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PRÓLOGO 

A Autoavaliação Institucional da PUC-SP atendendo ao que estabelece o 

SINAES (Lei n. 10.861/04) e o Regulamento da CPA/PUC-SP, tem consolidado como 

marcos de atuação dois grandes focos:  

 

1) o acompanhamento avaliativo das dimensões institucionais e, 

2)a institucionalização de práticas de avaliação, por meio do 

aprimoramento das análises de resultados para subsidiar a tomada de 

decisões. 

O processo de acompanhamento das diferentes dimensões institucionais 

se constitui em trabalho contínuo, visando ao aperfeiçoamento em cada ciclo. A 

vivência de diferentes ciclos tem apontado a importância de se ter o conjunto das 

dimensões institucionais compondo o grande objeto das análises avaliativas, 

associado aos encaminhamentos que permitam a visibilidade do desenvolvimento 

institucional da universidade como um todo.  

Busca-se o monitoramento das decisões em cada dimensão, que 

compreende o acompanhamento avaliativo das ações propostas pela comunidade, às 

análises dos dados e a reelaboração de conhecimento. Esse último permite 

retroalimentar as atividades da universidade, gerando intervenção prática, tendo em 

vista o aperfeiçoamento. 

Para assumir essa função, a Autoavaliação Institucional na PUC-SP 

integra atividades avaliativas, procurando estimular os fluxos de envolvimento dos 

atores institucionais. A proposição do trabalho se apóia em um processo de diálogo 

com a comunidade, por meio da análise crítica e legitimação das Matrizes de 

Avaliação das diferentes dimensões da instituição. 

A Institucionalização de práticas avaliativas se impõe pela necessidade de 

ampliação da compreensão da realidade institucional. Esse foco se caracteriza pela 

adoção de uma dinâmica avaliativa, num período de tempo e espaço definidos, que 

expande o desvelamento do projeto pedagógico vivido pela Instituição. Nesse sentido, 

o trabalho avaliativo se fortifica por sua utilidade, uma vez que, conhecendo as 

demandas mais específicas das diferentes unidades e setores, consegue apontar 
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informação mais precisas às tomadas de decisão, que gerem reorientação das ações 

e superação de deficiências. 

A condução desse trabalho exige a organicidade da avaliação no cotidiano 

dos sujeitos, que incluiu, entre outros aspectos: sua integração na agenda institucional 

como parte da dinâmica cotidiana; decisões partilhadas; apoio operacional e 

especialmente tecnológico para agilização de coleta e análise de dados; definição 

clara de responsabilidades dos agentes envolvidos; elaboração de manuais técnicos, 

protocolos, instrumentos de orientação que dêem suporte à implementação das 

atividades avaliativas; agilização da retroinformação instrumentando processos 

decisórios. 

A CPA tem desencadeado diferentes práticas para a institucionalização 

que têm como eixos a qualidade e a organização didático-pedagógica do ensino, da 

pesquisa e da extensão.  

No relatório avaliativo referente ao 3º ciclo (2009/2010), a ser concluído em 

2010, a CPA apresentará os resultados das análises de todas as dimensões 

institucionais: Políticas de Ensino, Pesquisa e Extensão, Atendimento ao estudante, 

política de pessoal; Responsabilidade Social, Comunicação com a Sociedade, 

Organização e Gestão, Sustentabilidade Financeira, Planejamento/Avaliação e 

Infraestrutura.  

O presente relatório, de acordo com as orientações expressas na Nota 

Técnica emitida pelo MEC/INEP/DAES em 17/02/2009, utilizou dados referente ao ano 

de 2009. O conteúdo, em destaque, centrou as análises na Autoavaliação de Curso de 

Graduação. Tal atividade recebeu destaque especial por sua contribuição no 

aprimoramento da educação superior proposta pelo SINAES, ao enfatizar a 

importância acompanhamento do trabalho educacional desenvolvido na universidade 

no âmbito de suas Faculdades. 

O desenvolvimento da Autoavaliação de Curso se reafirmou mediante 

interesse da Pró-Reitoria de Graduação. Essa preocupação, além de atender ao 

SINAES, também atende a exigência estatutária da PUC-SP e propõe, integrado à 

Autoavaliação Institucional, o processo para a implementação da Autoavaliação de 

Curso, com o propósito de apreender sua qualidade no contexto da realidade 

institucional no sentido de formar cidadãos conscientes e profissionais responsáveis e 

capazes de realizar transformações sociais. (Instrumento de Autoavaliação de Curso s 
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de graduação. CONAES/INEP, 2006).1 

Nesse relatório são destacados aspectos considerados fundamentais do 

trabalho, realizados em 2009, para a implantação do Projeto de Autoavaliação de 

Curso, ou seja, a metodologia aplicada, os procedimentos utilizados e as análises 

realizadas. 

Na perspectiva da Autoavaliação Institucional, tal Projeto representou um 

salto qualitativo, na medida em que, sem desconsiderar as especificidades dos cursos 

e seus encaminhamentos avaliativos, está sendo possível realizar análises com 

indicadores comuns para fundamentar decisões institucionais e definição de políticas. 

Parte-se de um panorama institucional e instrumenta-se à unidade curso, oferecendo 

subsídios para a revisão do seu Projeto Pedagógico de Curso (PPC), para proceder a 

uma reflexão particularizada, como parte do contexto da universidade enquanto 

componente de uma área de conhecimento.  

 

                                                           
1 BRASIL. Ministério da Educação. Comissão Nacional de Avaliação da Educação  Superior. Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Autoavaliação de Curso s de graduação: 
instrumento. Brasília, 2006.  
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INTRODUÇÃO 

 

A avaliação é imprescindível ao desenvolvimento dos Projetos 

Pedagógicos de Curso (PPC) de Graduação da universidade, independentemente da 

fase em que estes se encontram, porque ela deve ser considerada como uma 

necessidade intrínseca dos projetos educacionais 

Isso se justifica pelo exercício avaliativo de buscar o aprofundamento de 

conhecimentos para apreender o contexto da realidade institucional, identificando suas 

lacunas, necessidades, potencialidades, além de permitir a correção de rumos e a 

segurança do caminhar na direção da consecução dos objetivos traçados. Nesse 

sentido, no cotidiano do trabalho acadêmico, subsidiado pelo trabalho avaliativo, é 

possível identificar os desafios e encaminhar soluções alternativas de problemas de 

diferentes naturezas.  

Um deles se refere a este momento novo que em a PUC-SP está se 

adequando ao redesenho implantado em 2009. Pautado em diferentes estudos, o 

novo ordenamento institucional propõe adequação às novas exigências da educação 

superior valorizando princípios da interdisciplinaridade, agilidade na comunicação, 

descentralização e atendimento às peculiaridades dos diferentes cursos oferecidos. 

Nesse momento de adequação no âmbito institucional, por exemplo, são 

criadas as Câmaras – Graduação, Pós-Graduação e Pesquisa e Educação 

Continuada e Subcâmaras, cujo principal objetivo é assessorar o Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (CEPE), por meio de estudos e análise da realidade 

universitária, oferecendo propostas de iniciativas concretas e sugestões de medidas 

integradoras. No âmbito das Faculdades, os cursos, de maneira geral, vivenciam a 

nova estrutura acadêmica, que exige a visão ampliada de seus diferentes 

componentes – Departamentos, Cursos de Graduação e Pós-Graduação, Curso e 

Atividades de Educação Continuada, Unidades Suplementares e Núcleos 

extensionistas – reunidos em Áreas de conhecimento.  

Essas adaptações têm provocado a reflexão, discussão dos PPC, que se 

ajustam às novas diretrizes em favor da Universidade, num movimento de manutenção 

e ampliação da excelência acadêmica para o Ensino, para a Pesquisa e para a 

Extensão. 
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Nesse contexto histórico, a avaliação, reconhecida como um instrumento 

estratégico pode oferecer às lideranças acadêmico/administrativa parceria capaz de 

gerar elementos confiáveis para a tomada de decisão e possibilitar a implantação de 

uma cultura organizacional que valorize a utilização da informação para o 

aperfeiçoamento do trabalho acadêmico. 

O Projeto de Autoavaliação de Curso de Graduação emerge com essa 

perspectiva e reconhece que a relevância desta indissociabilidade entre PPC e Projeto 

Avaliativo é justamente a possibilidade de cooperação para que a produção de 

informações e conhecimentos revelem uma perspectiva ampliada e tornem-se ações 

institucionalizadas. Somente por meio dessa parceria é que os conhecimentos 

poderão ser disseminados e convertidos em planejamento e estratégias para o 

enfrentamento dos desafios da vivência acadêmica.  

Da mesma forma, os PPCs devem estar articulados e convertidos em 

estratégias institucionais, para que as ações dos educadores, gestores e alunos sejam 

menos descontínuas e individualizadas. Portanto, deve haver um compromisso com a 

coerência entre o Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI), o PPC com as Autoavaliações – Institucional e de 

Curso. É notória que uma das razões pelas quais é difícil a tomada de decisões é a 

fragilidade da interlocução e ações integradas entre os atores, agravada pela clássica 

escassez de dados, particularmente de dados atualizados e confiáveis. Sem esta 

interlocução, dados confiáveis e ações conjuntas, é impossível tomar decisões 

adequadas e muito menos avaliá-las para saber se elas foram eficientes ou não. Por 

outro lado, a consciência desse problema tem levado a comunidade acadêmica a 

prestar uma atenção crescente a esta cooperação. A parceria entre a Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), órgão responsável pelo desenvolvimento da 

Autoavaliação Institucional, Pró-Reitoria de Graduação – com destaque para a 

Subcâmara de avaliação – e Coordenação de curso torna-se relevante e constitui o 

alicerce fundamental para a formulação/implementação da Autoavaliação de Curso. 

O debate sobre a avaliação de curso, na PUC-SP, adquire maior 

relevância no período de 2006-2007, com a vivência da implementação PPCs na 

Graduação, revistos à luz das Diretrizes Curriculares Nacionais, após um amplo 

processo de discussão e aprovação das propostas apresentadas pelas unidades. O 

acompanhamento avaliativo dessa implementação foi e tem sido, fundamental para o 

aperfeiçoamento do trabalho educacional desenvolvido na universidade. Algumas 
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iniciativas de avaliação foram desencadeadas, no âmbito dos cursos, e por setores 

externos, que, pela natureza de suas funções, acompanham o cotidiano da 

universidade. Contudo, as concepções de Autoavaliação de Curso da PUC-SP, na 

perspectiva destes atores, não aparecem insterseccionadas para a busca de 

formulação de estratégias. Há um movimento ainda em construção. 

Neste sentido, a formulação/implementação da Autoavaliação de Curso vem 

considerando e definindo encaminhamentos que reconheçam a complexidade da 

universidade. Isso se justifica, pois a CPA, concomitante à vivência dos novos PCC, vem 

desencadeando diferentes estudos referentes ao tema Autoavaliação de Curso, em 

parceria com a comunidade universitária. Em 2009 essa proposta foi intensificada com a 

proximidade da Pró-Reitoria de Graduação que, seguindo as orientações dos novos 

documentos oficiais – Estatuto da Fundação São Paulo, Estatuto da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo, Regimento da Pontifícia Universidade Católica de 

São Paulo e Constituição Apostólica Ex Corde Ecclesiae – inicia o processo de 

implantação da nova organização didático pedagógica. 

Tal organização é um modelo imbricado de estrutura que vincula de 

maneira interdisciplinar as áreas epistemológicas de conhecimento, a produção 

didática e científica, a avaliação docente, a carreira do magistério e o regime de 

trabalho. Essa rede de elementos é base de constituição das Faculdades que passam 

se estruturar a partir de Área(s) e Conhecimento(s). 

Nesse novo contexto institucional constatou-se a necessidade de se 

desenvolver a Autoavaliação de Curso com vistas a contemplar as singularidades dos 

mesmos e a realização de análises a partir de indicadores comuns para fundamentar 

decisões institucionais.  

