerca de 80%, registraram mais avaliações positivas do que 

os estudantes (perto de 50%). Verificou-se um desconhecimento dos estudantes em relação a 

tarefas realizadas pela Coordenação, pois 17% registraram não ter informações sobre o trabalho 

de Mediação de relações e 15% sobre a atuação na Divulgação dos resultados dos processos 

avaliativos (internos e externos) que ocorrem na Universidade.  

Este último resultado reiterou a manifestação de 40% dos discentes que apontaram 

ressalvas à Dinâmica do curso quanto ao Uso dos resultados de avaliação para o 

aperfeiçoamento do trabalho. Esses resultados permitiram considerar a necessidade de se 

divulgar as decisões tomadas para a melhoria do curso com base nas informações produzidas 

pelos processos avaliativos. 

Os resultados apresentados, extraídos das manifestações de professores e 

estudantes, se constituíram como parte de um projeto mais amplo de Avaliação de Cursos 

realizado pela CPA/PUC-SP com o objetivo de oferecer contribuições para o aperfeiçoamento 

do trabalho de formação realizado na Universidade. 

As tabelas a seguir sistematizam os resultados de todos os indicadores avaliados. 
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1.2.2 Resultados gerais da Universidade - Avaliação de cursos de Graduação/Estudantes 

Tabela 9: Distribuição de frequências das respostas de ESTUDANTES dos Cursos de Graduação – Foco nos 

Aspectos Curriculares 

Indicadores 

Manifestação - Estudantes de Graduação 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

muito 

pouco 

Não 

concordo 

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

A
sp

e
c
to

s 
C

u
r
ri

c
u

la
re

s 

1. Esclarecimento sobre o Projeto do 

Curso 
767 36% 801 38% 330 16% 184 9% 30 1% 16 1% 

2. Articulação entre disciplinas 576 27% 1014 48% 340 16% 162 8% 9 0% 27 1% 

3. Promoção de trabalhos conjuntos 695 33% 546 26% 424 20% 391 18% 49 2% 23 1% 

4. Estímulo à pesquisa 647 30% 499 23% 451 21% 480 23% 27 1% 24 1% 

5. Desenvolvimento de padrões éticos 1184 56% 621 29% 197 9% 95 4% 8 0% 23 1% 

6. Formação profissional: base 

teórica 
1159 54% 693 33% 177 8% 67 3% 2 0% 30 1% 

7. Formação profissional: atividades 

práticas  
931 44% 632 30% 315 15% 154 7% 59 3% 37 2% 

8. Estudos de temáticas étnico-raciais  664 31% 556 26% 411 19% 340 16% 124 6% 33 2% 

9. Oportunidade de atividades extra 

classe 
759 36% 586 28% 426 20% 243 11% 82 4% 32 2% 

10. Apoio a superação de dificuldades  352 17% 593 28% 491 23% 516 24% 148 7% 28 1% 

 

Tabela 10: Distribuição de frequências das respostas de ESTUDANTES dos Cursos de Graduação – Foco na 

Dinâmica de funcionamento 

Indicadores 

Manifestação - Estudantes de Graduação 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

muito 

pouco 

Não 

concordo 

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

D
in

â
m

ic
a

 d
e
 

fu
n

c
io

n
a

m
e
n

to
 

11. Comunicação ágil e atualizada 444 21% 728 34% 457 21% 446 21% 25 1% 28 1% 

12. Incentivo à participação em 

colegiados 
273 13% 380 18% 536 25% 725 34% 190 9% 24 1% 

13. Incentivo à participação em 

avaliações 
559 26% 507 24% 415 20% 432 20% 183 9% 32 2% 

14. Uso dos resultados de avaliação 467 22% 534 25% 415 20% 438 21% 241 11% 33 2% 

15. Atendimento do Expediente da 

Faculdade  
634 30% 669 31% 412 19% 313 15% 62 3% 38 2% 

 

Tabela 11: Distribuição de frequências das respostas de ESTUDANTES dos Cursos de Graduação – Foco na 

Coordenação (gestão até junho/2015) 

Manifestação - Estudantes de Graduação 
Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

muito 

pouco 

Não 

concordo 

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

Indicadores N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

C
o

o
r
d

e
n

a
ç

ã
o
 

16. Divulgação de resultados de 

avaliação 
477 22% 471 22% 368 17% 444 21% 328 15% 40 2% 

17. Mediação de relações  472 22% 468 22% 365 17% 418 20% 372 17% 33 2% 

18. Orientação da vida escolar 652 31% 479 23% 372 17% 410 19% 186 9% 29 1% 

 
Total de participantes: 2128; Total de previstos: 14238; Percentual de participação: 14.6%. 
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1.2.3 Resultados gerais da Universidade - Avaliação de cursos de Graduação/ 

Professores 

Tabela 12: Distribuição de frequências das respostas de PROFESSORES dos Cursos de Graduação – Foco nos 

Aspectos Curriculares 

Indicadores 

Manifestação - Professores de Graduação 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

muito pouco 

Não 

concordo 

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

A
sp

e
c
to

s 
C

u
r
ri

c
u

la
re

s 

1. Esclarecimento sobre 

o Projeto do Curso 
330 63% 127 24% 22 4% 9 2% 32 6% 2 0% 

2. Articulação entre 

disciplinas 
224 43% 219 42% 38 7% 15 3% 20 4% 6 1% 

3. Promoção de 

trabalhos conjuntos 
238 46% 164 31% 60 11% 20 4% 29 6% 11 2% 

4. Estimulo à pesquisa 315 60% 136 26% 32 6% 8 2% 19 4% 12 2% 

5. Desenvolvimento de 

padrões éticos 
372 71% 98 19% 24 5% 6 1% 13 2% 9 2% 

6. Formação 

profissional: base 

teórica 

395 76% 91 17% 9 2% 6 1% 10 2% 11 2% 

7. Formação 

profissional: atividades 

práticas  

313 60% 152 29% 15 3% 4 1% 25 5% 13 2% 

8. Estudos de temáticas 

étnico-raciais  
196 38% 134 26% 64 12% 26 5% 88 17% 14 3% 

9. Oportunidade de 

atividades extra classe 
297 57% 136 26% 41 8% 7 1% 27 5% 14 3% 

10. Apoio à superação 

de dificuldades  
178 34% 183 35% 78 15% 25 5% 47 9% 11 2% 

Tabela 13: Distribuição de frequências das respostas de PROFESSORES dos Cursos de Graduação – Foco na 

Dinâmica de funcionamento 

Indicadores 

Manifestação - Professores de Graduação 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

muito pouco 

Não 

concordo 

Não tenho 

informação 

Não 

responde

u 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

D
in

â
m

ic
a

 d
e
 f

u
n

c
io

n
a

m
e
n

to
 

11. Comunicação ágil e 

atualizada 
223 43% 180 34% 60 11% 20 

4
% 

25 5% 14 3% 

12. Incentivo à 

participação em 

colegiados 

274 52% 127 24% 45 9% 28 
5

% 
33 6% 15 3% 

13. Incentivo à 

participação em 

avaliações 

296 57% 119 23% 43 8% 26 
5
% 

24 5% 14 3% 

14. Uso dos resultados 

de avaliação 
189 36% 179 34% 71 14% 26 

5

% 
41 8% 16 3% 

15. Atendimento do 

Expediente da 

Faculdade  

322 62% 126 24% 33 6% 12 
2

% 
15 3% 14 3% 

Tabela 14: Distribuição de frequências das respostas de PROFESSORES dos Cursos de Graduação – Foco na 

Coordenação (gestão até junho 2015) 

Indicadores 

Manifestação - Professores de Graduação 

Concordo 

plenamente 

Concordo 

parcialmente 

Concordo 

muito pouco 

Não 

concordo 

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

C
o

o
r
d

e
n

a
çã

o
 16. Divulgação de 

resultados de avaliação 
276 53% 130 25% 36 7% 29 

6
% 

39 7% 12 2% 

17. Mediação de 

relações  
322 62% 93 18% 27 5% 16 

3

% 
52 10% 12 2% 

18. Decisões conjuntas 

sobre aspectos 

pedagógicos 

272 52% 130 25% 48 9% 32 
6

% 
31 6% 9 2% 

Total de participantes: 522; Total de previstos: 1642; Percentual de participação: 31.8%. 
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1.3 Resultados da Avaliação de cursos dos diferentes Cursos de Graduação 

Para encaminhamento dos resultados da Avaliação de Curso foram elaborados dois 

Relatórios para cada curso, sendo um com resultados da manifestação dos Estudantes e o 

outro com resultados da manifestação dos professores, organizados em tabelas específicas 

por categoria de indicadores, além de tabela com a manifestação dos participantes em 

questão aberta sobre aspectos a serem melhorados no curso e outros comentários. 

Tais relatórios contemplaram também a análise dos dados, havendo indicação de 

encaminhamentos, em algumas situações que se destacaram. Consta, a seguir, um EXEMPLO 

desses dois relatórios (professor e estudante) de um curso de graduação (não identificado). 