Muitos são os enfrentamentos implicados no processo de Autoavaliação de 

Cursos, como cultural-organizacionais, relativos a práticas já sedimentadas de 

avaliação, ou políticos, relacionados às relações de poder entre as esferas de gestão e 

os diferentes atores envolvidos no trabalho da instituição e mesmo de natureza técnica 

da avaliação. Nesse caso, foram identificadas a definição de critérios, indicadores e 

instrumentos, que refletem a dificuldade de consenso dos envolvidos quanto a 

utilidade e impacto da avaliação, ou dúvidas quanto a aspectos decisionais e mesmo a 

viabilidade dos encaminhamentos na dinâmica institucional. Tais elementos se 

potencializam quando se concebe Autoavaliação de Curso por meio do envolvimento 

dos sujeitos e se depara com a realidade da PUC-SP, considerando a diversidade e a 
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abrangência de atendimento, diferentes campi, grande número de alunos e 

profissionais.  

O que segue é a sistemática do Projeto Autoavaliação de Curso e as 

atividades desenvolvidas, numa primeira fase do trabalho avaliativo, ocorrido no 

decorrer do ano de 2009. Há destaque para os princípios, objetivos e metodologia, e a 

proposta de continuidade detalhada para ocorrer numa segunda fase, projetada para 

os anos de 2010 e 2011. 

PRINCÍPIOS 

O trabalho foi orientado pelos seguintes princípios: 

• Continuidade e perspectiva formativa: O conhecimento da realidade 
constitui um processo ativo e ininterrupto que exige investimentos, numa 
perspectiva de avaliação formativa, onde os envolvidos situam seus 
fazeres, apontam redirecionamentos, aperfeiçoam suas ações e se 
desenvolvem; 

• Compromisso do processo de tomada de decisão baseados em dados - 
A construção de processo avaliativo em que predomine a reflexão 
fundamentada em dados associada à tomada de decisões é condição para 
a consciência e o compromisso com ações que possam desencadear 
mudanças; 

• Desvinculação do caráter punitivo, discriminatório e burocrático: A 
avaliação é instrumento político dirigido à emancipação das pessoas, da 
instituição e da sociedade, e para tanto desvinculada do caráter punitivo, 
discriminatório e burocrático; 

• Legitimação: A avaliação como instrumento de reconstrução de práticas 
emerge de um processo de confronto e negociação construído a partir de 
diferenças e aceitar essa condição é essencial para a legitimação da 
avaliação; 

• Integração de processos avaliativos: A Autoavaliação de Curso deve 
ser compreendida no contexto da dinâmica avaliativa da universidade, 
dialogando com a avaliação contínua do aluno, do docente e das 
diferentes dimensões da instituição; 

• Fortalecimento da autonomia: A Autoavaliação de Curso tem um 
componente político ligado à autonomia da universidade. A prática de 
avaliação de iniciativa da instituição e que possibilita uma reflexão contínua 
sobre suas ações de forma a produzir decisões fundamentadas em 
estudos da realidade, fortalece a instituição no diálogo com os com os 
órgãos oficiais e especificamente com os responsáveis pela avaliação 
externa. 
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OBJETIVOS 

1) Desencadear o processo de institucionalização da autoavaliação dos 
cursos de graduação na universidade; 

2) Subsidiar e acompanhar o trabalho avaliativo das coordenações de 
cursos nas suas diferentes etapas (elaboração, sensibilização para e 
implementação do processo avaliativo, divulgação dos resultados, 
monitoramento da tomada de decisão); 

3) Produzir indicadores institucionais que ofereçam subsídios para as 
ações gestoras de forma a permitir que o diagnóstico e o controle da 
instituição se articulem com o projeto da universidade. 

 

Com base nos princípios e objetivos apresentados, as ações do Projeto de 

Autoavaliação de Curso foram estruturadas enquanto uma prática institucionalizada de 

avaliação que se caracteriza por um conjunto de diferentes naturezas – técnica: 

envolvendo a definição de critérios, indicadores e instrumentos; cultural 

organizacional: relativa às praticas já sedimentadas de avaliação; política: 

relacionada às relações de poder entre as esferas de gestão e os diferentes atores 

envolvidos no trabalho da instituição – que se integram no sistema organizacional da 

universidade orientando, principalmente, as tomadas de decisão realizadas pela 

gestão.  

Isso se reafirma com a participação de diferentes setores – Coordenadoria 

de Vestibulares e Concursos, pelo Departamento de Recursos Humanos, pela 

Secretaria de Administração Escolar (SAE), pela Controladoria e pela Divisão de 

Tecnologia e Informação DTI, bem como dos poderes constituídos pela Pró-Reitoria 

de Graduação, para que esse Projeto de Autoavaliação dos Cursos tivesse efetividade 

na realização de sua 1ª fase e criasse condições de continuidade para o 

desenvolvimento da 2ª fase. 

Os encaminhamentos do trabalho expressam a busca da 

institucionalização de práticas avaliativas com tempo e espaço definidos. No Projeto 

de Autoavaliação de Curso foram priorizadas algumas práticas fundamentadas, como 

o rigor nos métodos de coleta de dados e definição de técnicas de análises e com 

capacidade de serem difundidas na comunidade, ou seja, facilmente comunicáveis. 

Para atingir aos objetivos explicitados foi delineada uma abordagem avaliativa que 

considerou a necessidade de: 

• Integrar técnicas de coleta e análise de dados quantitativos e 
qualitativos; 
• Incluir indicadores estruturantes de um curso, ou seja, trabalhar com 
informações capazes de oferecer condição para a realização de 
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diagnósticos, a descrição der processos, a apresentação de resultados e a 
projeção de impactos; 
• Estar inserida na gestão; 
• Promover a participação qualificada (diferentes atores); 
• Ter caráter formador, possibilitando correções ao longo do processo. 

 

O conjunto de ações propostas – abordagem avaliativa e modelo – são 

apresentados, a seguir, na descrição detalhada da metodologia. 
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METODOLOGIA 

O Projeto de Autoavaliação de Curso é composto por três fases distintas: 
 

• Fase 1 – avaliação Ex-ante: Permite ajustar a formulação do 

Projeto, produzindo melhorias ainda no desenho. Tem caráter diagnóstico 

e comparativo entre a avaliação de resultados e de impacto. Desenvolvida 

em 2009/2010, é constituída por diferentes tipos de informações referentes 

aos cursos de graduação da PUC-SP, geradas nos últimos 10 anos, que 

foram coletadas e analisadas. As análises foram organizadas por meio da 

definição do conjunto dos seguintes indicadores de qualidade: demanda, 

perfil docente, trajetórias dos estudantes, resultados do Enade e custo. Os 

resultados propiciaram a elaboração do Relatório de Autoavaliação 

Institucional que tem por meta subsidiar diferentes instâncias decisórias; 

• Fase 2 – avaliação de Processo: Caminha em paralelo ao 

desenvolvimento do PPC. Tem foco na gestão administrativa e pedagógica 

do curso, identificando pontos fortes e debilidades quanto a implantação de 

estruturas, desenvolvimento de processos e obtenção de produtos, efeitos 

e resultados. Tem objetivo de subsidiar a tomada de decisões que 

permitam reforçar ou reorientar ações e corrigir aspectos do cotidiano dos 

cursos. Será desenvolvido nos anos de 2010 e 2011, orientada pelas 

análises e encaminhamentos propostas pela Fase 1 do trabalho. 

• Fase 3 – avaliação de Resultado e Impacto: Ocorre na 

continuidade da Fase 2 reiniciando o processo, oferecendo um caráter 

sistêmico ao trabalho avaliativo. 

 

Para esse relatório serão apresentados apenas os resultados referentes à 

Fase 1 do projeto de Autoavaliação de Curso, dado que as Fases 2  e 3 encontram-se 

em processo de implantação progressiva, contando com a atuação da Subcâmara de 

Avaliação com vistas ao envolvimento de coordenadores de curso. 
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DESENVOLVIMENTO DA FASE 1 

A Fase1 do Projeto de Autoavaliação de Curso da Graduação apresenta o 

perfil dos cursos da PUC-SP identificando suas especificidades. Definida como uma 

avaliação Ex-ant insere-se no contexto dos estudos realizados pela CPA, e compõe 

um conjunto preliminar de dados com vistas ao desenvolvimento de um Projeto de 

Autoavaliação de Curso que desde 2007, se destaca como objeto de investimento 

avaliativo voltado para institucionalização. 

A possibilidade de expressar retratos, tanto da universidade como um todo 

como de cada curso dos diferentes campi da universidade, foi compreendida como um 

subsídio importante que possibilitou favorecer a identificação de especificidades 

favorecendo os diferentes níveis de tomada de decisão. 

Parcerias  

As informações e análises que compõem este Relatório permitem uma 

visão institucional dos indicadores avaliados. Tais elementos, associados a um 

detalhamento dos dados por curso e turno, também construído pela CPA, se propõem 

a subsidiar as direções de faculdades e coordenações de cursos para implementação 

de um processo avaliativo do(s) PPC(s) – exigência estabelecida pelo 

MEC/INEP/CONAES, em atendimento às diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (Sinaes). 

Ressalta-se que os bancos de dados fornecidos para essa fase do Projeto 

foram compostos por informações geradas pelos seguintes setores da Universidade: 

Coordenadoria de Vestibulares e Concursos, Secretaria de Administração Escolar 

(SAE), Departamento de recursos Humanos, Controladoria. Tais bancos não poderiam 

ser utilizados sem a participação de especialistas técnicos da Divisão de Tecnologia 

da Informação (DTI) que prestaram apoio e assessoria no manejo das planilhas e 

“cubos” disponibilizados pelo Sistema RM. 

 

O RM é um sistema integrado de gestão corporativa; que tem como 

característica principal interligar todos os sistemas de informação da Universidade. A 

tecnologia incorporada no RM permitiu que a PUC-SP adotasse esta nova abordagem 

em substituição aos sistemas antigos, que necessitavam de revisão, pois, além de 

incompatíveis entre si, tais sistemas eram obsoletos. Essa possibilidade de 
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integração ocorre por meio de sistemas de ERP (Enterprise Resource Planning - 

Sistemas Integrados de Gestão) que são plataformas de software desenvolvidas para 

integrar os processos dos diversos departamentos de uma instituição, possibilitando a 

automatização e armazenamento de todas as informações de negócios. As vantagens 

desse novo sistema podem ser assim definidas: 

 

• Processos integrados; 
• Gestão por centro de custo; 
• Base de dados única; 
• Otimização dos processos; 
• Integridade das informações; 
• Melhoria no atendimento ao aluno (cliente); 
• Modernização da tecnologia disponível (interna/externa); 
• Agilidade nas decisões; 
• Competitividade nos processos; 
• Geo-referenciamento estratégico; 
• Planejamento e Ação; 
• Gestão da inadimplência; 
• Controle de evasão. 
 

A implantação desse sistema exigiu da instituição a necessidade de 

revisão de todos os seus processos, para que os mesmos pudessem ser interligados. 

Por ser um processo complexo, demandou, tanto dos técnicos diretamente envolvidos 

como dos membros da CPA, usuários primários desse tipo de sistema, uma adaptação 

e convivência persistentes. Em um primeiro momento, essa adaptação significou 

transtornos, principalmente durante a fase de migração dos sistemas, que foram se 

ajustando e adequando a realidade cotidiana aos padrões rigorosos da área técnica. 
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Sistemática 

A figura 1, que segue, apresenta a sistemática proposta para a Fase 1 do 

projeto proposto. Ela sintetiza e localiza o trabalho da Fase 1 no contexto da 

Universidade e descreve as definições de indicadores de qualidades que foram 

utilizados para diagnosticar, inicialmente, a realidade institucional e posteriormente a 

dos cursos. 
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Procedimentos 

 

Os procedimentos propostos para o desenvolvimento do trabalho 

encontram-se sintetizados no quadro abaixo: 

 

Quadro – Síntese do esquema metodológico para a Fase1 

Objetivo Questões 
problemas Indicadores Descritores observáveis Fonte de 

informações 

Nº de vagas oferecidas 

Nº de inscritos 

Nº de matriculados 

Relação: matriculado/vaga 

Relação: inscrito/ matriculado 

1.  Qual a variação 
da demanda (oferta 
e procura) dos 
cursos da PUCSP 
nos últimos anos? 

Demanda 

Relação: inscrito/vaga 

Coordenadoria de 
Vestibulares e 

Concursos 

Sexo 

Idade 
Identificaçã
o 

Cor/raça 

2.  O perfil do aluno 
e do docente sofreu 
alterações na última 
década? 

Rede de Ensino Formação 
acadêmica Tipo do EM 

Expectativas pela PUC/SP 

Escolaridade 
do pai 

3.  Os resultados 
escolares dos 
cursos,considerando 
evasão e retenção, 
têm apresentado 
níveis compatíveis 
com a proposta 
pedagógica da 
universidade? 