 
Figura 8 Exemplo de Relatório da Avaliação de cursos – Graduação –Estudantes – Aspectos Curriculares 
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Figura 9. Exemplo de Relatório da Avaliação de cursos – Graduação – Estudantes– Dinâmica de funcionamento e 

Coordenação  

 

 

 

 

 



  

140 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 
 

 
Figura 10. Exemplo de Relatório da Avaliação de cursos – Graduação – Estudantes – Questão aberta 
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Figura 11. Exemplo de Relatório da Avaliação de cursos – Graduação – Professor – Dinâmica de funcionamento e 

Coordenação  

 

 
Figura 12. Exemplo de Relatório da Avaliação de cursos – Graduação – Professor – Questão aberta 
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Figura 13. Exemplo de Relatório da Avaliação de cursos – Graduação – Professor – Aspectos Curriculares 
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1.4.  Resultados Gerais da Avaliação de Programas de Pós-Graduação 

 

Os resultados gerais da Avaliação dos Programas de Pós-Graduação foram 

divulgados à comunidade por meio do site oficial da universidade e encaminhados à Pró–

Reitoria, aos coordenadores de curso e às direções de Faculdade, mediante texto, no qual 

foram destacados os dados mais relevantes. Também constaram as tabelas com os resultados 

de todos os indicadores avaliados, organizados pelas categorias de análise.  

Os resultados da Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação da PUC-SP realizada no 

1º semestre de 2015 mostraram que o número de participantes no processo avaliativo não 

constituiu uma amostragem de todos os estudantes e professores da Pós-Graduação. No entanto, 

considerou-se importante que as respostas obtidas pudessem ser observadas por coordenadores e 

professores no desenvolvimento de futuros planos e ações. Além dos dados destacados, outros 

foram considerados, incluindo as manifestações registradas nas questões abertas. 

Participaram do processo avaliativo 29 Programas da Pós-Graduação da PUC-SP, 

envolvendo 21 Doutorados, 27 Mestrados Acadêmicos e 03 de Mestrados Profissionais. Houve 

participação de 190 dos 577 professores, 32,9% e de 718 dos 3661 estudantes, 19,6%.  

O questionário para a coleta de dados contemplou 13 indicadores, relativos a três 

focos de análise: Aspectos Curriculares (07 indicadores), Dinâmica de funcionamento (03 

indicadores) e Coordenação de curso (03 indicadores). Além disso, mais 03 questões abertas 

possibilitaram a manifestação dos participantes sobre Apoio ao estudante e Aperfeiçoamento do 

Programa.  

Os resultados registraram que os professores possuem uma visão muito satisfatória 

dos Programas, pois nos três focos avaliados os indicadores de qualidade têm aprovação dos 

participantes na faixa de 84% a 96%. Essa visão positiva também foi manifestada pelos 

estudantes, porém, em menores proporções, concentrando-se nos itens referentes aos aspectos 

curriculares. 

Respostas dos professores e estudantes participantes indicaram concordância na 

aprovação de dois itens referentes a Aspectos Curriculares: Esclarecimento sobre o Projeto do 

Programa e Promoção de atividades científicas, que apresentaram as maiores frequências de 

respostas positivas de 88% a 96%. Quanto ao primeiro item os resultados pareceram expressar 

aprovação à clareza dos Programas quanto aos propósitos de formação e aos desafios da 
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produção de conhecimento da área epistemológica eleita. Em relação ao segundo, os 

participantes possivelmente manifestaram aprovação em relação às ações promovidas pelos 

Programas com finalidade de incentivar o debate, a atualização científica e a divulgação do 

conhecimento produzido. Por outro lado, ainda em relação aos aspectos curriculares, houve 

ressalvas por uma parcela dos estudantes, 20%, ao atendimento do quesito Promoção de 

políticas de parcerias nacionais e internacionais, o que sugeriu a necessidade de que esse 

aspecto seja mais bem observado.  

Quanto aos indicadores da Dinâmica de Funcionamento do Programa, houve 

uma concordância dos dois grupos participantes na aprovação de dois itens - Comunicação das 

atividades e Incentivo á participação em avaliações - com manifestações positivas superiores a 

83%, chegando a 90%. Observou-se, porém, que o Incentivo à participação nas decisões do 

Programa embora tenha sido avaliado positivamente por estudantes, 72%, e por docentes, 84%, 

recebeu ressalvas, ainda que com baixos percentuais, dos dois grupos.  

No que se referem à Atuação da Coordenação, os 03 indicadores foram bem 

avaliados pelos participantes, sendo que os professores, com frequências de 87% a 90%, 

registraram mais manifestações positivas do que os estudantes, cujos percentuais de aprovação 

variam de 61% a 78%. Quanto ao atendimento à Divulgação dos resultados de avaliações, 

contata-se ressalvas pelos estudantes, com 16% de avaliações negativas e 12% que afirmaram 

não ter informação sobre esse trabalho. O indicador Mediação de relações foi avaliado 

positivamente por 87% dos professores, porém 28% dos estudantes manifestaram 

desconhecimento de ações nessa área. 

Cabe ressaltar que os resultados apresentados, extraídos das manifestações de 

professores e estudantes, se constituíram como parte do projeto mais amplo de Avaliação 

Institucional realizado pela CPA/PUC-SP com o objetivo de oferecer contribuições para o 

aperfeiçoamento do trabalho de formação realizado na Universidade.  

Os quadros a seguir sistematizam os dados gerais coletados. 
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1.4.1 Resultados Gerais da Universidade - Avaliação de Programas/Estudantes 

Tabela 15: Distribuição de frequências das respostas de ESTUDANTES dos Programas de Pós-Graduação – Foco 

nos Aspectos Curriculares 

Manifestação – Estudantes de Pós-

Graduação 

Atende 

Plenamente 

Atende 

Parcialmente 

Atende 

muito 

pouco 

Não 

atende  

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

Indicadores N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

A
sp

e
c
to

s 
C

u
r
ri

c
u

la
re

s 

1. Esclarecimento sobre o Projeto do 

Programa 
478 67% 178 25% 39 5% 14 2% 1 0% 8 1% 

2. Promoção de atividades cientificas  452 63% 182 25% 51 7% 23 3% 2 0% 8 1% 

3. Promoção de política de parceria 317 44%  177 25% 97 14% 50 7% 64 9% 13 2% 

4. Promoção de debates com 

diferentes profissionais  
378 53% 205 29% 72 10% 38 5% 18 3% 7 1% 

5. Estímulo à participação em grupos 

de pesquisa e estudo 
446 62% 152 21% 56 8% 29 4% 18 3% 17 2% 

6. Articulação entre linhas de 

pesquisa, projetos e disciplinas 
398 55% 187 26% 77 11% 32 4% 15 2% 9 1% 

7. Área de conhecimento: visão 

ampliada 
420 58% 203 28% 52 7% 21 3% 7 1% 15 2% 

 

 

Tabela 16: Distribuição de frequências das respostas de ESTUDANTES dos Programas de Pós-Graduação – Foco na 

Dinâmica de funcionamento 

Manifestação – Estudantes de Pós-

Graduação 

Atende 

Plenamente 

Atende 

Parcialmente 

Atende 

muito 

pouco 

Não 

atende  

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

Indicadores N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

D
in

â
m

ic
a

 d
e
 

fu
n

c
io

n
a

m
e
n

to
 

8. Comunicação das atividades  458 64% 150 21% 61 8% 25 3% 10 1% 14 2% 

9. Incentivo à participação em 

avaliações  
467 65% 126 18% 44 6% 27 4% 39 5% 15 2% 

10. Incentivo à participação nas 

decisões do programa 
278 39% 237 33% 76 11% 53 7% 63 9% 11 2% 

 

 

Tabela 17: Distribuição de frequências das respostas de ESTUDANTES dos Programas de Pós-Graduação – Foco na 

Coordenação 

Manifestação – Estudantes de Pós-Graduação 
Atende 

Plenamente 

Atende 

Parcialmente 

Atende 

muito 

pouco 

Não 

atende  

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

Indicadores N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

C
o

o
r
d

e
n

a
ç

ã
o
 

12. Divulgação de resultados 318 44% 188 26% 78 11% 34 5% 88 12% 12 2% 

13. Mediação de relações  333 46% 107 15% 39 5% 23 3% 200 28% 16 2% 

14. Estímulo à produção acadêmica de 

professores e estudantes  
408 57% 151 21% 56 8% 30 4% 62 9% 11 2% 

 

 

Total de participantes: 718; Total de previstos: 3661; Percentual de participantes: 19.6%. 
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1.4.2 Resultados Gerais da Universidade - Avaliação de Programas/Professores 

Tabela 18: Distribuição de frequências das respostas de PROFESSORES dos Programas de Pós-Graduação – Foco 

nos Aspectos Curriculares 

Indicadores 

Manifestação – Professores de Pós-Graduação 

Atende 

Plenamente 

Atende 

Parcialmente 

Atende 

muito 

pouco 

Não 

atende  

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

A
sp

e
c
to

s 
C

u
r
ri

c
u

la
re

s 

1. Esclarecimento sobre o Projeto do 

Programa 
157 83% 26 14% 3 2% 2 1% 1 1% 1 1% 

2. Promoção de atividades cientificas  133 70% 39 21% 12 6% 4 2% 0 0% 2 1% 

3. Promoção de debates com 

diferentes profissionais  
114 60% 57 30% 11 6% 5 3% 1 1% 2 1% 

4. Estímulo à participação em grupos 

de pesquisa e estudo 
147 77% 29 15% 10 5% 1 1% 1 1% 2 1% 

5. Articulação entre linhas de 

pesquisa, projetos e disciplinas 
127 67% 46 24% 11 6% 2 1% 0 0% 4 2% 

6. Área de conhecimento: visão 

ampliada 
141 74% 39 21% 4 2% 0 0% 4 2% 2 1% 

 

 

Tabela 19: Distribuição de frequências das respostas de PROFESSORES dos Programas de Pós-Graduação – Foco 

na Dinâmica de funcionamento 

Indicadores 

Manifestação – Professores de Pós-Graduação 

Atende 

Plenamente 

Atende 

Parcialmente 

Atende 

muito 

pouco 

Não 

atende  

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

D
in

â
m

ic
a

 d
e
 

fu
n

c
io

n
a

m
e
n

to
 

7. Comunicação das atividades  122 64% 49 26% 8 4% 3 2% 4 2% 4 2% 

8. Incentivo à participação em 

avaliações  
120 63% 46 24% 6 3% 4 2% 8 4% 6 3% 

9. Incentivo à participação nas 

decisões do programa 
107 56% 52 27% 11 6% 6 3% 9 5% 5 3% 

 

 

Tabela 20: Distribuição de frequências das respostas de PROFESSORES dos Programas de Pós-Graduação – Foco 

na Coordenação 

Indicadores 

Manifestação – Professores de Pós-Graduação 

Atende 

Plenamente 

Atende 

Parcialmente 

Atende 

muito 

pouco 

Não 

atende  

Não tenho 

informação 

Não 

respondeu 

N° % N° % N° % N° % N° % N° % 

C
o

o
r
d

e
n

a
çã

o
 

11. Divulgação de resultados 140 74% 33 17% 6 3% 2 1% 5 3% 4 2% 

12. Mediação de relações  152 80% 14 7% 5 3% 2 1% 14 7% 3 2% 

13. Estímulo à produção acadêmica de 

professores e estudantes  
148 78% 23 12% 7 4% 3 2% 5 3% 4 2% 

 

Total de participantes: 190; Total de previstos: 577; Percentual de participantes: 32.9%. 
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1.4.3 Resultados por Programa de Pós-Graduação  

Para encaminhamento dos resultados da Avaliação de Programa de Pós-Graduação 

foram elaborados dois Relatórios para cada programa, sendo um com resultados da 

manifestação dos Estudantes e o outro com resultados da manifestação dos professores, 

organizados em tabelas específicas por categoria de indicadores. Também foi encaminhada 

tabela com a manifestação dos participantes em 03 questões abertas: q11- relativa a ações 

realizadas pelo programa para apoio aos estudantes na superação de suas dificuldades; q.15- 

relativa a sugestão de aspectos a serem melhorados no programa e q.16-  espaço para outros 

comentários. 

Consta a seguir um EXEMPLO desses dois relatórios (professor e estudante) 

produzidos pela CPA e um quadro com manifestação às questões abertas de um Programa de 

Pós-Graduação (não identificado).  

Exemplo de Relatório de Avaliação de Programa: Resultados dos estudantes 

 
Figura 14. Exemplo de Relatório de Avaliação de Programas Pós Graduação – Professor 
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Figura 15. Exemplo de Relatório de Avaliação de Programas Pós Graduação – Professor – Questão aberta 

 

Exemplo de Relatório de Avaliação de Programa: Resultados dos estudantes 

 
Figura 16. Exemplo de Relatório de Avaliação de Programas Pós Graduação – Estudantes 

 

 

 Figura 17. Exemplo de Relatório de Avaliação de Programas Pós Graduação – Estudantes – Questão aberta 
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1.5 Resultados por Faculdade da Avaliação de Cursos de Graduação e de 

Programas de Pós-Graduação 

EXEMPLO de Relatório por Faculdade da Avaliação de Curso de Graduação - 

PROFESSORES 

 
Figura 18. Exemplo de Relatório de Avaliação Graduação-Professores 

Total de participantes: 60; total de previstos: 147; Percentual de participação: 41%. 
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EXEMPLO de Relatório por Faculdade da Avaliação de Curso de Graduação - 

ESTUDANTES 

 
Figura 19. Exemplo de Relatório de Avaliação da Graduação – Estudantes 

Total de participantes: 354; total de previstos: 1186; Percentual de participação: 30%. 
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EXEMPLO de Relatório por Faculdade da Avaliação de Programa de Pós-Graduação - 

PROFESSORES 

 
Figura 20. Exemplo de Relatório de Avaliação de Programas Pós Graduação – Professores 

Total de participantes: 22; total de previstos: 77; Percentual de participação: 29%. 

 

 



  

152 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação - CPA 

 
 

EXEMPLO de Relatório por Faculdade da Avaliação de Programa de Pós-Graduação - 

ESTUDANTES 

 
Figura 21. Exemplo de Relatório de Avaliação de Programas Pós Graduação – Estudantes 

 

Total de participantes: 106; Total de previstos: 293; Percentual de participação: 36%. 
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FOCO B- INSTITUCIONALIZAÇÃO DE PRÁTICAS AVALIATIVAS 

EIXO 3. POLÍTICAS ACADÊMICAS 

 

As políticas acadêmicas integram dimensões que se configuram como eixo 

essencial do projeto da universidade, considerando os objetivos e a missão da instituição. Estão 

voltadas para a perspectiva pedagógica de formação e produção do conhecimento.  

Dentre as ações avaliativas voltadas para essas políticas e que se caracterizaram 

como práticas institucionalizadas destacaram-se os trabalhos de Avaliação da 

docência/disciplina e Estudo sobre Egressos: Graduação e Pós-Graduação. Dada sua 

importância para o aperfeiçoamento da formação oferecida pela PUC-SP, tem sido assegurada 

sua continuidade, buscando-se investir nas inovações necessárias para o alcance de maior 

efetividade.  

3.1 – Dimensão: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão. 

3.1.1 – Avaliação da Docência 

No 2º semestre de 2015 a CPAPUC-SP realizou a Avaliação da 

Docência/disciplina, ouvindo estudantes e professores dos cursos de Graduação e dos 

programas de Pós-Graduação. Essa avaliação está alicerçada em orientações dos documentos 

oficiais da Universidade (entre outros o Art. 267, § único do Regimento Geral da PUC-SP) e 

nas diretrizes do SINAES, bem como na literatura especializada da área de avaliação, 

especialmente em larga escala. Trata-se de trabalho avaliativo que está integrado ao processo de 

Avaliação de Curso. 

O entendimento da CPAPUC-SP em relação à Avaliação da Docência tem por 

justificativa o contexto mais amplo do trabalho de formação, que precisa considerar toda sua 

complexidade, o que implica olhar o desempenho da função docente interligada entre outros: 

aos projetos pedagógicos, às condições de infraestrutura das atividades educacionais 

(instalações física, recursos didáticos, equipamentos, etc.), características e necessidades do 

corpo discente. Dessa forma, além da abertura da consulta aos diferentes atores e posição desses 

diante de aspectos da prática pedagógica, também se procurou ouvir suas manifestações sobre as 

condições que interferem na docência em sala de aula.  
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Em processo de consolidação, a avaliação da docência vem sendo valorizada por 

grande parte dos coordenadores de cursos e programas e seus resultados estão sendo cada vez 

mais utilizados para o aperfeiçoamento do trabalho pedagógico. 

Nesse sentido, importante esclarecer que as mudanças implementadas nesse 

processo avaliativo foram motivadas pelos seguintes propósitos: 

1) otimizar sua utilização no aperfeiçoamento didático-pedagógico dos professores, 

fornecendo informações sobre seu desempenho, ouvindo o estudante e o próprio professor nesse 

processo;  

2) fornecer subsídios especialmente ao Núcleo Docente Estruturante (NDE) e aos 

Colegiados de Programas e suas respectivas coordenações, para aperfeiçoamento do trabalho 

pedagógico, voltado tanto para o desenvolvimento profissional do professor como para o 

desenvolvimento acadêmico do corpo discente; 

3) complementar a leitura feita pela Universidade sobre os resultados por ela 

alcançados quanto à dimensão Organização Didático-Pedagógica;  

4) identificar as condições de ensino nos espaços de atuação de professores e 

estudantes, oferecendo subsídios para ações gestoras. 

Neste Relatório Parcial, com o objetivo de contextualizar o processo de 

implantação do projeto de Avaliação da Docência, ainda que de forma breve e resumida, são 

descritos os avanços que consolidaram o referido projeto sob coordenação da CPAPUC-SP, 

desde 2008: 

 2008 - Legitimações da proposta de trabalho da CPAPUC-SP para o 

desenvolvimento da avaliação docente na Universidade pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE); 

 2008 - Composição de um trabalho em parceria entre a CPAPUC-SP, a Vice-

Reitoria Acadêmica (antiga VRAC), Assessoria e Planejamento Tecnológico 

(antiga APT) com a participação de diferentes segmentos, como a Divisão de 

Recursos Humanos (DRH), a Secretaria de Administração Escolar (SAE), a 

Controladoria, Consultoria Técnica de Apoio à Gestão Acadêmica (Consulteg) e 

órgãos colegiados da PUC-SP; 

 2009 - Participação voluntária de cursos no Projeto de Avaliação do Docente, por 

meio de um instrumento no formato on-line e aplicação semestral, com devolutiva 

ágil de resultados aos coordenadores de curso;  
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 2012 - Desenvolvimento de nova proposta da CPA com base na alteração de 

concepção cuja denominação passa ser Avaliação da Docência, inserida no 

processo de avaliação de curso e abrangendo avaliação dos docentes pelo discente, 

autoavaliação do discente, autoavaliação do docente e avaliação da turma pelo 

docente;  

 2013 - Nova gestão da Universidade empossada adota política de universalização 

da Avaliação da Docência, envolvendo todos os cursos e programas da instituição; 

 2014 - Consulta aos coordenadores de cursos e programas para aprofundamento 

de questões referentes à Avaliação das condições de Ensino;  

 2014 - Estudo de microdados - Questão aberta do questionário de Avaliação da 

Docência sobre infraestrutura; 

 2015 - Implementação de consulta de Avaliação de Cursos e Programas sobre 

outros aspectos correlacionados com Avaliação da Docência (aspectos da estrutura 

curricular, do funcionamento dos cursos e programas, do trabalho da coordenação 

dos cursos e programas); 

 2015- Implementação de questionários de Avaliação da Docência com foco 

maior no desenvolvimento da disciplina. 