Escolaridade 
da mãe 

4.  Qual a qualidade 
do desempenho dos 
cursos da PUC-SP 
revelada pela 
avaliação externa? 

Dados do 
aluno 

ingressante 

Condição 
socioeconômica 

Participação 
na vida 
econômica da 
família. 

Coordenadoria de 
Vestibulares e 

Concursos 

Nº de docentes 

Titulação 

Regime de trabalho 

Tempo de vínculo na instituição 

Cargos na carreira docente 

Dados do 
professor 

Produção bibliográfica 

Divisão de 
Recursos 

Humanos (DRH) 

Tipos e índices de evasão 
Indicadores 
escolares Índices de aprovação e 

reprovação 

Secretaria de 
Administração 
Escolar (SAE), 

Resultados do ENADE Dados da 
avaliação 
externa 

Índices educacionais: IGC, IDD e 
CPC 

Relatórios do 
MEC/INEP 

Id
en

tif
ic

ar
 c

ar
ac

te
rí

st
ic

as
 d

os
 c

ur
so

s 

5.  O custo do curso 
tem mantido o 
equilíbrio entre 
atendimento ao 
mercado e oferta de 
uma educação de 
qualidade? 

Custos Receita e despesas Controladoria 
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Os procedimentos descritos foram elaborados a partir de critérios que 

assegurassem a qualidade dos dados e favorecessem uma visão ampliada das 

análises pretendidas.  

Foram considerados os seguintes descritores  

1) Dados que permitissem caracterizar desempenhos dos cursos: 

Demanda; Perfil de aluno; Perfil do professor; Trajetória dos Estudantes; 

Avaliação Externa e Custos.  

2) Dados que permitissem descrever variações temporais/ ano a ano, de 

acordo com a natureza dos dados: 

• Demanda: variação de 2000 a 2009; 

• Perfil de aluno: variação de 2000, 2005, 2007, 2008 e 2009; 

• Perfil do professor: 2005, 2007, 2008 e 2009; 

• Dados de avaliação externa: Resultados do Enade–2004 a 2008; 

Índices educacionais: IGC, IDD e CPC; 

• Trajetória dos Estudantes – evasão e mobilidade interna, 

aprovação/repetência: 2005, 2008 e 2009; 

• Custos- Receita; Custo direto; Custo com bolsas; Custo de apoio: 

(2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 -1º semestre); 

Para o planejamento do trabalho foi estabelecido um conjunto de questões 

problema a serem respondidas pela avaliação e definidos para cada uma delas 

indicadores, isto é, fatores que claramente demonstram e quantificam o que será 

diagnosticado. Cada indicador, por sua vez, foi desmembrado em descritores 

observáveis que detalham aspectos específicos.  

Tendo reunido os dados coletados pelos diferentes setores, a CPA, passou 

a organizá-los, com o propósito de responder às questões problema. 
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ANÁLISE DE INDICADORES 

A abrangência do trabalho para essa Fase1 foi delimitada considerando o 

atendimento educacional oferecido pela PUC-SP na graduação. Tal atendimento é 

apresentado por campi, indicando o número de cursos e alunos atendidos, 

oferecendo, assim, uma visão geral do contexto da autoavaliação aqui apresentada.  

O contexto descrito permitiu evidenciar a ampliação do número de campi, a 

queda no atendimento em 2007 e a reversão a partir de 2008, com a consolidação em 

2009 e a alteração da fisionomia da Universidade com a incorporação de novos campi 

resultante das decisões gestoras e dos movimentos da oferta e demanda pela 

educação superior. 

 

Gráficos  –  Distribuição dos alunos e cursos de graduação por Campi em 2005, 2007 e 2009 
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Fonte: SAE – Base de dados: outubro/2005; outubro/2007 e outubro de 2009 
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I - DEMANDA 

A realização do estudo sobre a demanda, contando com os dados 

disponíveis, exigiu a organização das informações considerando número de inscritos, 

vagas oferecidas pela universidade e ingressantes. Além disso, foram também 

organizados dados concernentes a inscritos por número de vagas, inscritos por 

número de matriculados e vagas por número de matriculados. 

A tabela, a seguir, reúne informações (número de inscritos, de vagas e de 

ingressantes) referentes à demanda da PUC-SP, no período de tempo definido entre 

2000 até 2009. 

Tabela: Evolução do número de alunos ingressantes na Graduação na PUC-SP (Vestibular e 
PROUNI 2). 2000 a 2009. 

Nº alunos 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Inscritos 14330 14660 15355 15771 13860 13690 13885 10067 12265 13036 

Vagas 4675 4665 4600 4600 4560 4910 5690 6130 5867 5771 

Ingressos 3636 4080 4142 4306 3738 4215 3957 3638 4017 4077 

Relação 
Candidato 

Vaga 
3,1 3,1 3,3 3,4 3,0 2,8 2,4 1,6 2,1 2,3 

Preenchi 
mento de 

vagas 

77,8 
% 

87,5
% 

90,0
% 

93,6
% 

82,0
% 

85,8
% 

69,5
% 

59,3
% 

68,5
% 

70,6 
% 

Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Controladoria   

 

Comparando os números de matriculados ingressantes em 2000 com os 

ingressantes em 2009, pode-se afirmar que o conjunto de alunos aumentou na PUC-

SP em 12,1% nesse período. A universidade apresentou, nesses 10 anos, um primeiro 

momento de aumento expressivo do número de ingressantes, ao lado de quedas 

nesse número, sempre associada a uma tendência de reversão da situação.  Assim, a 

diferença entre o número de ingressos realizados no ano 2000 com as do ano de 2003 

registrou uma variação de 18,4 pontos percentuais positivos. Em 2004 os dados 

indicaram uma queda significativa (13,1%) nas matrículas em relação a 2003 e em 

2005 uma recuperação foi registrada de quase 80% dessa perda com 2,1 %. O ano de 

2007 apresentou nova queda acentuada no volume de ingressantes, representando 

                                                           
2 É um programa do Ministério da Educação, criado pelo Governo Federal em 2004, que oferece bolsas 
de estudos em instituições de educação superior privadas, em cursos de graduação e seqüenciais de 
formação específica, a estudantes brasileiros, sem diploma de nível superior. 
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13,6 pontos percentuais, quando comparado com o ano de 2005. Depois dessa forte 

contração, a PUC-SP tem registrado um crescimento no número de ingressantes, nos 

anos subseqüentes de 2008 (9,4%) e 2009 (10,7%), na comparação com o ano de 

2007. 

Os dados apresentados na tabela anterior, também permitiram a 

realização de um estudo comparativo entre o número de vagas oferecidas e o número 

de matriculados ingressantes. O gráfico, a seguir, possibilita a visualização dessas 

duas informações. 

    Gráfico: Evolução do número de Vagas Oferecidas e Ingressos (Vestibular e PROUNI) – 
Graduação. 2000 a 2009. 

 

 
             Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Controladoria 

 

Os dados sinalizaram que a PUC-SP, no período investigado, apresentou 

uma oferta de vagas maior do que a demanda pela educação na instituição. Constata-

se uma queda nos percentuais de preenchimento das vagas oferecidas a partir de 

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

ficaram ociosas. Cabe considerar que, apesar de se constatar a diminuição de 

ingressantes a partir de 2005 a instituição continuou aumentando a oferta de vagas até 

2007, passando, porém, a ajustar a oferta nos anos subseqüentes (2008 e 2009). 

Estudos complementares, analisando a questão oferta/demanda no Estado 

de São Paulo e Brasil, mostram que a PUC-SP tem mantido uma situação privilegiada 

no que diz respeito à oferta e demanda pela educação superior. O Censo da 

Educação Superior – 2006 a 2008 –, realizado anualmente pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) oferece informações que 
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evidenciam essa realidade, situando a PUC-SP numa condição mais próxima das 

instituições públicas.  

O gráfico, a seguir, reúne essas informações referentes a vagas 

preenchidas nas IES brasileiras (privadas e públicas), nas IES do Estado de São 

Paulo e na PUC-SP- 2006/2007/2008. 

 

Gráfico – Percentual de vagas de graduação preenchidas nas IES brasileiras (privadas e públicas), 
nas IES do Estado de São Paulo e na PUC-SP- 2006/2007/2008 

 

Fonte: Censo da Educação Superior 2006 2007e 2008- MEC/INEP e Coordenadoria de Vestibulares e Concursos. 

Diante de um cenário que expressa baixos índices de preenchimento de 

vagas (Brasil, São Paulo e IES privadas), destaca-se o alto percentual de 

preenchimento de vagas pelas IES públicas federais e pela PUC-SP. As federais 

mantiveram, no período, percentuais de aproximadamente 90% de vagas preenchidas 

e a PUC-SP também conseguiu manter um significativo percentual de preenchimento, 

com índices que se aproximaram de 70% (2006 e 2008). Assim sendo, mesmo com a 

queda de demanda ocorrida em 2007, os índices de vagas preenchidas na PUC-SP 

foram maiores do que o conjunto das IES de São Paulo e brasileiras (particularmente 

a rede privada), que ainda mostram uma tendência de queda no preenchimento. 

Os dados da PUC-SP de 2008 e 2009 (vide tabela anterior), ratificam a 
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tendência de crescimento da relação oferta e demanda, indicando 71% e 76% de 

vagas preenchidas, variação de 10,7 pontos percentuais positivos comparando dados 

de 2007 e 2009 e ainda associada a um aumento do número absoluto de ingressantes 

(4017 em 2008, 4077 em 2009, sendo 3638 em 2007). 

Outro estudo necessário, que permitiu analisar os dados referentes à 

demanda é a relação que se pode estabelecer entre número de inscritos pelo número 

de vagas oferecidas. Essa relação é definida como inscritos por vaga. O gráfico, a 

seguir, ilustra essa relação. 

 
Gráfico – Evolução do número de inscritos e inscritos por vagas no vestibular- Graduação. 2000 a 

2009. 

 
Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Controladoria 

A análise dos dados indica que de 2006 a 2007 os números de inscritos e 

inscritos por vaga, na PUC-SP, tiveram uma queda significativa. Em 2003 havia uma 

concorrência entre 3,2 candidatos por vaga oferecida e em 2007 essa disputa caiu 

para menos de 1,8 inscrito por vaga. Em 2008 e 2009 constata-se um crescimento 

nesse índice, não atingindo, porém, os patamares dos anos anteriores com média de 

03 candidatos por vaga. 

De um modo geral, os dados apresentados nesse tópico do Relatório, 

relativos à demanda no período 2000 a 2009, apontaram variações que revelaram a 

política de oferta educacional adotada pela universidade e a movimentação da procura 

pela educação oferecida. 

A compreensão dessa realidade passa pela consideração de alguns 

fatores:  

1) Expansão da educação superior brasileira, com uma ampla explosão da 
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oferta de vagas e cursos; 

2) Exposição, na mídia, da crise financeira da PUC-SP;  

3) Investimento na política de expansão e divulgação dos cursos na 

universidade;  

4) Exigência, pelo novo perfil do aluno, de condições de infraestrutura 

favoráveis ao desenvolvimento dos projetos pedagógicos de cursos. 

A expansão da educação superior, indicada como primeiro fator para 

explicar a queda da demanda na universidade, é um fenômeno registrado pelo Censo 

da Educação Superior. Os dados do Censo, conforme tabela, a seguir, apontam para 

um aumento do número de vagas oferecidas pelas IES brasileiras, registrando um 

incremento de 62,1% do número de vagas, comparando-se os dados de 2003 em 

relação a 2008. Em números absolutos, foram oferecidas 2.127.482 vagas em 2003 e 

3.449.245 em 2008. 