Instrumentos utilizados e indicadores avaliados  

As versões dos instrumentos utilizadas na Avaliação da Docência realizada no 2º. 

Semestre de 2015, nos cursos de graduação foram constituídos de modo a propiciar os seguintes 

focos de análise: 

a) Visão dos estudantes sobre o trabalho dos professores na disciplina/turma  

b) Visão dos professores sobre seu trabalho na disciplina/turma  

c) Avaliação dos estudantes sobre sua participação na disciplina  

d) Avaliação dos professores sobre o desempenho da turma no desenvolvimento da 

disciplina 

e) Contribuição de ambos para o aperfeiçoamento da disciplina e para o 

aperfeiçoamento do processo de Avaliação da Docência.  
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Monitorados pela CPA-PUCSP esses focos foram definidos como avaliações de 

produto, pois são aplicados ao final de um processo, com o propósito de avaliar um conjunto de 

indicadores que poderão ser utilizados para a tomada de decisão e orientação do próximo 

semestre letivo.  

É justamente no desenho desse processo cíclico – coleta de dados e 

encaminhamento para tomada de decisão – que se encontra a base teórica da concepção adotada 

nesse processo avaliativo, por considerar indissociável na Avaliação da Docência o 

desenvolvimento de ações de produto e processo. 

Compreende-se, portanto, que a utilização dos dados das avaliações de produto é a 

garantia que se tem de promover avaliações processuais na Universidade. Em outras palavras, 

nessa perspectiva o processo avaliativo implica o fornecimento de informações que podem gerar 

aperfeiçoamento do desempenho da docência num processo longitudinal. Por isso a CPA tem 

reiterado sua posição a favor de um processo sistemático e contínuo de avaliação da Docência, 

que permita a construção de uma linha histórica e a partir dela a possibilidade de discriminar o 

pontual/contingente nos resultados dessas avaliações e os aspectos que de fato demandam maior 

observação por interferir efetivamente (positiva ou negativamente) nos processos de ensino-

aprendizagem. Entende-se que desse modo a apropriação dos resultados da avaliação para gerar 

mudanças, como uma conquista processual, é no momento o grande desafio dessa proposta.  

Os instrumentos avaliativos se constituem de questões formuladas com cinco 

assertivas para escolha do estudante e do docente, numa escala pontos de graduação, que é 

apresentada aleatoriamente nas diferentes questões. Os instrumentos também oferecem um 

espaço aberto para comentários e sugestões do estudante e do docente. Importante destacar que 

a identidade do estudante e do docente fica preservada. A autoavaliação pelo professor trabalha 

com  indicadores presentes no questionário do estudante. Assim, é possível comparar, por meio 

dos mesmos indicadores, a autoavaliação do professor com a avaliação feita pelos estudantes e 

também a avaliação que o docente fez da turma com o resultado da autoavaliação dos alunos. 

Os indicadores de qualidade da docência que compõem o instrumento estão todos 

voltados conforme apresentados anteriormente para a relação de ensino-aprendizagem e 

oferecem, inclusive, subsídios para a reflexão sobre o que, de fato, acontece na implementação 

do Projeto Pedagógico. Esta é a razão pela qual a CPA ter considerado como parceiros 

precípuos para a Avaliação da Docência não só os coordenadores de cursos e programas, mas 

também membros do NDE e os Colegiados de Programas. 
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Foram eleitos indicadores considerando as seguintes categorias de análise, com 

foco na gestão de sala de aula e na participação dos estudantes: Planejamento da docência; 

Relações de ensino/aprendizagem, Investimentos no processo formativo, Avaliação da 

aprendizagem, Participação dos estudantes na disciplina.   

Cabe ressaltar que os instrumentos utilizados para a coleta de dados foram 

planejados de forma a também possibilitar a incorporação de críticas e sugestões (por meio de 

questões abertas), estratégia que tem se configurado como excelente fonte de informações para 

o processo avaliativo e para subsidiar as mudanças e avanços já pontuados.  

Importante também esclarecer que o instrumento permite o estudo da docência 

realizada em cada turma, com potencial para gerar reflexões voltadas ao desenvolvimento de 

futuros planos singularizados para as necessidades reais apontadas pelas turmas avaliadas. Pode-

se, portanto, reafirmar que o instrumento não se reduz a revelar particularidades de cada 

docente, mas analisar, pelo cruzamento das informações, indicadores de qualidade da docência 

na Universidade. 

Processo de aperfeiçoamento dos instrumentos em 2015 

Constitui-se como marco do trabalho desse trabalho avaliativo, que prevaleceu 

desde de o início de sua implantação, a preocupação com o aperfeiçoamento contínuo dos 

instrumentos utilizados no processo. Para tanto, a CPA têm realizado um investimento na 

participação de interlocutores qualificados, dentre eles, coordenadores de cursos, pró-reitores e 

suas assessorias, docentes e estudantes.  

Assim sendo, conforme previsto no Plano de Ação da CPAPUC-SP, os 

instrumentos utilizados em 2015 para avaliação da docência na Graduação e na Pós-Graduação, 

foram reelaborados, tanto no que diz respeito ao formato/estrutura dos mesmos, como em 

relação aos seus conteúdos, ou seja, quanto aos indicadores considerados.  

Na Graduação, foi feita uma revisão de indicadores baseada em estudo de 

discriminação dos itens utilizados em instrumentos de anos anteriores. Os resultados levaram à 

exclusão de itens que não discriminaram e houve também a inclusão de questões, visando 

aprofundar aspectos cujos resultados apontaram tal necessidade. Além disso, houve um 

aperfeiçoamento na redação, para maior concisão dos itens e simplificação no formato de 

resposta.  

Foram elaboradas, na Graduação, três versões de questionário da Avaliação da 

docência, sendo: um questionário para cursos presenciais, outro para o curso de licenciatura em 
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EaD e outro para cursos com projetos especiais, assim denominados pela CPA por apresentarem 

projetos pedagógicos diferenciados. São eles: Medicina, Enfermagem e Engenharia Biomédica, 

sendo que tais cursos avaliaram a tutoria. As três versões de instrumento ainda foram 

diferenciadas para atender a condição dos respondentes, se estudantes ou professores. Foram, 

portanto, construídos 06 tipos de instrumentos para a avaliação da docência na graduação.  

Na Pós-graduação, a construção teve como base a consulta feita, no primeiro 

semestre de 2015, a 427 estudantes e 114 professores sobre a docência nesse nível de ensino. 

Essa consulta possibilitou a eleição de indicadores que atendessem as especificidades da 

docência/disciplina na pós-graduação stricto sensu, na visão dos participantes do processo. Os 

dados foram processados utilizando o Software Logiciel Alceste, que permite analisar os 

sentidos manifestos pelos respondentes sobre o assunto pesquisado. Os resultados possibilitaram 

a elaboração de dois questionários: um para ser aplicado aos estudantes - Avaliação da docência 

na disciplina, e outro para os professores- Questionário de Autoavaliação da docência na 

disciplina.  

Para a realização do trabalho avaliativo na graduação e na pós-graduação foram 

finalizadas oito Tabelas de Especificação, que, embora resguardando aspectos comuns, se 

diferenciaram, procurando atender especificidades dos cursos e dos programas oferecidos. 

Ressalta-se que a diferenciação Graduação e Pós-Graduação é bastante significativa, 

especialmente na versão de 2015. 

As Tabelas de Especificação dos instrumentos utilizados na Avaliação da Docência 

no 2º semestre de 2015 estão apresentadas nos quadros a seguir:  

1) Estudantes da Graduação;  

2) Professor da Graduação;  

3) Estudante de EAD; 

4) Professor de EAD;  

5) Estudantes da Graduação com Projeto Pedagógico diferenciado (Medicina, 

Enfermagem e Engenharia Biomédica);  

6) Professores da Graduação com Projeto Pedagógico diferenciado (Medicina, 

Enfermagem e Engenharia Biomédica);  

7) Estudantes da Pós-Graduação;  

8) Professor da Pós-Graduação. 

A seguir, são apresentadas as oito tabelas de especificação, elaboradas pela 

CPAPUC-SP, aplicadas no 2º semestre de 2015. 
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Tabela 21. Avaliação da docência pelo ESTUDANTE de Graduação - 2º semestre 2015 
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Tabela 22. Autoavaliação DOCENTE - Graduação 2º semestre 2015 
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Tabela 23: Avaliação da docência pelo ESTUDANTE – EAD_2º semestre 2015 
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Tabela 24. Autoavaliação DOCENTE – EaD - 2º semestre 2015 
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Tabela 25. Avaliação da Tutoria pelo ESTUDANTE – (MED/ENF/E.BIO) _ 2º semestre 2015 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

164 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação – CPAPUC-SP 

 

 

 

 

 

 
Tabela 26.   Autoavaliação do(a) TUTOR(a) – Graduação (MED/ENF/E.BIO) _ 2º semestre 2015 
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Tabela 27. Autoavaliação Docente na Disciplina - PROFESSOR - Pós-Graduação 2º semestre 2015 
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Tabela 28. Avaliação da Docência pelo ESTUDANTE de Pós-Graduação - 2º semestre 2015 

 

 

 

 
 

 

Envolvimento dos participantes na avaliação 

Para estimular a adesão dos estudantes e professores à avaliação ao longo desse 

ano a CPAPUC-SP buscou consolidar o apoio das Pró-Reitorias de Graduação (PROGRAD), 

Pós-Graduação (PROPOS) e Cultura e Relações Comunitárias (PROCRC), dos colegiados da 

PUC-SP, especialmente do CONSUN, CEPE, Câmaras de Graduação e Pós-Graduação, 

Conselho de Faculdades, Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Comissão Didática, além de 

outros setores parceiros, como DTI, SAE, ACI, Marketing e Consulteg.  Destacam-se as 

aproximações e diálogo com a DTI e Pró-Reitores de Graduação e Pós-Graduação. 

O processo de envolvimento dos participantes consolidou-se por meio de diversos 

instrumentos, no âmbito on line e físico.  
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Coube a CPAPUC-SP contribuir com matérias para divulgação da avaliação na 

mídia interna pela Assessoria de Comunicação Institucional (ACI). Foi elaborado pelo 

Marketing um projeto para divulgação da chamada aos estudantes, que implicou na produção de 

folder, que foi afixado nas salas de aula e em locais estratégicos dos diferentes campi. Além 

disso, houve divulgação do processo pelo site da CPA e pelo site institucional. 

Os materiais utilizados no 2° semestre de 2015 para a divulgação da Avaliação da 

Docência nos cursos de Graduação e nos Programas de Pós-Graduação constam das figuras a 

seguir:  

 

Figura 22: Avaliação da Docência 2015 - Folder para coordenadores de curso de graduação entregue na reunião da 

Câmara de Graduação 

 

  

Figuras 23: Avaliação da Docência 2015 - Publicidade no e-mail dos estudantes e professores da PUC-SP 
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Figuras 24: Avaliação da Docência 2015 - Publicidade no e-mail dos estudantes e professores da PUC-SP ao longo 

do processo 

 

 

Figuras 25: Avaliação da Docência 2015 - Publicidade em cartazes para o espaço físico da Universidade 

 

  

Figuras 26: Avaliação da Docência - Publicidade no site da CPA/ PUC-SP 
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Importante esclarecer que no planejamento do cronograma para a definição de data 

para realização dessa consulta foi considerado o tempo necessário para estabelecimento de 

vínculo entre professor, estudantes e desenvolvimento do programa de ensino. Também se 

procurou evitar que a consulta viesse a coincidir com a época de avaliação final de desempenho 

dos estudantes (provas/trabalhos, seminários, relatórios, entre outros). 

3.1.2  Resultados da Avaliação da Docência 

Resultados de participação de estudantes e docentes 

1.1 Avaliação da Docência/disciplina na Graduação e na Pós-Graduação: Dados Institucionais 

- linha histórica 2013/2014/2015 

 
 

Tabela 29. Participação de Estudantes de GRADUAÇÃO na avaliação da docência 

Graduação  

ESTUDANTES 

Nº Participantes* % Participantes 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1º sem 2º sem. 1º sem 2º sem 2º sem 1º sem 2º sem 1º sem 2º sem 2º sem 

3113 2884 2110 1644 1415 20,7 21,5 14,5 12,4 11,0 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 

 

Tabela 30. Participação de Docentes da GRADUAÇÃO na Avaliação da Docência 

Graduação  

DOCENTES 

Nº Participantes* % Participantes 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1º sem  2º sem  1º sem  2º sem  2º sem  1º sem  2º sem  1º sem  2º sem  2º sem  

468 390 458 369 280 37,7 36,6 44,6 35,0 27,3 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 

Tabela 31. Participação de estudantes de PÓS-GRADUAÇÃO na avaliação da docência 

Graduação  

ESTUDANTES 

Nº Participantes* % Participantes 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1º sem  2º sem  1º sem  2º sem 1º sem 2º sem 1º sem  
2º 

sem  

792 662 461 503 20,9 17,6 17,5 13,8 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 

 

Tabela 32. Participação de docentes de PÓS-GRADUAÇÃO na avaliação da docência 

Graduação  

DOCENTES 

Nº Participantes* % Participantes 

2013 2014 2015 2013 2014 2015 

1º sem 2º sem 1º sem  2º sem  1º sem 2º sem 1º sem  2º sem  

179 105 198 103 38,5 22,8 37,0 22,8 

Fonte: Divisão de Tecnologia da Informação – DTI 
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Em relação à diminuição da participação de estudantes e docentes, sendo maior dos 

primeiros, a CPA tem refletido e procurado ouvir a comunidade. Alguns encaminhamentos 

estão sendo propostos, não só na logística de aplicação, como no processo de divulgação dos 

resultados, utilizando tanto ferramentas tecnológicas (por exemplo, resultados divulgados no 

portal acadêmico do professor e aluno), como estratégias de aproximação com os coordenadores 

para discussão dos dados e de formas de divulgação junto a estudantes e docentes. 

Resultados da manifestação de estudantes e professores 

As análises foram trabalhadas em dois eixos distintos: análise institucional (dados 

gerais da universidade) e análises personalizadas dos resultados da avaliação da 

docência/disciplina por Cursos e Programas.  

 Resultados Gerais da Avaliação da Docência/disciplina  

Os dados a seguir mostram os resultados gerais da universidade por indicador 

avaliado. 

Tabela 33: Frequência de respostas dos estudantes de Graduação na Avaliação da Docência 2º semestre - 2015 

 

Sempre 
Quase 

sempre 

Algumas 

vezes 

Muito 

raramente Não respondeu  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

G
es

tã
o

 d
a

 a
u

la
 

1.1 Articulação de disciplinas 3545 50% 1551 22% 1168 17% 772 11% 39 1% 

1.2 
Planejamento das 

aulas/atividades 
4503 64% 1247 18% 710 10% 556 8% 59 1% 

1.3 Metodologia  3284 46% 1536 22% 1134 16% 1035 15% 86 1% 

1.4 Comunicação 3933 56% 1318 19% 937 13% 803 11% 84 1% 

1.5 
Respeito à diversidade de 

opiniões  
4836 68% 1141 16% 530 7% 463 7% 105 1% 

1.6 
Apoio à superação de 

dificuldade 
3307 47% 1607 23% 1082 15% 972 14% 107 2% 

1.7 
Aprofundamento de 

conhecimentos 
3535 50% 1462 21% 1036 15% 928 13% 114 2% 

1.8 
Capacidade de argumentação 

do estudante 
3562 50% 1491 21% 1042 15% 852 12% 128 2% 

1.9 
Análise dos resultados das 

avaliações 
3327 47% 1468 21% 1036 15% 1123 16% 121 2% 

P
a

rt
ic

ip
a

çã
o
 

1.10 

Autoavaliação dos estudantes / 

Avaliação da Turma pelo 

professor: Realização DAS 

Atividades 

4987 70% 1646 23% 289 4% 86 1% 67 1% 

1.11 

Autoavaliação dos estudantes / 

Avaliação da Turma pelo 

professor: Assiduidade 

4002 57% 2457 35% 435 6% 118 2% 63 1% 

Fonte: DTI 

Obs.: Não foram computados os estudantes de EAD e Projetos Especiais (MED/Enf/ Eng. Biomédica)  
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Tabela 34: Frequência de respostas dos professores de Graduação na Avaliação da Docência 2º semestre - 2015 

  

Sempre 
Quase 

sempre 

Algumas 

vezes 

Muito 

raramente Não respondeu  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

G
es

tã
o

 d
a

 a
u

la
 

1.1 Articulação de disciplinas 525 59% 221 25% 109 12% 27 3% 5 1% 

1.2 Planejamento das aulas/atividades 621 70% 173 20% 67 8% 18 2% 8 1% 

1.3 Metodologia  549 62% 293 33% 30 3% 2 0% 13 1% 

1.4 Comunicação 585 66% 220 25% 25 3% 42 5% 15 2% 

1.5 Respeito à diversidade de opiniões  819 92% 49 6% 4 0% 0 0% 15 2% 

1.6 Apoio à superação de dificuldade 181 20% 205 23% 346 39% 141 16% 14 2% 

1.7 
Aprofundamento de 

conhecimentos 
566 64% 258 29% 39 4% 5 1% 19 2% 

1.8 
Capacidade de argumentação do 

estudante 
408 46% 390 44% 67 8% 5 1% 17 2% 

1.9 
Análise dos resultados das 

avaliações 
487 55% 295 33% 63 7% 10 1% 32 4% 

P
a

rt
ic

ip
a

çã
o
 

1.10 

Autoavaliação dos estudantes / 

Avaliação da Turma pelo 

professor: Realização DAS 

Atividades 

402 45% 406 46% 58 7% 6 1% 15 2% 

1.11 

Autoavaliação dos estudantes / 

Avaliação da Turma pelo 

professor: Assiduidade 

274 31% 531 60% 65 7% 9 1% 8 1% 

Fonte: DTI 

Obs.: Não foram computados os professores  de EAD e Projetos Especiais (MED/Enf/ Eng. Biomédica)  

 

Tabela 35: Frequência de respostas dos estudantes de Pós-Graduação na Avaliação da Docência 2º semestre – 2015 

  

Sempre 
Quase 

sempre 

Alguma

s vezes 

Muito 

rarament

e 

Não 

responde

u  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

G
es

tã
o

 d
a

 D
is

ci
p

li
n

a
 

Aprofundamento teórico 947 76% 157 13% 98 8% 33 3% 7 1% 

Interlocução com a produção internacional da 

área  
921 74% 170 14% 90 7% 49 4% 12 1% 

Pensamento crítico-reflexivo  1069 86% 91 7% 43 3% 19 2% 20 2% 

Devolutiva de trabalho 986 79% 122 10% 68 5% 38 3% 28 2% 

Convivência com a diversidade de opiniões 1099 88% 83 7% 26 2% 14 1% 20 2% 

Aporte teórico e compreensão de questões da 

sociedade  
1023 82% 117 9% 57 5% 21 2% 24 2% 

Escrita acadêmica  958 77% 152 12% 62 5% 38 3% 32 3% 

Produção bibliográfica do pós-graduando 942 76% 159 13% 66 5% 38 3% 37 3% 

Autonomia  1019 82% 119 10% 59 5% 25 2% 20 2% 

Divulgação do conhecimento produzido 919 74% 142 11% 84 7% 67 5% 30 2% 

P
a

rt
ic

ip
a

çã
o
 

Autoavaliação do pós-graduando / Avaliação 

da turma pelo professor Realização das 

Atividades Realização das atividades previstas.  