 

Tabela – Evolução do número de vagas oferecidas no Brasil, segundo a categoria administrativa, 
em São Paulo e na PUC-SP 

 

Ano Brasil Publica Privada São  Paulo 

2003 2.127.482 294.887 1.832.595 633.660 

2004 2.520.879 327.595 2.193.284 780.708 

2005 2.698.455 335.539 2.362.916 819.927 

2006 2.948.560 355.261 2.593.299 920.232 

2007 3.217.637 353.478 2.864.159 1.032.248 

2008 3.449.245 372.044 3.077.201 1.103.582 

Fonte: Censo da Educação Superior.  MEC/Inep 

 

Pode-se analisar que esse panorama acarretou um redimensionamento da 

demanda pela educação superior, trazendo reflexos para as instituições, o que 

possivelmente influenciou na queda gradativa dos índices de procura pela PUC-SP a 

partir de 2003. 

Se analisarmos os dados do Estado de São Paulo esse quadro é mais 

contundente, com ampliação em 74% da oferta de vagas, associada a um aumento de 

59% do número de cursos ofertados. O Estado ofereceu 633.660 vagas em 2003, 

quase duplicando esse número em 2008, com oferta de 1.103.582 vagas na 
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graduação. O gráfico, a seguir, organiza essas informações no âmbito estadual. 

 
 

Gráfico: Evolução do número de vagas, cursos oferecidos e número de ingressantes no Estado 
de São Paulo. 
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     Fonte: Censo da Educação Superior.  MEC/Inep 
 

O gráfico também mostra o número de ingressantes no período, apontando 

um crescimento em relação à demanda, da ordem de 38%, com uma estabilidade de 

ingressos em 2008, em relação a 2007. Os dados indicam que o número de vagas 

oferecidas não foi acompanhado por um crescimento na mesma proporção do número 

de matrículas, o que se reflete em uma ociosidade de vagas oferecidas. 

A queda expressiva na demanda em 2007 verificada na PUC-SP  pode ser 

explicada também pelo segundo fator anteriormente apontado, que encontra 

referência na própria universidade, ou seja, numa repercussão negativa na mídia, nos 

anos de 2005 e 2006, que expôs a PUC-SP tornando público uma crise financeira 

interna.  

A universidade vem enfrentando uma crise financeira, que teve suas 

origens em duas décadas anteriores e que tem exigido um processo de gerenciamento 

financeiro com repercussão no cotidiano da vida universitária e que se reflete na 

imagem externa da instituição. Foram implementadas diferentes medidas 

administrativas buscando assegurar a sustentabilidade financeira e procurando 

preservar as condições acadêmicas. Por conta dessa problemática, conviveu-se no 

período com o Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), que contemplou, entre 
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outras, inúmeras medidas relativas a recursos humanos.  

O momento vivido pela universidade, com vistas a assegurar a 

sustentabilidade financeira, teve na política de pessoal um dos seus focos mais 

complexos e gerador de tensão, diante do desafio de tomar uma série de medidas que 

levaram a redução do quadro de profissionais e ajustes de carga horária, sem 

comprometer a qualidade do trabalho acadêmico da instituição. Em 2006, ciente das 

dificuldades que teria que enfrentar e com participação direta da Fundação São Paulo, 

a Reitoria implantou a racionalização de contratos docentes e, procederam, numa 

primeira etapa, às demissões indicadas pelos Departamentos, incluindo o Plano de 

Demissão Voluntária (PDV). Isso, contudo, não atendeu às necessidades e para 

equacionar a folha de pagamento, procedendo-se então ao desligamento de 

significativo número de funcionários e professores. Tais medidas tiveram um grande 

impacto no meio acadêmico e associadas à ampla divulgação na mídia, repercutiu 

negativamente para a imagem da instituição junto a sociedade. 

No contexto da crise financeira, algumas medidas adotadas influenciaram 

as relações de demanda na universidade. Foi o caso do investimento em uma política 

de ampliação e diversificação da oferta educacional e divulgação dos cursos na 

universidade, apontado como o 3º fator relacionado com a questão.  

O investimento na política de expansão implicou na definição de um 

conjunto de decisões onde se destacaram:  

• O reestudo do número de vagas oferecidas por curso; 

• A criação dos Campi Santana (2005) e Barueri (2007); incorporação do 

Campus Ipiranga; 

• A ampliação da oferta diversificada de cursos e programas, incluindo a 

criação de cursos tecnológicos. 

Essas medidas ampliaram em 24,8% o número de vagas ofertadas pela 

universidade – 5690 (2006) e 6130 (2007), porém, não atingiram os objetivos em curto 

prazo, pois as matrículas de ingressantes continuaram em queda. A reversão dessa 

tendência iniciou-se em 2008 e 2009. 

Essa relação entre vagas oferecidas no vestibular e ingressantes na PUC-

SP, apresenta especificidades considerando o conjunto dos cursos.  
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Assim sendo, em 2009, analisando-se as particularidades da oferta e 

demanda, verificou-se que 17 cursos, representando 26,1% do total de cursos 

oferecidos no vestibular, preencheram de 90% a 100% de suas vagas. Foram eles: 

Administração (03 cursos nos turnos matutino e noturno - Monte Alegre e noturno 

Santana); Direito (02 cursos nos turnos matutino e noturno - Monte Alegre); Jornalismo 

(02 cursos nos turnos matutino e noturno - Monte Alegre); Medicina (01 curso integral- 

Sorocaba), Psicologia, (02 cursos nos turnos integral - vespertino/noturno e 

matutino/vespertino - Monte Alegre), Publicidade (02 cursos nos turnos matutino e 

noturno - Monte Alegre), Relações Internacionais (02 cursos nos turnos matutino e 

noturno - Monte Alegre); História (01 curso no turno matutino - Monte Alegre); 

Tecnologia em Jogos Digitais (01 curso no turno matutino - Monte Alegre); e Ciências 

Econômicas (1 curso no turno noturno - Monte Alegre).  

Salienta-se que, devido à alta demanda, em sete desses cursos, o número 

de ingressantes excedeu às vagas oferecidas. Foi o caso dos cursos das áreas de 

Administração, Direito, Psicologia, Publicidade e Propaganda, Jornalismo e Relações 

Internacionais que funcionam no campus Monte Alegre e de Medicina (campus 

Sorocaba). Essa situação tem exigido ajustes nas condições de atendimento da 

instituição. 

Dados de 2007 revelaram que 17 cursos preenchiam o desempenho 

quanto ao preenchimento de todas as vagas oferecidas, representando 32% do total 

de cursos oferecidos pela universidade. Esses cursos foram praticamente os mesmos 

que registraram esse bom desempenho em 2009 – acrescidos dos cursos de História 

(matutino), Tecnologia em Jogos Digitais (matutino) e Ciências Econômicas (noturno) 

que ampliaram o preenchimento das vagas oferecidas. O número de cursos nessa 

situação, ou seja, 17 cursos em 2009, 17 em 2007, no entanto, representou um 

decréscimo em relação a 2005, quando 23 cursos da PUC-SP preenchiam de 90 a 

100% das vagas.  

No que diz respeito ao quarto fator que também poderia explicar a queda 

de demanda pela universidade, assinala-se, como hipótese, questões ligadas às 

condições de ensino especificamente relativas à problemas na infraestrutura, 

amplamente apontadas tanto por docentes como pelos alunos, quando ouvidos sobre 

esse quesito. Apesar da criação de novos campi e de investimentos nessa área, que 

atende a maioria dos alunos, ainda não foram superados alguns déficits de espaço 

físico e de equipamentos exigidos pelos projetos pedagógicos de cursos, 
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particularmente no campus sede (Monte Alegre). Isto coloca a universidade em 

situação desfavorável diante do que é oferecido por grande parte das IES da capital 

frente às exigências do perfil do aluno da educação superior. 

Ainda em relação a oferta e a demanda, dados de 2009 relativos ao 

conjunto de cursos da instituição, nos diferentes turnos, comparados com dados de 

2007, evidenciaram que:  

• 20 cursos apresentaram aumento no número de ingressantes; 

• 19 cursos apresentaram queda no número de matrículas de 

ingressantes;  

• 12 não apresentaram variação relevante – até 2% para mais e para 

menos – com queda ou aumento no período de 2 anos.  

• 16 cursos não puderam ser comparados devido à ausência de 

matriculados ou em 2007 ou em 2009, sendo que alguns deles foram 

oferecidos em data posterior a 2007.  Foram eles: 1) Ciências Econômicas 

(Com.Int. not) – Barueri; 2 Matemática Licenciatura/EAD – Consolação;  3) 

Engenharia de Produção (not) – Consolação; 4) Serviço Social (mat) – 

Monte Alegre; 5) Letras Português (mat) – Monte Alegre 6) Engenharia de 

Produção (not) – Monte Alegre; 7) Tecnologia e Mídias Digitais (not) – 

Monte Alegre; 8) Tecnologia em Gestão Ambiental (not)  – Santana; 9) 

Sistema de Informação (not) – Monte Alegre; 10) Fisioterapia (mat) 

Barueri; 11) Arte História Crítica e Curadoria – Consolação; 12) Téc. de 

Conservação e restauro (mat) – Consolação; 13) Letras Espanhol (not) – 

Monte Alegre; 14) Engenharia Biomédica (mat) – Consolação; 15) Turismo 

(mat) – Monte Alegre; 16) Turismo (not) – Monte Alegre 

 

O quadro, a seguir, mostra o panorama desses cursos em relação ao 

número e percentual de ingressantes na universidade, comparando-se 2007 e 2009.  
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 Quadro – Situação dos cursos considerando o número de ingressantes- 2007/2009 

Cursos 2007 2009 Alteração % 
Administração de Empresas / Mat. - PUC-SP 294 329 35 12% 

Administração de Empresas / Mat.- PUC-SP (Barueri) 18 39 21 117% 

Administração de Empresas / Not. - PUC-SP 302 319 17 6% 

Administração de Empresas / Not. - PUC-SP (Barueri) 39 41 2 5% 

Ciência da Computação / Matutino - PUC-SP 49 70 21 43% 

Ciências Atuariais / Noturno - PUC-SP 22 53 31 141% 

Ciências Contábeis / Noturno - PUC-SP 67 109 42 63% 

Ciências Econômicas / Matutino - PUC-SP 128 165 37 29% 

Ciências Econômicas / Noturno - PUC-SP 171 239 68 40% 

Ciências Sociais / Matutino - PUC-SP 42 44 2 5% 

Engenharia Elétrica / Noturno - PUC-SP 22 24 2 9% 

História / Matutino - PUC-SP 46 48 2 4% 

Letras: Francês / Noturno - PUC-SP 11 18 7 64% 

Letras: Inglês / Matutino - PUC-SP 24 48 24 100% 

Letras: Inglês / Noturno - PUC-SP 23 29 6 26% 

Letras: Português / Noturno - PUC-SP 17 18 1 6% 

Matemática Licenciatura / Not. - PUC-SP (Consol.) 14 15 1 7% 

Psicologia / Integral (Mat.-Vesp.) - PUC-SP (Barueri) 34 46 12 35% 

Tec. Comercio Exterior / Not - PUC-SP (Santana) 37 43 6 16% 20
 C
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Tecnologia em Marketing / Not -PUC-SP (Santana) 42 44 2 5% 

Comunicação em Multimeios / Vespertino - PUC-SP 80 81 1 1% 

Direito / Matutino - Monte Alegre 351 345 -6 -2% 

Direito / Noturno - Monte Alegre 284 289 5 2% 

Enfermagem / Matutino - PUC-SP (Sorocaba) 54 53 -1 -2% 

Jornalismo / Noturno - Monte Alegre 55 55 0 0% 

Pedagogia / Matutino- Monte Alegre 49 50 1 2% 

Psicologia / Integral (Mat./Vesp.) - Monte Alegre 87 85 -2 -2% 

Psicologia / Integral (Vesp./Not.) - Monte Alegre 123 125 2 2% 

Publicidade e Propaganda / Matutino- Monte Alegre 55 55 0 0% 

Publicidade e Propaganda / Noturno- Monte Alegre 55 55 0 0% 

Relações Internacionais / Matutino - Monte Alegre 57 57 0 0% 
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Tecnologia em Jogos Digitais / Mat - Monte Alegre 48 48 0 0% 