972 78% 231 19% 25 2% 1 0% 13 1% 

Autoavaliação do pós-graduando / Avaliação 

da turma pelo professor Apresentação. 

Apresentação de questões relevantes para as 

discussões propostas 

753 61% 334 27% 122 10% 19 2% 14 1% 

Fonte: DTI 
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Tabela 36: Frequência de respostas dos professores de Pós-Graduação na Avaliação da Docência 2º semestre– 2015 

  

Sempre 
Quase 

sempre 

Alguma

s vezes 

Muito 

rarament

e 

Não 

responde

u  

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

G
es

tã
o

 d
a

 D
is

ci
p

li
n

a
 

Aprofundamento teórico 163 82% 28 14% 1 1% 0 0% 7 4% 

Interlocução com a produção internacional da 

área  129 65% 46 23% 14 7% 0 0% 10 5% 

Pensamento crítico-reflexivo  176 88% 13 7% 1 1% 0 0% 9 5% 

Devolutiva de trabalhos  149 75% 37 19% 1 1% 0 0% 12 6% 

Convivência com a diversidade de opiniões 186 93% 4 2% 0 0% 0 0% 9 5% 

Aporte teórico e compreensão de questões da 

sociedade  162 81% 23 12% 4 2% 1 1% 9 5% 

Escrita acadêmica  146 73% 33 17% 8 4% 0 0% 12 6% 

Produção bibliográfica do pós-graduando 126 63% 49 25% 13 7% 0 0% 11 6% 

Autonomia  158 79% 30 15% 1 1% 0 0% 10 5% 

Divulgação do conhecimento produzido 161 81% 19 10% 6 3% 1 1% 12 6% 

P
a

rt
ic

ip
a

çã
o
 

Autoavaliação do pós-graduando / Avaliação 

da turma pelo professor Realização das 

Atividades Realização das atividades previstas.  

119 60% 65 33% 5 3% 0 0% 10 5% 

Autoavaliação do pós-graduando / Avaliação 

da turma pelo professor Apresentação. 

Apresentação de questões relevantes para as 

discussões propostas 

133 67% 49 25% 7 4% 1 1% 9 5% 

Fonte: DTI 

 Resultados da Avaliação da Docência por Curso de Graduação 

Foram produzidos relatórios por curso e por docente/disciplina para todos os curso 

de graduação. São apresentados a seguir dois exemplos de Relatórios com resultados da 

Avaliação da Docência:  

1) Relatório de curso de graduação (não identificado), constando a avaliação dos 

estudantes e a autoavaliação docente. A figura permite a comparação dos resultados gerais do 

curso relativos a manifestação de estudantes e de docentes participantes.  

2) Relatório de disciplina/professor. A figura permite a comparação dos resultados 

gerais do curso com o resultado do professor na disciplina ministrada no semestre.  

Acompanham esses Relatórios os registros das manifestações de estudantes e 

docentes referentes as questões abertas do instrumento.  

Cabe ressaltar que os Relatórios são produzidos pela DTI e posteriormente 

organizados/separados por docente/disciplina pela CPA e encaminhados aos cursos.   
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Figura 27 . Exemplo de Relatório da Avaliação da Docência 2015 de um Curso de Graduação 
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Figura 28. Exemplo de Relatório da Avaliação da Docência 2015 – Curso de Graduação 
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3.2 – Dimensão: Políticas de Atendimento aos Discentes 

3.2.1 Estudo sobre |Egressos: Graduação e Pós-Graduação  

O processo de escuta aos egressos da PUC-SP tem sido objeto de atenção e 

reflexão da CPA/PUC-SP nos diferentes ciclos da Autoavaliação Institucional, considerando sua 

potencial contribuição à articulação entre formação e desenvolvimento social e às mudanças nos 

Projetos Pedagógicos desenvolvidos nos diferentes níveis da Educação Superior.  

Compreendendo a relevância do egresso para o aperfeiçoamento do projeto 

educacional da Universidade, a CPAPUC-SP tem tratado o estudo do perfil e visão desse 

segmento como prática contínua e institucionalizada. Assim, desde o ciclo Avaliativo I a 

CPA/PUC-SP tem procurado desenvolver e aperfeiçoar metodologias que propiciem essa 

escuta, procurando destacar em cada estudo realizado aspectos a serem explorados e 

aprofundados no projeto geral da universidade e nos projetos específicos das unidades.  

 Resultados dos estudos sobre egressos da Graduação realizados pela CPAPUC-SP 

foram apresentados nos Relatório dos I, II e IV Ciclos Avaliativos. Egressos da Pós-Graduação 

foram ouvidos no III e V ciclo avaliativo. Esses estudos envolveram o aperfeiçoamento de 

instrumentos de consulta aos egressos da Graduação e Pós-Graduação na PUC-SP com base 

nessas sucessivas aplicações e nas consultas à comunidade. Também foi considerada a sugestão 

de setores parceiros que têm colaborado também para o enfrentamento de barreiras na 

ampliação da participação. 

 Consolidando parcerias com o Centro de ex-alunos e a  Pró-Reitoria de  

Graduação e a de Pós-graduação, a CPA, em 2015, fez investimentos na direção da construção 

de dois instrumentos para acompanhamento sistemático do egresso da PUC-SP que 

permitissem: 1) o estudo dos egressos dos cursos de graduação da Universidade; 2) o estudo dos 

egressos dos programas de pós-graduação da Universidade.  

Estudo dos egressos dos cursos de graduação da Universidade 

O primeiro passo para a elaboração das matrizes de especificação para os estudos e 

acompanhamentos institucional de egressos dos cursos de graduação da Universidade foi a 

integração do trabalho de revisão de publicações científicas sobre o tema com as análises 

produzidas a partir dos estudos anteriormente realizados. O que possibilitou a construção de 
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uma tabela de especificação de um questionário que propiciasse além do cadastramento do 

egresso, informações sobre com base nos seguintes focos:  

 Perfil e Inserção profissional; 

 Contribuição do curso à formação para o trabalho; 

 Relacionamento com a universidade.  

A versão preliminar do questionário elaborada a partir da tabela de especificação 

foi enviada para 11 interlocutores considerados privilegiados selecionados pela CPAPUC-SP 

por seus atributos profissionais: coordenadores de curso de diferentes faculdades (4), docentes 

de diferentes campi ((3), pesquisadora do tema e assessora da Pró-Reitoria de graduação(1), 

coordenador do centro de ex-alunos(1), egresso da graduação(1), estudante de graduação(1) e a 

ouvidora da universidade (1).  

Esses interlocutores analisaram o instrumento e fizeram sugestões incorporadas em 

sua maioria sempre que consideradas pertinentes aos objetivos do estudo.  

 Além da parceria para elaboração do instrumento a CPA/PUC-SP buscou 

consolidar parceria com o Centro de Ex-alunos da Universidade e de outros setores envolvidos 

no processo de implementação dos estudos e na aplicação do instrumento.  

Conforme entendimento da CPAPUC-SP com a Pró-reitoria de graduação que 

manifestou interesse no desenvolvimento do estudo, sua implantação deverá ocorrer no início de 

2016. Para a participação dos egressos será utilizada a ferramenta Google-docs., após envio de 

convite ao egresso por e-mail e redes sociais, com texto explicativo, termo de consentimento 

esclarecido seguido do link para acesso ao questionário, também disponibilizado no site do 

Centro de ex-alunos. O convite para a participação será enviado a egressos que concluíram seus 

cursos de graduação no período entre 2005-2014. 

São apresentados, a seguir, os instrumentos construídos e que estão em processo de 

aplicação junto aos egressos.  
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Figura 11. Exemplo do Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Graduação 
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Continuação da Figura 11. Exemplo do Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Graduação 
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 Continuação da Figura 11. Exemplo do Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Graduação 
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 Continuação da Figura 11. Exemplo do Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Graduação 
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Continuação da Figura 11. Exemplo do Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Graduação 

 

Estudo sobre egressos da Pós-Graduação  

O questionário de avaliação de Egressos utilizado pela CPAPUC-SP aplicado em 

alguns projetos pilotos em anos anteriores, foi aperfeiçoado, em 2015, visando a ampliação do 

escopo da avaliação institucional. Além buscar fortalecer a comunicação da instituição com seus 

egressos abrindo outras possibilidades para o relacionamento da universidade e os profissionais 
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por ela formados, os estudos desenvolvidos pela CPA sobre esse segmento têm o objetivo a 

construção subsídios aos Coordenadores de curso e programas de Pós graduação para o 

aperfeiçoamento de seus projetos pedagógicos, bem como para a elaboração de relatórios anuais 

dirigidos à Capes.  

O aperfeiçoamento do instrumento elaborado no decorrer do ano se fundamentou 

principalmente na análise dos resultados do último estudo sobre egressos da Pós graduação 

Stricto Sensu da PUC-SP realizado no V Ciclo Avaliativo, nos programas da área de Educação 

– Psicologia da Educação, Currículo e História, Política e Sociedade. No seu trabalho a CPA 

procurou tornar o instrumento mais conciso para ampliar a participação, buscando obter amostra 

representativa, para atender critérios científicos. Ao mesmo tempo coletar dados que 

interessassem ao conjunto de programas e cursos para em etapas posteriores promover a 

singularização da consulta considerando as especificidades de cada curso/programa.  
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Figura 12. Exemplo de Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Pós-Graduação 
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Continuação da Figura 12. Exemplo de Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Pós-Graduação 
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Continuação da Figura 12. Exemplo de Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Pós-Graduação 

 

 



 
 

186 

 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

Comissão Própria de Avaliação – CPAPUC-SP 

 

Continuação da Figura 12. Exemplo de Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Pós-Graduação 
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Continuação da Figura 12. Exemplo de Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Pós-Graduação 
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Continuação da Figura 12. Exemplo de Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Pós-Graduação 
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Continuação da Figura 12. Exemplo de Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Pós-Graduação 
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Continuação da Figura 12. Exemplo de Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Pós-Graduação 
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Continuação da Figura 12. Exemplo de Questionário da Avaliação de Egressos  2015 – Pós-Graduação 
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V – AÇÕES COM BASE NAS ANÁLISES DE DADOS E DAS INFORMAÇÕES 

 

Neste Relatório foram apresentados os resultados do processo avaliativo relativo ao 

ano de 2015, que se destaca como primeiro ano de implementação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional da PUC-SP (2015-2019) e do ciclo avaliativo do MEC/INEP que 

será concluído em 2017.  

Conforme previsto no Plano de Ação da CPA/PUC-SP 2013-2015, este Relatório 

Parcial teve basicamente três Focos avaliativos: as ações de Acompanhamento e Análise das 

Dimensões Institucionais, o processo de Institucionalização das Práticas Avaliativa e num 

sentindo transversal a Gestão de resultados para tomada de decisão.  

Em relação aos Focos de avaliação citados, a CPA procurou compatibilizar a 

organização do processo de autoavaliação institucional, tendo como base as orientações do 

MEC/INEP e tendo como parâmetros as metas previstas no PDI 2015-2019.  Na condução desse 

processo foram construídos indicadores e descritores que permitissem análises sobre avanços e 

desafios da universidade em 2015.  

O objetivo do investimento da CPA foi fazer uma aproximação entre avaliação e 

planejamento, procurando assegurar maior envolvimento de diferentes setores da Universidade 

com o processo de análise e encaminhamentos para tomada de decisões.   

A seguir, são apresentadas as metas do PDI associadas aos Eixos que contemplam 

as dimensões institucionais, destacando os indicadores/descritores priorizados nessa etapa do 

processo de avaliação/monitoramento. O esquema proposto também oferece a referência do 

tópico no qual os resultados e análises produzidas estão inseridas neste Relatório.   
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META 1 

Manutenção da identidade comunitária e confessional da universidade, com reconhecida 

excelência acadêmica e inserção social no ensino, na pesquisa e na extensão, garantido a 

ampla gama de formações oferecida à sociedade. 

   

 

EIXOS 

Eixo 1:Planejamento e Avaliação 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional - Dimensão: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 3: Políticas acadêmicas 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

  Resultados de avaliação externa sobre a qualidade da formação oferecida 

 Resultados de avaliações internas sobre a qualidade da formação oferecida (Avaliação da 

Docência, Avaliação de Cursos, Avaliação de Egressos).  

 

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, eixo 1, Tópico 1.2 e 1.2.2 

 

META 2 

Redimensionamento da pertinência e da expansão das modalidades de formação oferecidas, 

considerando a oferta, a demanda e as condições institucionais. 

   

EIXO 

Eixo 3 Políticas Acadêmicas –Dimensão: Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

 Ensino: Oferta e demanda de formação  

Graduação (descritores): 
 Número de cursos e Número de alunos atendidos (linha histórica, por campus, por Faculdade), 

considerando as modalidades de cursos oferecidas. 

 Oferta de vagas e ingressantes (linha histórica com dados gerais da universidade e por faculdade)  

 Comparação da situação dos cursos presenciais da PUC e de IES estaduais e federais, públicas e 

privadas no preenchimento de vagas oferecidas.  

Pós-Graduação (descritores): 
 Número de cursos/ programas e Número de alunos atendidos por modalidade - mestrado 

acadêmico, mestrado profissional e doutorado: linha histórica. 

Formação continuada (descritores); 

Vide Meta 15 

EaD (descritores): 

Vide Meta 12 

 

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.1 

 

c 
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META 3 

Fortalecimento da imagem da Universidade pela ampliação de sua visibilidade, por meio da 

divulgação da produção acadêmica em periódicos de renome, da implementação do 

repositório institucional e da obtenção de melhores conceitos pelos cursos na avaliação 

externa. 

   

 

EIXO 

Eixo 3 Políticas acadêmicas - Dimensão: Comunicação com a sociedade; Dimensão: Políticas 

para Pesquisa. 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

 Produção Científica na PUC-SP: Incentivo, Formação e Divulgação.  

 Iniciação científica (descritores): 
Vide Meta 21 

 Grupos de Pesquisa (descritores): 
  Classificação da PUC-SP na ordenação do Diretório de Grupo de Pesquisa do  CNPq (levando 

em conta número de grupo, número de pesquisadores e número de doutores) Fonte: Censo do CNPq 

  Crescimento do número de grupos de pesquisas e número de pesquisadores e doutores  

  Número de linhas de pesquisa por área de conhecimento e por faculdade 

  Percentual de docentes em liderança nos grupos de pesquisa por faculdade 

 Produção docente e discente (descritores): 
 Produção dos discentes: número de dissertações e teses; número de monografia Pós-lato-sensu e 

número de TCC  (ratificar dados de duplicação) 

 Produção dos docentes: i) Número e percentual de professores com bolsa de  Produtividade em 

pesquisa por categoria e nível; ii)  média de produção bibliográfica dos docentes e percentual de 

professores; iii) numero, média e percentual de capítulos de livros   

 Financiamento da Pesquisa (descritores): 

 Ver descritor de IC Número de bolsas e agente financiadores 

 Número de bolsas e agentes de fomento da Pós-Graduação (mestrado e doutorado)  

 Número de docentes que receberam auxilio do PIPEq-PUCSP  ( IC, Publicação de periódicos, 

congressos nacionais, congressos nacionais, reserva técnica, publicação de artigos, equipamentos – 

pesquisador individual) 

 Divulgação da Produção científica (descritores): 

 Número de revistas produzidas na universidade pelas unidades acadêmicas e núcleos de pesquisa  

 Número de publicações de pesquisas com apoio da EDUC (comunicação e sociedade) 

 Número de pesquisas e nº de participantes no Encontro de IC  

 

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.2 
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META 4 

Renovação do projeto institucional e de suas respectivas estratégias de sustentabilidade no 

ensino, na pesquisa e na extensão. 

   

 

 

EIXO 

Eixo 3. Políticas acadêmicas - Dimensão: Ensino, Pesquisa e Extensão. 

Eixo 4. Políticas de Gestão - Dimensão: Organização de Gestão da IES. 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Pesquisa  

 Implementação do PIPEq-PUCSP (IC, Publicação de periódicos, congressos nacionais, congressos 

nacionais, reserva técnica, publicação de artigos, equipamentos – pesquisador individual) 

Extensão 

 Avaliação da Satisfação dos estudantes que participaram do ENADE quanto às atividades de 

extensão.  

  Política para a Extensão da PUC-SP.  Descritores tratados na Meta 24 

Ensino 

 EaD -  Formação de docentes para uso da ferramenta Moodle.  

    

 

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Pesquisa: Vide Foco A, eixo 3, Tópico 3.1.2 

Ensino: Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.1 

Extensão: Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.3 

 

META 5 

Atualização acadêmico-administrativa para subsidiar o cumprimento de diferentes metas nas 

áreas de atuação da Universidade. 

   

 

 

EIXO 

Eixo 4 Políticas de gestão - Dimensão: Organização de Gestão da IES 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Descritores a serem definidos para monitoramento  

    

    

 

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

A ser realizado 
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META 6 

Ampliação e melhoria da infraestrutura para a vida acadêmica da Universidade. 

   

 

 

EIXO 

Eixo 5 Infraestrutura Física-Dimensão Infraestrutura 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

 Avaliação dos estudantes no ENADE de questões sobre infraestrutura- Índice de satisfação dos 

estudantes  

  Resultados das avaliações externas sobre a dimensão Infraestrutura  

  Monitoramento de ações previstas pelo Diplad 

    

    

 

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 5, Tópico 5.1, 5.2, 5.3 

 

 

META 7 

Elevação dos patamares de qualidade dos cursos em todos os níveis de ensino, tendo como 

referência critérios internos e externos de avaliação, processos de autoavaliação de cursos e da 

Instituição. 