Administração de Empresas / Not. - Santana 94 86 -8 -9% 

Ciências Biológicas / Noturno - Sorocaba 21 15 -6 -29% 

Ciências Biológicas / Vespertino - Sorocaba 33 28 -5 -15% 

Ciências Sociais / Noturno - Monte Alegre 60 48 -12 -20% 

Comunicação e Artes do Corpo / Mat. - Monte Alegre 44 38 -6 -14% 

Economia e Com. Internacional / Not. - Barueri 23 12 -11 -48% 

Filosofia / Matutino - Monte Alegre 30 23 -7 -23% 

Filosofia / Noturno - Monte Alegre 17 12 -5 -29% 

Física / Noturno - Monte Alegre 20 10 -10 -50% 

Fonoaudiologia / Matutino - Monte Alegre 26 18 -8 -31% 

Geografia / Noturno - Monte Alegre 38 34 -4 -11% 
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História / Noturno - Monte Alegre 76 46 -30 -39% 
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Jornalismo / Matutino - Monte Alegre 60 54 -6 -10% 

Medicina / Integral (Mat.-Vesp.) - Sorocaba 120 104 -16 -13% 

Pedagogia / Noturno- Monte Alegre 49 36 -13 -27% 

Relações Internacionais / Noturno - Monte Alegre 64 50 -14 -22% 

Relações Internacionais / Vespertino - Monte Alegre 63 56 -7 -11% 

Secret. Executivo Trilíngue / Noturno - Monte Alegre 23 12 -11 -48% 

Serviço Social / Noturno - Monte Alegre 54 35 -19 -35% 

Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
 
 

A análise dos dados de demanda da universidade salienta a necessidade 

da exploração das informações de cada curso para ampliar a compreensão do 

movimento dos dados. É o caso da situação mostrada pelo gráfico, a seguir, que 

sugere uma incoerência, ou seja, embora a relação inscrito/vaga se mostre superior a 

2 (dois inscritos por vaga), com exceção de 2007, não há o preenchimento de total das 

vagas oferecidas na universidade.  

 

Gráfico/Tabela – Evolução do número de inscritos por vagas e matriculados por vaga – 
Graduação. 2000 a 2009 
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Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Controladoria 

 

Para a investigação desse fenômeno se faz necessário, portanto, o 

aprofundamento do estudo, considerando as especificidades dos cursos e os critérios 

para oferta de vagas e matrícula. 
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II – PERFIL DOS ALUNOS  

O estudo do perfil dos alunos da PUC-SP – período entre 2000- 2009 – foi 

encaminhado a partir de um questionário elaborado e aplicado pela Coordenadoria de 

Vestibulares e Concursos aos ingressantes no 1º semestre, de cada ano investigado.  

Desde 2005 o questionário também é aplicado aos alunos do PROUNI, por ocasião da 

matricula. Trata-se, portanto, da exploração de informações referentes à todos os 

alunos matriculados nos primeiros anos de todos os cursos de graduação da PUC-SP, 

compondo uma amostra significativa que tem representatividade, de, 

aproximadamente, 20% dos alunos da PUC-SP, conforme informações sistematizadas 

na tabela a seguir. 

 

Tabela – Distribuição do número total de alunos e ingressantes no vestibular e PROUNI - 2005, 
2007, 2008 e 2009 

Ano N° de alunos 
2005 2007 2008 2009 

Total de alunos 16730 15778 15838 16695 

Total de ingressantes pelo Vestibular e PROUNI 3782 2816 3002 3112 

% 22,6 17,8 18,9 18,6 

Fonte: Secretaria de Administração escolar (SAE) e Coordenadoria de Vestibular e Concursos 
 

Os resultados desse estudo foram gerados a partir da análise dos 

seguintes indicadores: 

A) Dados de identificação: sexo, idade, cor/raça; 

B) Formação acadêmica: Rede de ensino e tipo de escolaridade do Ensino 
Médio; 

C) Expectativas da PUC-SP; 

D) Condição socioeconômica: grau de instrução do pai e da mãe e 
participação do ingressante na vida econômica da família. 

1 – Dados de identificação 

    Tabela: Distribuição dos ingressantes quanto ao sexo 

2000 2005 2008 2009 Sexo 
N° % N° % N° % N° % 

1 Masculino 1752 48,1% 1929 48,4% 1472 45,3% 1683 48,0% 

2 Feminino 1884 51,8% 2049 51,5% 1771 54,6% 1820 51,9% 

   Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
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    Tabela: Distribuição dos ingressantes quanto à idade 

2000 2005 2008 2009 Idade dos alunos 
N° % N° % N° % N° % 

1 Até 16 anos 11 0,3% 14 0,3% 9 0,3% 10 0,3% 

2 17 a 18 anos 2073 57,0% 1880 47,0% 1824 56,2% 1940 55,4% 

3 19 a 20  anos 949 26,0% 1025 25,8% 745 23,0% 800 22,9% 

4 21 a 23 anos 298 8,2% 515 12,9% 293 9,0% 315 8,9% 

5 24 a 29 anos 161 4,4% 279 7,0% 209 6,4% 223 6,3% 

6 Mais de 29 anos 116 3,1% 163 4,1% 112 3,4% 156 4,4% 

7 Não declarado 28 0,7% 102 2,5% 51 1,5% 59 1,6% 

    Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
 
 
   Tabela: Distribuição dos ingressantes quanto à raça/cor 

2000 2005 2008 2009 Raça/cor 
N° % °N° % N° % N° % 

1 Amarelo (a) (de 
origem asiática) 

– – 195 4,9 166 5,1 148 4,2 

2 Branco (a) – – 3037 76,3 2608 80,4 2801 79,9 

3 Indígena – – 30 0,7 23 0,7 16 0,4 

4 Pardo (a) ou 
mulato (a) 

– – 419 10,5 319 9,8 379 10,8 

5 Preto (a) – – 165 4 58 1,7 82 2,3 

6 Não declarado – – 132 3,3 69 2,1 77 2,2 

    Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 

Em relação ao sexo, em 2000 os ingressantes masculinos eram 48,1% e 

os femininos 51,8%. Em 2009 o sexo masculino registrou 48% enquanto o feminino 

registrou 51,9%. Os dados revelam que os dois sexos vêm mantendo uma igualdade 

proporcional, com uma pequena predominância feminina em todos os anos. Essa 

realidade da PUC-SP é similar à demonstrada pelo Censo MEC da educação superior 

brasileira, que aponta a mesma proporcionalidade dos dois sexos, porém com 

predomínio da presença feminina, nas duas categorias administrativas - público e 

privada. 

A distribuição dos respondentes, segundo a faixa etária, demonstrou 

concentração de ingressantes na faixa entre 17 e 18 anos (metade dos estudantes), 

que se mantém no período investigado, com pequenas variações, denotando um 

grupo com perfil etário jovem. Constata-se que na faixa de 19 a 20 anos estão 

aproximadamente 25% dos ingressantes, sendo que apenas 10% têm acima de 24 
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anos.  

Quanto aos dados sobre a autodeclaração de cor/raça – necessário, por 

exemplo, para subsidiar estudos referentes a cotas – os resultados apontam que de 

2005 para 2008 o peso em relação à população negra declinou de 4,1%, em 2005, 

para 1,7%, em 2008, registrando um decréscimo de 2,4 pontos percentuais. Em 2009, 

a porcentagem foi ampliada para 2,3%. Os mulatos e pardos mantêm um percentual 

de aproximadamente 10% no período estudado. 

Já a população branca passou de 76,3%, em, 2005 para 79,9% em 2009 

sinalizando, em função da tendência de crescimento, a consolidação de total maioria 

nos próximos anos.  

Estudantes de origem asiática representam apenas 5% dos estudantes da 

universidade. Constata-se a presença de indígenas no grupo de ingressantes e esse 

indicador, mesmo em pequeno percentual, pode ser considerado um diferencial para 

uma universidade metropolitana.  

2 – Formação acadêmica 

 Tabela: Distribuição dos ingressantes quanto a onde realizou os estudos do ensino médio 

2000 2005 2008 2009 Onde realizou o ensino 
médio 

N° % N° % N° % N° % 

1 Escola pública 477 13,1 994 24,9 592 18,2 724 20,6 

2 Escola particular 
2942 80,9 2664 66,9 2413 74,4 2518 71,8 

3 Parte em escola pública 
e parte em es. particular 189 5,1 134 3,4 140 4,3 148 4,2 

4 Em supletivo ou 
madureza  0,0 56 1,4 29 0,8 33 0,9 

5 No exterior (qualquer 
tipo de escola)  0,0 17 0,4 10 0,3 16 0,4 

6 Não declarado 28 0,7 113 2,8 59 1,8 64 1,8 

Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
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Tabela: Distribuição dos ingressantes quanto ao tipo de estudos de ensino médio 

2000 2005 2008 2009 Tipo de estudos de ensino 
médio 

N° % N° % N° % N° % 

1 Comum 3010 82,7 3508 88,1 2922 90,1 3172 90,5 

2 Técnico (contabilidade, 
eletrônica etc.) 

340 9,3 227 5,7 172 5,3 178 5,0 

3 Magistério (antigo curso 
normal) 

86 2,3 50 1,2 19 0,5 23 0,6 

4 Concluído no exterior 50 1,3 29 0,7 25 0,7 30 0,8 

5 Outro 122 3,3 38 0,9 39 1,2 35 1,0 

6 Não declarado 28 0,7 126 3,1 66 2,0 65 1,8 

Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 

 

Em 2000 a porcentagem de alunos que concluíram seus estudos no 

Ensino Médio, realizados na rede particular de ensino, foi de 80,9%. Em 2009 essa 

porcentagem cai para 71,8% registrando uma variação de 9,1 pontos percentuais. Os 

resultados indicam que esse tipo de formação é predominante, porém a partir de 2005, 

a formação de alunos realizada na rede pública registrou aumento de porcentagem 

(24,9%). Esse aumento é justificado pelo início da implantação do PROUNI na 

universidade, que possibilitou o ingresso de alunos que, em sua maioria, cursam a 

escola pública. 

Em relação ao tipo de Ensino Médio, os dados mostram que, em 2000, 

82,7% eram alunos que concluíram o Ensino Médio comum, ou seja, aquele 

considerado por sua finalidade de consolidação e aprofundamento dos conhecimentos 

adquiridos no ensino fundamental, possibilitando o prosseguimento de estudos. Em 

2009 esse número cresceu para 90,5%. O Magistério (antigo curso normal) tem 

registrado uma diminuição de porcentagem ano a ano – (2000: 2,3%; 2005:1,2%; 

2008: 0,5%e em 2009: 0,6%) – justificada pelas exigências da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação (1996) quanto a formação do magistério em nível superior, que 

tem acarretado queda no número de estudantes com essa formação, como indica o 

Censo Escolar 2007. 
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3 – Expectativas pela PUC-SP 

Tabela: Distribuição dos ingressantes quanto a o que esperam de um curso universitário 

2000 2005 2008 2009 O que espera de um curso 
universitário 

N° % N° % N° % N° % 

1 Aquisição de cultura geral 436 11,9 509 12,8 392 12,1 395 11,3 

2 Formação profissional 
voltada para o trabalho 2208 60,7 2289 57,5 2032 62,6 2209 63,1 

3 Formação teórica voltada 
para a pesquisa 66 1,8 126 3,1 104 3,21 81 2,31 

4 Formação acadêmica para 
melhorar a atividade 
prática que já estou 
desempenhando 

258 7,1 194 4,8 149 4,6 177 5,0 

5 Aquisição de 
conhecimentos que permita 
compreender melhor o 
mundo em que vivemos 

479 13,1 554 13,9 369 11,4 451 12,8 

6 Outra expectativa 152 4,1 191 4,8 137 4,2 124 3,54 

7 Não declarado 37 1,0 115 2,8 60 1,8 66 1,8 

Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 

Com base nos dados obtidos por meio da questão que inquiria ao recém 

ingressante o que ele espera, em primeiro lugar, de um curso universitário, observou-

se uma concentração de interesse dos alunos em 2000, aproximadamente 60,7%, no 

que tange ao quesito formação profissional voltada para o trabalho. Em 2008, esse 

mesmo item registrou a porcentagem de 62,6% e em 2009, 63%, indicando uma 

tendência de crescimento. Essa significativa porcentagem dos novos alunos coloca o 

ingresso no mercado de trabalho como um dos principais motivos para procurar a 

Universidade, aspecto esse que merece uma investigação em cada um dos cursos da 

instituição.  