   

 

 

EIXO 

Eixo 1. Planejamento e Avaliação Institucional – Dimensão: Planejamento e Avaliação 

 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

  Resultados das Avaliações Internas: de Curso e Programas e Avaliação da Docência 

  Resultados da Avaliação Externa Graduação (INEP) e Pós-graduação (CAPES) 

    

    

 

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 1, Tópico 1.2 e 1.2.2  

Vide Foco B, Eixo 1, Tópico 1.1.1 

Vide Foco B, Eixo 3, Tópico 3.3.1 
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META 8 

Expansão das competências da Universidade nos campos em que sua atuação encontra-se em 

consolidação (Ciências da Informação, Tecnologias, Engenharias e Saúde), ampliando sua 

reconhecida experiência na área de Humanas. 

   

 

EIXO 

Eixo 3 Políticas acadêmicas - Dimensão Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão. 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Vide Descritores da Meta 3 relativos aos Grupos e Linhas de Pesquisa, Financiamento de Pesquisa. 

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.2 

 

META 9 

Consolidação da Política de internacionalização. 

   

 

 

EIXO 

Eixo 3 Políticas acadêmicas - Dimensão Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Internacionalização e Interinstitucionalização 

 Número de estudantes de graduação em ações de mobilidade internacional com detalhamento:  i) 

número de participações de  estudantes da PUC  em IES do exterior; ii) número de participações de  

estudantes de IES do exterior na  PUC   

 Número de convênios  de cooperação e número de  países envolvidos nesses convênios  graduação   

e  Regulamentação das práticas de estágio   Internacional  

 Ações de internacionalização da Pós-graduação 

    

    

 

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.1 
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META 10 

Aprimoramento da política de permanência dos estudantes na Universidade, com vistas à 

redução dos índices de evasão nos cursos. 

   

 

 

EIXO 

Eixo 2 Desenvolvimento institucional/Dimensão: Responsabilidade Social 

Eixo 3. Politicas Acadêmicas – Atendimento ao estudante 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Indicadores/Descritores: 

 Resultados escolares quanto ao  

 n° de evadidos e n° de movimentação interna. 

 N° de beneficiários de bolsas na graduação, por modalidade (bolsas custeio de estudos e 

bolsas acadêmicas)  

 Atividade de ampliação da formação: IC, Programa PET, Monitoria 

    

    

 

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.2 

 

META 11 

Implantação de uma política institucional de egressos que subsidie: a formação 

continuada e o aperfeiçoamento das ações educacionais, o monitoramento, o 

aconselhamento e orientação relativamente à inserção de egressos e estudantes nos 

espaços profissionais de trabalho. 

   

 

 

EIXO 

Eixo 3 Políticas acadêmicas- Dimensão Atendimento ao estudante 

 

 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Elaboração de questionário para ouvir o egresso 

    

    

 

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco B, Eixo 3, Tópico 3.2.1 
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META 12 

Efetivação de uma política para a modalidade de ensino “Educação a Distância – EaD”, 

com investimentos na infraestrutura tecnológica e capacitação docente. 

   

 

EIXO 

Eixo 3 Políticas acadêmicas – Dimensão: Políticas para o Ensino  (EaD) 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

 Número de cursos e número de alunos atendidos (linha histórica dados gerais da universidade 

e por campus), considerando a EaD na Graduação: curso regular oferecido e disciplinas 

previstas nos PPC dos cursos.   

 Número de cursos e de população atendida na Educação Continuada e nas Atividades de 

formação em Moodle. 

 Comparação da situação (número e percentual de alunos matriculados) da PUC em relação as 

IES estaduais e federais, públicas e privadas nos cursos de EaD. 

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.1 

 

META 13 

Incentivo à melhoria do desempenho docente associada à capacitação, à formação 

continuada e ao desenvolvimento profissional 

   

 

EIXO 

Eixo 4 Políticas de Gestão - Dimensão Politica de Pessoal 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Perfil do Pessoal Docente (descritores): 

 Número e percentual de docentes por titulação 

Mobilidade na carreira docente (descritores): 

 Distribuição dos docentes nos cargos do quadro do pessoal docente na PUC-SP.  

 Avaliação continua dos docentes 

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 4, Tópico 4.4.1 
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META 14 

Apoio aos cursos de graduação para estabelecimento de convênios e parcerias que 

intensifiquem a participação da Universidade nas políticas públicas, especialmente, 

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

   

 

EIXO 

Eixo 3 Políticas acadêmicas- Dimensão Políticas para o Ensino, Pesquisa e  Extensão   

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

 Numero de participação em programas PET Saúde, PET MEC, Parfor, PIBID, PIBIT 

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.1 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.2 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.2 

 

META 15 

Ampliar a atuação da Universidade na Educação Continuada por meio de maior 

envolvimento das unidades em projetos institucionais, para a revisão constante do portfólio de 

cursos oferecidos, bem como para indução ao uso de EAD e de estímulo de sinergia entre as 

áreas. 

   

 

EIXO 

Eixo 3 Políticas acadêmicas - Dimensão Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão   

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

 Número de cursos/atividades por modalidade oferecida e Número de alunos atendidos: linha 

histórica, dados gerais da Universidade e por Faculdade.  

 Número de parcerias na realização das atividades. 

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.1 
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META 16 

Proceder à revisão do Estatuto da Universidade no ano de 2015. 

   

 

EIXO 

Eixo 4 Políticas de Gestão - Dimensão: Organização de Gestão da IES 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Descritores a serem definidos para monitoramento 

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

A ser realizado 

 

META 17 

Expansão vertical na atuação das áreas, por meio da pesquisa e da produção de 

conhecimento, de forma a promover seu aprimoramento nos níveis de especialização (lato 

sensu) e pós-graduação (stricto sensu), a fim de assegurar a atuação da Universidade nos três 

níveis e favorecer a formação contínua do quadro docente. 

   

 

EIXO 

Eixo 3 Políticas acadêmicas-Dimensão Políticas para o Ensino, Pesquisa e  Extensão  

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

 Número de estudantes e egressos da PUC-SP que realizam formação continuado lato sensu e 

stricto sensu na instituição. 

 Acompanhamento do egresso na inserção profissional para subsidiar decisões acadêmicas e 

orientar a formação continuada 

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.2 

Vide Foco B, eixo 3, Tópico 3.2.1 
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META 18 

Ampliação do compromisso com o acolhimento de populações vulneráveis, estudantes menos 

favorecidos economicamente, por meio da qualificação de seu acesso e permanência na 

Universidade, nos três níveis de ensino. 

   

 

EIXO 

Eixo 2. Desenvolvimento Institucional –Dimensão: Responsabilidade social 

Eixo 3. Politicas acadêmicas – Dimensão: Atendimento ao estudante 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Ações desenvolvidas pela universidade voltadas para acesso e permanência dos estudantes. 

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.2 

 

 

 

META 19 

Criação de políticas de preservação do meio ambiente por meio de boas práticas do uso de 

recursos naturais e de produtos de consumo. 

   

 

EIXO 

Eixo 2 Desenvolvimento Institucional - Dimensão: Responsabilidade social 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Descritores a serem definidos para monitoramento.  

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

A ser realizado 
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META 20 

Fortalecimento da participação da comunidade interna na vida universitária nas dimensões 

acadêmica, cultural e comunitária 

   

 

EIXO 

Eixo 3 Políticas acadêmicas – Dimensão: Políticas para o Ensino, Pesquisa e  Extensão 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

 Número de atividades de extensão por vinculação acadêmica no espaço físico da universidade 

 Especificação do tipo de atividade e número realizado 

 Descritores a serem definidos para ampliar o monitoramento. 

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.3 

 

 

META 21 

Promoção da pesquisa no âmbito dos cursos de graduação. 

   

 

EIXO 

Eixo 3 Políticas acadêmicas - Dimensão Políticas Pesquisa 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Iniciação científica (descritores): 
  Número de projetos de IC com bolsa e sem bolsa (Pibic, Fapesp e PET MEC/MS): número de 

professores e estudantes. 

 Número de bolsas de pesquisa (Pibic, Fapesp e PET MEC/MS): dados gerais, por agente 

financiador e por faculdade. 

 Número de pesquisas e nº de participantes no Encontro de IC. 

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, Eixo 3, Tópico 3.1.2 
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META 22 

Criação de um Parque de Tecnologias Sociais em São Paulo e elaboração de projetos. 

   

 

EIXO 

Eixo 2 Desenvolvimento Institucional -Dimensão: Responsabilidade social 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Descritores a serem definidos para monitoramento  

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

A ser realizado 

 

 

 

META 23 

Ampliação de projetos no Parque Tecnológico de Sorocaba em articulação com empresas. 

   

 

EIXO 

Eixo 2 Desenvolvimento Institucional -Dimensão: Responsabilidade social 

Eixo 3  Políticas acadêmicas Dimensão Políticas para pesquisa e extensão 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

Descritores a serem definidos para monitoramento  

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

A ser realizado 
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META 24 

Implantação da Política de Extensão Universitária e construção de modelo de gestão 

colaborativa das atividades extensionistas da Universidade. 

   

 

EIXO 

Eixo 3: Políticas acadêmicas - Dimensão Políticas para a Extensão 

 

INDICADORES/DESCRITORES PRIORIZADOS 

 Diálogo/interlocução com a Comissão responsável pela definição da Política de Extensão – 

PROEC.  

 Possibilidades de mapeamento das ações de extensão da universidade a partir da 

implementação da política de extensão: estrutura e funcionamento do acompanhamento dos 

serviços e/ou projetos, ações, atividades de natureza extensionista.  

    

    

MONITORAMENTO DAS AÇÕES 

Vide Foco A, eixo 3, Tópico 3.1.3 
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