Outra indicação dos estudantes, considerada em segundo lugar em termos 

de porcentagem, foi a Aquisição de conhecimentos que permita compreender melhor o 

mundo em que vivemos. Em 2000, 13,1% dos ingressantes revelaram interesse mais 

voltado para um novo sentido de cidadania que se forma a partir de uma proposta de 

universidade baseada em conteúdos que se relacionam diretamente à realidade 

social, que passa por um processo contínuo de reconstrução à medida que os sujeitos 

interagem e intercambiam entre si a cultura e suas histórias de vida. Durante o período 

investigado as porcentagens são praticamente as mesmas – 2005 (13,9%); 2008 

(11,3%) e 2009 (12,8%). 

A indicação de aquisição de cultura geral também demonstrou 
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comportamento estável no período investigado. Em 2000, registrou 11,9% e em 2009, 

11,2%. Se associarmos esse quesito à “expectativa de aquisição de conhecimentos 

para compreensão do mundo”, tem-se um grupo considerável de estudantes 

(aproximadamente 25%) indicando uma concepção ampliada da formação, ou seja, 

não reduzida exclusivamente às questões de mercado.  

Já o item Formação acadêmica para melhorar a atividade prática que já 

estou desempenhando também se destacou, apresentando uma queda anual, ou seja, 

7,1% em 2000 e em 2009 com 5%. Os respondentes são possivelmente estudantes 

trabalhadores, porém, o número dos respondentes é inferior ao dos estudantes que 

declaram trabalhar (quase 25%), relativa a condição econômica. O dado pode indicar 

que o curso escolhido não se relaciona com o trabalho atual do ingressante.  

De maneira geral, a maioria dos alunos ingressantes busca um bom nível 

de ensino e uma formação adequada para o ingresso no mercado de trabalho. Os 

resultados também permitem fazer conjecturas sobre a pouca percepção que os 

estudantes têm sobre a formação teórica voltada para a pesquisa. As baixas 

porcentagens (1,8% em 2000 e 2,3% em 2009), neste quesito, podem estar 

justificadas pela ausência da prática de pesquisa pelo aluno, da maneira que esta 

importante dimensão da vida universitária será vivenciada ao longo do período de 

formação.  

4 – Condição socioeconômica: 

Tabela: Distribuição dos ingressantes quanto ao grau de instrução do pai 

2000 2005 2008 2009 Grau de instrução do pai 
N° % N° % N° % N° % 

1 Ens. fundamental até 4ª  incompl. 107 2,9 228 5,7 99 3,0 140 4,0 

2 Ens. fundamental até 4ª  compl. 132 3,6 200 5,0 93 2,8 110 3,1 

3 Ensino fundamental Incompleto 73 2,0 145 3,6 106 3,2 124 3,5 

4 Ensino fundamental completo 116 3,1 175 4,4 117 3,6 117 3,3 

5 Ensino médio incompleto 114 3,1 128 3,2 102 3,1 109 3,1 

6 Ensino médio completo 418 11,5 554 13,9 479 14,7 584 16,6 

7 Universitário incompleto 328 9,0 362 9,1 285 8,7 295 8,4 

8 Universitário completo 1922 52,8 1632 41,0 1468 45,2 155 44,2 

9 Mestrado ou doutorado 382 10,5 424 10,6 412 12,7 392 11,1 

10 Não declarado 44 1,2 130 3,2 82 2,5 82 2,3 

Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
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Tabela: Distribuição dos ingressantes quanto ao grau de instrução da mãe 

2000 2005 2008 2009 Grau de instrução da mãe 

N° % N° % N° % N° % 

1 Ensino fundamental até 4ª  incompl. 106 2,9 216 5,4 96 2,9 127 3,6 

2 Ensino fundamental até 4ª completo 118 3,2 172 4,3 85 2,6 87 2,4 

3 Ensino fundamental incompleto 91 2,5 157 3,9 86 2,6 109 3,1 

4 Ensino fundamental completo 134 3,6 174 4,3 101 3,1 128 3,6 

5 Ensino médio incompleto 126 3,4 131 3,2 102 3,1 138 3,9 

6 Ensino médio completo 678 18,6 703 17,6 567 17,4 577 16,4 

7 Universitário incompleto 363 9,9 337 8,4 272 8,3 313 8,9 

8 Universitário completo 1674 46,0 1661 41,7 1564 48,2 1676 47,8 

9 Mestrado ou doutorado 310 8,5 305 7,6 311 9,5 283 8,0 

10 Não declarado 36 0,9 122 3,0 59 1,8 65 1,8 

Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
 
 
 
Tabela: Distribuição dos ingressantes quanto a participação na vida econômica da família 

2000 2005 2008 2009 Participação na vida 
econômica da família 

N° % N° % N° % N° % 

1 

Não trabalho e meus 
gastos são financiados 
pela família ou por outras 
pessoas. 

2696 74,1 2728 68,5 2422 74,6 2561 73,1 

2 
Trabalho, mas recebo 
ajuda financeira da família 
ou de outras pessoas. 

499 13,2 458 11,5 342 10,5 395 11,2 

3 

Trabalho e sou 
responsável pelo meu 
próprio sustento, não 
recebendo ajuda 
financeira. 

181 4,9 192 4,8 130 4,0 153 4,3 

4 

Trabalho, sou responsável 
pelo meu próprio sustento 
e contribuo parcialmente 
para o sustento da família 

158 4,3 319 8,0 202 6,2 217 6,1 

5 
Trabalho e sou o principal 
responsável pelo sustento 
da família. 

64 1,7 158 3,9 84 2,5 100 2,8 

6 Não declarado 38 1,0 123 3,0 63 1,9 77 2,2 

Fonte: Coordenadoria de Vestibulares e Concursos 
 
 

Observando a escolaridade dos pais e mães, há um predomínio da 
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formação em educação superior (na faixa de 60 a 70%), sendo que as freqüências são 

praticamente as mesmas nos anos analisados. Com relação à pós-graduação, 

observa-se que em todos os anos investigados os pais apresentam porcentagens 

superiores, comparadas com as das mães. 

Tendo como referência pais (homens) de alunos ingressantes em 2009, 

enquanto 63,8% possuam instrução universitária completa, 36,2% completaram até o 

ensino médio e metade destes não ultrapassou o ensino fundamental. Tais índices são 

semelhantes aos das mães. Assim, aproximadamente 40% dos ingressantes na PUC-

SP são oriundos de pais que não cursaram o ensino superior. 

Quanto ao item participação na vida econômica da família os dados 

indicam um grande contingente de alunos que declaram sua dependência econômica 

da família – 2000 (74,1%); 2005 (68,5%); 2008 (74,6%) e 2009 (73,1%). Um 

percentual de quase 25% afirma trabalhar, porém, metade destes estudantes, embora 

trabalhem, recebe ajuda financeira da família ou outro. Tais dados indicam que a 

grande maioria dos alunos da PUC-SP não iniciou sua vida profissional e que se 

encontra ainda dependente economicamente da família. Diante desse quadro, 

destaca-se o papel do estágio na formação oferecida pela graduação. 

Em síntese pode-se afirmar, com base nos dados do perfil dos estudantes 

da graduação da PUC-SP, que há uma predominância de brancos (79,9%) 

consolidando-se como maioria, com igualdade proporcional entre os sexos, havendo 

uma pequena predominância feminina (51,8%).  Ingressam jovens na universidade, ou 

seja, mais da metade deles estão na faixa de 17 e 18 anos. Quanto à formação 

acadêmica, a maioria (mais de 80%) concluiu o ensino médio regular na rede 

particular de ensino. 

Quanto a aspectos da condição econômica, seus pais têm nível de 

escolaridade com predominância da formação em educação superior (60 a 70%). A 

grande maioria dos que ingressam na graduação não iniciou a vida profissional e são 

dependentes economicamente da família.  

A expectativa preponderante desses estudantes em relação à universidade 

(de aproximadamente 60%), está voltada para um bom nível de ensino e formação 

adequada para o ingresso no mercado de trabalho.  
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III – PERFIL DOCENTE 

Para analisar o perfil docente foram selecionados indicadores que marcam 

a especificidade do docente da PUC-SP e que, portanto, melhor expressam a 

especificidade da trajetória histórica das políticas docentes praticadas na universidade.  

Assim sendo, considerou-se na análise a qualificação profissional, a carga 

horária de dedicação à universidade, a carreira do magistério e o vínculo institucional, 

abrangendo dados relativos a: Titulação, Regime de trabalho, Composição do corpo 

docente  e Tempo de vínculo na universidade. 

Em 2009 a PUC-SP contava com um corpo docente composto de 1545 

profissionais. Analisando-se o período 2005-2009, os dados mostram uma queda 

acentuada no número de docentes em 2006-2007, justificada pelas ações de redução 

de pessoal desencadeadas pela instituição, face às questões de sustentabilidade 

financeira. Houve uma diminuição de 18,1% do quadro docente, no período e esse 

montante representou a saída de mais de 300 professores, principalmente em função 

de demissões efetivadas pela administração e do plano de demissão voluntária.  

Como se observa no gráfico, a seguir, a redução de docentes se mantém, 

com percentual da ordem de 13,2%, considerando-se 2009 em relação a 2005, porém, 

há ligeira tendência de aumento, a partir de 2007. Dados relativos à entrada de novos 

docentes na universidade mostraram que houve o ingresso de docentes em todos os 

anos do período estudado - Constatou-se, portanto, que a composição do corpo 

docente contou com novos professores, contratados para suprir as demandas de 

novos cursos e do contingente de matrículas em algumas áreas.  

 

Gráfico: Número de docentes da PUC-SP. 2005 a 2009 

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

São apresentados, a seguir, os dados do perfil dos docentes da PUC-SP, 

considerando: Titulação, Regime de trabalho Tempo de vínculo na universidade, 

Cargos da carreira, relativos aos anos de 2005, 2007 e 2008 e 2009. Optou-se pela 

apresentação desses anos, buscando analisar possíveis alterações no perfil dos 

docentes, a partir da redução no número de docentes ocorrida em 2006/2007. 

A tabela e gráfico, a seguir, concentram dados que mostram um panorama 

da titulação dos docentes no período 2005 a 2009.  

 

Tabela e gráfico: Distribuição dos docentes por Titulação 2005-2009 

Titulação 

Graduação Especializa 
ção Mestrado Doutorado Pós-Dout/ 

Livre Doc. 
Ano 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

Total 

2005 199 11,2 70 3,9 552 31,0 796 44,7 163 9,2 1780 

2007 209 14,3 57 3,9 400 27,4 605 41,5 187 12,8 1458 

2008 98 6,7 42 2,9 306 20,9 803 54,8 217 14,8 1466 

2009 128 8,3 54 3,5 465 30,1 701 45,4 197 12,8 1545 

 

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

 

Constata-se que, quanto a titulação, os docentes da PUC-SP apresentam 

características semelhantes nos anos analisados. Há grande concentração de 

docentes (de 81% a 90%) com titulação de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado e 

Livre Docência, sendo 84,8% em 2005, 81,7% em 2007, e ainda maior nos anos de 
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2008 (90,4%) e 2009 (88,2%). Desse total, mais de 50% têm Doutorado, Pós-

doutorado ou Livre-docência, atingindo em 2008, 69,6% e em 2009, 66,01 dos 

docentes. Os percentuais de professores com formação em graduação e 

especialização representam minoria na PUC-SP, tendo havido uma diminuição do 

percentual de professores com somente graduação em 2008 e 2009.  

A análise da titulação dos docentes no contexto das universidades 

brasileiras em geral e das públicas e privadas, como mostra no gráfico, a seguir, 

situam a qualificação dos docentes da PUC-SP em patamar superior à formação dos 

docentes das universidades públicas do país e especialmente superiores em relação 

às instituições privadas, que se mantiveram aquém da média nacional.  

Os dados evidenciam que, enquanto a PUC-SP apresenta um aumento 

significativo do percentual relativo aos docentes com Doutorado (incluindo Pós-

doutorado e Livre-docência), 2005 (53,8%), 2007 (54,3%) e 2008 (69,6%), as 

instituições públicas mostram um crescimento pequeno desse percentual no período- 

(40,1%, 43,2% e 44,3%). As instituições privadas, por sua vez, mantêm um patamar 

estável desde 2005, com percentuais que não ultrapassam 13%. 

 
Gráfico: Grau de formação de professores da educação superior: PUC-SP, Brasil, 

Instituições públicas e privavas. 2005-2008 

 
 

Fonte: Censo da Educação Superior MEC-2005-2008 e DRH/PUC-SP  
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2 – Regime de trabalho 

Outro indicador analisado foi o regime de trabalho dos docentes. Os dados 

da tabela e gráfico, a seguir, mostram um panorama histórico desse aspecto, também 

considerando os anos de 2005, 2007, 2008 e 2009.  

 

Tabela e gráfico: Distribuição dos docentes por Regime de trabalho 2005-2008 

Tempo parcial Tempo 
integral 

TP 10 TP 20 TP 30 TI 40 

Hora/Aula Ano 

Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % Nº. % 

Total 

2005 362 20,3 300 16,9 218 12,2 825 46,3 65 3,7 1780 

2007 337 23,1 221 15,2 261 17,9 627 43 12 0,8 1458 

2008 355 24,2 187 12,8 243 16,6 668 45,6 13 0,9 1466 

2009 398 25,8 217 14,0 216 14,0 714 46,2 0 0 1545 

 
 
 
 

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

 

Em relação aos diferentes regimes de trabalho dos docentes da PUC-SP, 

os dados dos quatro anos avaliados indicam perfil semelhante dos docentes, 

mantendo-se a mesma proporcionalidade de docentes nos diferentes regimes, com 

pequenas variações.  
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Destaca-se que os professores em regime de tempo integral constituem 

maioria, representando quase metade dos docentes da instituição. Verifica-se também 

que os contratos por hora-aula, que sempre se constituíram exceção na universidade, 

tiveram uma diminuição a partir de 2007, extinguindo-se em 2009. Quanto aos 

contratos em regime TP 10, os dados indicam um pequeno crescimento, o que revela 

a necessidade de estudos específicos dos cursos, para análise das demandas que 

tem acarretado essa tendência de elevação. 

 
 

Tabela: Regime de trabalho dos docentes da educação superior: Brasil, Instituições públicas 
e privadas e PUC-SP 

IES 
 

Tempo 
Integral 

Tempo 
Parcial 

Horista 

Brasil 39,1% 20,4% 40,5% 

Pública 76,7% 15,7% 7,5% 

Privada 18,6% 23,0% 58,5% 

PUC-SP 45,6% 53,5% 0,9% 

Fonte: Censo da Educação Superior-2008.e DRH/PUCSP.  
 

 

Dados do Censo da Educação Superior de 2008 em relação à situação de 

regime de trabalho docente no contexto das IES brasileiras e especificamente das 

públicas e privadas, evidenciam que a PUC-SP apresenta uma situação diferenciada, 

com quase metade dos docentes em período integral e menos de 1% de horistas 

(situação já extinta em 2009). Esse patamar se distancia das instituições privadas que 

têm 18,6% de professores em tempo integral e quase 60% (58,5%) de contratos por 

hora-aula. Em relação às públicas, porém, o percentual de tempo integral (76,7%) está 

bem acima do índice da PUC-SP (45,6%), que, por sua vez, tem situação mais 

adequada quanto ao índice de horistas (públicas: 7,5% e PUC-SP: 0,9%). 

3 – Tempo de vínculo na instituição 

Os dados da tabela e gráfico, a seguir, mostram um panorama do tempo 

de vínculo dos docentes com a PUC-SP no período analisado, compreendendo os 

anos de 2005, 2007, 2008 e 2009. 
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Tabela e gráfico: Distribuição dos docentes por tempo de vínculo na PUC-SP 2005-2009 

Tempo de Vínculo 

menos de 2 anos 2 a 10 anos 11 a 20 anos 21 a 30 anos mais de 30 
anos A

n
o

 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

T
o

ta
l 

2005 99 5,6 471 26,5 500 28,1 460 25,8 250 14 1780 

2007 195 13,4 280 19,2 419 28,7 337 23,1 227 15,6 1458 

2008 114 7,8 319 21,8 404 27,6 342 23,3 287 19,6 1466 

2009 238 15,4 296 19,2 394 25,5 330 21,4 287 18,6 1545 

 
 
 

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

Analisando-se o perfil dos docentes quanto ao tempo de vínculo na 

universidade, verifica-se uma distribuição semelhante dos dados nos anos analisados, 

mantendo-se, com pequenas variações, os percentuais de docentes em cada faixa. 

Observa-se que aproximadamente 40% dos professores têm mais de 20 

anos na universidade e houve um aumento de docentes com mais de 30 anos, 

representando em 2008 e 2009 quase 20% dos professores. O percentual de docentes 

com esse tempo de vínculo em 2005 era de 14%. 

Por outro lado, se considerarmos os dados de 2009 comparados com os 

de 2005, o peso em relação a docentes com menos de 02 anos registrou uma 

elevação de 7,8 pontos percentuais, havendo, em 2005, 5,6% de professores com 

esse tempo na instituição e em 2009, 15.4%. Esses números refletem o aumento das 

contratações de docentes para atender às novas demandas, contratações que, de 
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certa forma, se mantiveram represadas.  

4 – Composição do corpo docente 

O corpo docente da PUC-SP, conforme definido pelo Estatuto e Regimento 

Geral da universidade, é composto pelos professores que integram o quadro de 

pessoal docente, pelos professores substitutos e professores convidados.  

O quadro do pessoal docente é composto por docentes da Carreira do 

Magistério, do Quadro Provisório e do Quadro em Extinção (Estatuto da PUC-SP, 

artigos 94 e 95). A Carreira do Magistério compreende as seguintes categorias: 

Professor Titular, Professor Associado, Professor Assistente-Mestre e Professor 

Assistente-Doutor (Estatuto da PUC-SP, artigo 96). O Quadro Provisório é composto 

pelos docentes admitidos para o período probatório de 02 anos, nas funções 

compatíveis com as de Auxiliar de Ensino, de Assistente Mestre e Assistente Doutor 

(Regimento Geral da PUC-SP, art. 238). O Quadro em Extinção é composto pelos 

professores não enquadrados ou que optaram por não ingressar na carreira do 

magistério (Regimento Geral da PUC-SP, art. 239).  

A distribuição do corpo docente da universidade no período analisado 

(anos 2005, 2007, 2008 e 2009) é apresentada na tabela, a seguir.  

Tabela: Distribuição dos professores nos cargos do Quadro de pessoal docente - 2005-2009 

Quadro do pessoal docente 

Quadro da Carreira do 
Magistério Quadro provisório Quadro em 

extinção 
Ano 

 
 

TL ASS ATD ATM AE PTM PTD CA CR 

Total 

Nº 305 149 266 425 308 127 150 19 31 
2005 

% 17,1 8,4 14,9 23,9 17,3 7,1 8,4 1,1 1,7 
1780 

Nº 256 121 228 340 359 58 86 1 9 
2007 

% 17,6 8,3 15,6 23,3 24,6 4 5,9 0,1 0,6 
1458 

Nº 253 116 258 333 388 44 64 2 8 
2008 

% 17,3 7,9 17,6 22,7 26,5 3 4,4 0,1 0,5 
1466 

Nº 254 122 293 313 461 33 60 2 7 
2009 

% 16,4 7,9 19 20,3 29,8 2,1 3,9 0,1 0,5 
1545 

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

Obs.: TL: Titular; ASS: Associado; ATD: Assistente Doutor; ATM: Assistente Mestre; AE: Auxiliar de 
Ensino; PTM: Portador de título de mestre; PTD: Portador de título doutor; CA: Contrato Agregado; CR: 
Contrato Responsável. Foram computados no Quadro provisório os professores substitutos e convidados. 
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Fonte: DRH/PUC-SP 

 

A observação dos dados evidencia que, nos três anos analisados, há uma 

manutenção dos mesmos percentuais de professores em quase todos os cargos do 

quadro de pessoal docente. O cargo de Auxiliar de Ensino do quadro provisório, 

porém, apresentou uma distribuição que revela uma tendência de crescimento da 

ordem de 28,5%, se compararmos 2005 (17,3%) e 2009 (29,8%), sinalizando um 

aumento de novas contratações.  

Constata-se que aproximadamente 65% dos docentes fazem parte da 

carreira do magistério. Dentre os cargos da carreira, há uma concentração de 

docentes como Assistente Mestre, o que é esperado enquanto cargo inicial. A 

distribuição dos docentes na carreira não apresenta, porém, um desenho piramidal, 

como usualmente se constata, dado que o percentual do último cargo (Titular) se 

equipara com o do segundo patamar da carreira (Assistente Doutor). Essa 

configuração parece indicar que, embora tenha havido investimentos no sentido de se 

equacionar os acessos à carreira, a situação ainda não está plenamente regularizada.  

Quanto aos cargos do quadro em extinção, os dados apresentam 

quantidades pouco expressivas no período avaliado, sendo que docentes nessa 

situação são praticamente inexistentes em 2009. 
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Os dados do perfil dos docentes da universidade, de um modo geral, 

evidenciam que a PUC-SP conta com profissionais bastante qualificados, sendo a 

maioria (de 81% a 90%) com titulação de Mestrado, Doutorado e Pós-Doutorado e 

Livre Docência. Em relação ao regime de trabalho, predomina a dedicação em tempo 

integral, representando quase metade dos docentes, o que é desejável como condição 

para o envolvimento com a proposta educacional da instituição. Destaca-se que a 

situação do horista deixou de existir na PUC-SP em 2009. Os docentes tendem a 

manter seu vínculo com a PUC-SP, sendo que 70% atuam há mais de 10 anos na 

universidade, aproximadamente 40% mais de 20 anos, e quase 20% há mais de 30 

anos. A maioria dos docentes (aproximadamente 65%) faz parte da carreira do 

magistério da instituição.  

Esse perfil do docente da PUC-SP tende a se manter estável, mesmo com 

alterações nos processos de admissão. Assim sendo, se compararmos os dados do 

período 2005 a 2009, embora tenha se constatado uma diminuição da ordem de 

17,7% no número de professores, não se verificaram alterações significativas no perfil 

do docente da universidade, considerando os indicadores selecionados (Titulação, 

Regime de trabalho, Tempo de vínculo na universidade e Composição do corpo 

docente). 
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IV – TRAJETÓRIAS DOS ESTUDANTES 

A discussão sobre a trajetória dos estudantes foi realizada a partir de um 

conjunto de informações referentes à: aprovação/reprovação, evasão e movimentação 

interna. 

1 – Aprovação/reprovação 

Os dados de aprovação/retenção foram organizados de forma a oferecer 

um panorama geral da universidade, considerando as disciplinas cursadas pelos 

estudantes matriculados dos anos de 2005, 2008 e 2009, mostrados na tabela, a 

seguir. 

 

   Tabela: Índices de aprovação e retenção nas disciplinas cursadas pelos alunos da PUC-SP 

Retenção 
Aprovação 

Nota Freqüência Total 
Reprovados 

Ano 
Total de 

disciplinas 
cursadas 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

2005 120600 109562 90,8 9619 8,0 1419 1,2 11038 9,2 

2008 119611 108640 90,8 9677 8,1 1294 1,1 10971 9,2 

2009 118846 107503 90,5 10485 8,8 858 0,7 11343 9,5 

 Fonte: SAE/PUC-SP 
 

 

As informações são reveladoras de baixos índices de retenção nas 

disciplinas cursadas, atingindo o patamar de 9,2%, situação que não se altera nos 

anos analisados. Pode-se concluir que a reprovação do estudante na PUC-SP foi 

basicamente resultante dos resultados da aprendizagem do aluno, pois os índices de 

reprovação por freqüência se mantiveram em aproximadamente 1%.  

2 – Evasão e movimentação interna  

A literatura educacional tem evidenciado que no encaminhamento de 

estudos da evasão escolar adota-se uma diversidade de metodologias e uma seleção 

de diferentes indicadores. Essa realidade expressa a falta de consenso sobre o 

conceito de evasão escolar e também reflete objetivos específicos dos estudos e das 

questões que pretendem ser analisadas.  
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Assim sendo, a análise da evasão não se restringe à problemática do 

abandono dos estudos pelo aluno. No âmbito da instituição educacional duas 

problemáticas principais se colocam: em primeiro lugar o abandono da instituição pelo 

aluno e em segundo lugar a mobilidade dentro da instituição.  

Adotando esse entendimento, para estudar a evasão na PUC-SP 

considerou-se, por um lado, o que se chamou de Evasão, incluindo Desligamento do 

aluno (realizado pela instituição por diferentes motivos), Cancelamento de Matrícula 

(realizado pelo aluno) e Transferência. Por outro lado, estudou-se a Movimentação 

interna, incluindo mudança de curso e mudança de turno. Para tanto, foram analisados 

os dados dos anos de 2005, 2008 e 2009, por se tratar de anos típicos, sendo que, 

2005 reflete a situação das matrículas antes da queda do número de alunos verificada 

em 2007, devido a causas já analisadas e 2008 e 2009 refletem o momento em que a 

universidade retoma o crescimento do atendimento à demanda.  

Os dados da Evasão e da Movimentação Interna do estudante são 

analisados por semestre letivo, como mostram a tabela e gráficos, a seguir: 

Tabela: Distribuição dos dados de evasão e movimentação interna por semestre: 2005, 2008 e 2009 

Evasão   Movimentação interna 

Matriculados 
Desligados Cancela 

dos 

Transfe 
ridos de 

IES 

Total de 
evadidos 

Reopção 
de Curso 

Mudança 
de Turno 

Total de 
movimen 

tação 
interna 

Sem  
Ano 

Total 
de 

alunos 

Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % Nº % 

1º05 18329 17672 96,4 402 2,2 164 0,9 91 0,5 657 3,6 134 0,8 680 3,8 814 4,6 

2º05 16988 16835 91,8 33 0,2 90 0,5 30 0,2 153 0,8 00 0,0 225 1,3 225 1,3 

1º08 17665 17126 93,4 425 2,3 74 0,4 40 0,2 539 2,9 54 0,3 441 2,6 495 2,9 

2º08 16243 15838 86,4 378 2,1 21 0,1 6 0,0 405 2,2 02 0,0 941 5,9 943 6,0 

1º09 17834 16458 89,8 111 0,6 1245 6,8 20 0,1 1376 7,5 64 0,4 96 0,6* 160 1,0* 

2º09 16432 16051 87,6 57 0,3 311 1,7 13 0,1 381 2,1 01 0,0 68 0,4* 69 0,4* 

Fonte: SAE/PUC-SP 
Nota *: Os dados de mudança de turno em 2009 ficaram prejudicados devido a alterações no sistema de 
registro, o que está sendo objeto de ajustes. 
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Gráfico: Distribuição dos dados de evasão 1º semestre 2005, 2008 e 2009 
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Fonte: SAE/PUC-SP 

 

 

Gráfico: Distribuição dos dados de evasão 2º semestre 2005 e 2008 e 2009 
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Fonte: SAE/PUC-SP 

 

No que diz respeito à Evasão, os dados evidenciaram que a universidade 

apresentou uma evasão de alunos bastante diversificada nos semestres e anos 

analisados, com índices sempre maiores no 1° semestre. Os percentuais de evasão 

foram calculados a partir do total de alunos, conforme tabela. Constatou-se uma 

elevação significativa da evasão no 1° semestre de 2009, atingindo 7,5%, diante de 

percentuais bem mais baixos em 2005 (3,6%) e 2008 (2,9%).  No percentual de 2009 

tiveram um grande peso os dados de cancelamento de matrícula pelo aluno. Atribui-
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se esse aumento em 2009 ao sistema de registro, que passou a computar os 

cancelamentos de matrículas ocorridas logo após a aprovação no vestibular. Nos anos 

anteriores (2005 e 2008) o peso maior nos percentuais de evasão foi o desligamento 

do estudante realizado pela instituição.  Os dados de evasão indicam a necessidade 

de aprofundar estudos sobre os motivos da saída do aluno, o que possibilitaria, por 

exemplo, dimensionar o peso do aspecto financeiro nessas ocorrências. 

Quanto à Movimentação interna, os dados também mostraram situações 

bem diversificadas nos anos estudados. Os cálculos foram realizados tendo como 

base o total de alunos matriculados, conforme tabela.  O maior peso nos percentuais 

de movimentação vem das ocorrências de mudança de turno, chegando a 5,9% no 2° 

semestre de 2008. Os principais motivos dessa movimentação estão ligados às 

necessidades de estágio ou trabalho efetivo, refletindo na mobilidade do aluno do 

turno diurno para o noturno.  Em 2009, as informações ficaram prejudicadas em 

função da mudança de sistema de registro. 

A reopção de curso, por sua vez, se revelou pouco significativa, com 

índices bem baixos, não chegando a 1%, sendo quase nula no 2° semestre em todos 

os anos avaliados. 
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V – CUSTO  

A questão financeira se coloca como imprescindível quando se analisam 

os cursos da universidade, pois a origem de recursos e sua distribuição repercutem no 

funcionamento da instituição. A autonomia financeira pode ser considerada como um 

requisito para o fortalecimento da autonomia acadêmica, assegurando que a educação 

oferecida não sofra restrições em decorrência das condições financeiras. 

Assim, considerou-se como um dos indicadores da situação dos cursos da 

PUC-SP, a análise de custos.  

Foram selecionados pelo setor de Controladoria da PUC-SP alguns 

descritores que permitiram explorar a situação financeira dos cursos, considerando as 

proposta pedagógicas dos mesmos.  

É importante esclarecer que as informações selecionadas pelo setor de 

Controladoria não contemplam todos os elementos constituintes do orçamento da 

universidade. Tais elementos podem ser explorados no Relatório Anual da 

Administração, elaborado pela Fundação São Paulo, que traz diferentes variáveis 

descritas nos demonstrativos contábeis. Esse documento encontra-se disponível na 

página da PUC-SP – www.pucsp.br  e no Relatório Final de Autoavaliação Institucional 

da PUC-SP do ciclo 2007/2008. 

Para o estudo dos custos foram então selecionados itens de receita e de 

despesa. 

Os itens para o estudo da Receita foram agrupados em duas categorias: 

1) Taxa estudantil, correspondente às mensalidades pagas pelos alunos; 

2) Receitas Gerais, que incluem doações, contrato de pesquisa, serviços e 
rendas diversas. 

Os itens para o estudo da Despesa foram agrupados em três categorias: 

1) Bolsas: refere-se as bolsas de estudo concedidas e complementos para 
bolsas concedidas por diferentes financiadores; 

2) Custo direto: incide sobre salários e benefícios que correspondem às 
despesas totais com pessoal docente; 

3) Custo direto de apoio: consiste nas despesas de custeio, das atividades, 
incluindo pessoal e material. 

 

As análises dos dados de custos evidenciaram que, no cômputo geral, a 

PUC-SP apresenta um montante de receita maior do que de despesa dos cursos. 
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As análises mais específicas relativas às categorias de receitas e 

despesas de cada Curso de Graduação indicaram que: 

1. 30 cursos se apresentam com margem de contribuição positiva (receita 

maior do que despesa) e 14 cursos demonstram margem de contribuição 

negativa (receita menor do que despesa); 

2. A margem de contribuição positiva dos 30 cursos representa 96,6% da 

receita, enquanto o montante da margem de contribuição negativa dos 14 

cursos representa 3,4% da receita. Isso implica afirmar que, se esses 

cursos deixassem de ser negativos, aumentaria apenas em 3,4% a 

margem de contribuição dos cursos; 

3. As receitas gerais, que incluem doações, contrato de pesquisa, serviços 

e rendas diversas, são muito baixas, sendo que em quatro das nove 

Faculdades esse valor é nulo; 

4. Três cursos da universidade (Administração de Empresa, Direito e 

Ciências Econômicas) têm receita correspondente a 48% da Receita geral 

da graduação da universidade; 

5. Todos os cursos da universidade foram beneficiados com bolsas de 

estudo, excetuando-se o curso de Tecnologia de Conservação e Restauro 

que, possivelmente, ainda não havia contado com o beneficio por ser um 

curso novo na instituição. Constata-se também, que os custos relativos às 

bolsas não são proporcionais ao valor da receita; 

6.  O custo direto, ou seja, a folha de pagamento dos docentes apresenta 

uma variação da ordem de 192,45%, entre o menor e o maior montante. 

Assim como as bolsas, o custo direto não é proporcional ao valor da 

receita. Há cursos com custo direto que atinge mais de 100% de sua 

receita e outros cujo custo com docentes corresponde a menos de 20% da 

receita; 

7. O custo direto de apoio, que compreende as despesas de custeio, das 

atividades, incluindo pessoal e material, mostra uma diferença da ordem 

de 332,49% entre o menor e o maior montante dessas despesas em 

cursos específicos.  

Essas análises, que oferecem importantes indicadores de gestão, 
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evidenciam uma grande diversidade da situação de custos (receita e despesa) no 

âmbito de cada curso, que deve ser ponderada levando em conta alguns 

questionamentos, como:  

• A política de manutenção/abertura de cursos da universidade deve 

privilegiar cursos com margem de contribuição positiva? Há interesse 

em crescer ampliando a margem de contribuição ou crescer mantendo 

a diversidade? Quais os limites dessa decisão? 

• Alguns cursos devem ser mantidos, mesmo com margem de 

contribuição negativa, considerando a história e a imagem da PUC-SP? 

Como dimensionar esses elementos nas decisões? 

• Quais quesitos estão pesando nos índices negativos da margem de 

contribuição dos cursos? Como se definem essas especificidades em 

cada curso? 

• Que ações proativas, quer seja no nível de gestão institucional ou de 

gestão do curso, devem ser reforçadas, ampliadas, ou instaladas para a 

saúde financeira de alguns cursos? 

Ao apresentar análises referentes a custos, tem-se presente que as 

decisões frente às mesmas envolvem decisões políticas, fundadas numa lógica que 

pondera elementos financeiros, qualidade de gestão, questões da história e imagem 

da universidade e especialmente a missão institucional associada a produção de 

conhecimento científico e a responsabilidade social. 
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VI – DADOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA  

Para compor o estudo avaliativo do perfil dos cursos de graduação da 

PUC-SP foram considerados dados produzidos pela avaliação externa, que são 

utilizados pelo MEC/INEP para análise da qualidade dos cursos e das instituições. 

Foram organizadas as informações dos diferentes cursos da PUC-SP, disponibilizadas 

pelo MEC/INEP, apresentando o desempenho nas provas nacionais (Enade) e os 

índices produzidos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES), tanto os relativos aos cursos de graduação como à instituição. 

1 – Desempenho no Enade 

O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) é parte 

integrante do SINAES, compondo com a avaliação institucional e a avaliação das 

condições de ensino in locu, três subsistemas integrados para permitir uma apreensão 

global da qualidade do trabalho educacional da instituição de educação superior (IES).   

O objetivo do Enade é aferir o rendimento dos alunos dos cursos de 

graduação em relação a conteúdos, habilidades e competências. Conforme a Lei 

10861/2004 que institui o SINAES, em seu artigo 5°, o Enade tem como proposta 

avaliar “conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares do respectivo 

curso de graduação, suas habilidades para ajustamento às exigências decorrentes da 

evolução do conhecimento e suas competências para compreender temas exteriores 

ao âmbito específico de sua profissão...” (Art.5 §1°). As provas do exame são 

aplicadas a iniciantes e concluintes e avaliam a formação geral (com 10 itens) e a 

formação específica (com 30 itens), procurando abranger os principais aspectos da 

formação na graduação, definidos pelas comissões assessoras de área. 

 Considera-se na PUC-SP que os resultados dessa avaliação nacional se 

constituem em material de grande valia para utilização com caráter formativo, 

possibilitando reflexões pedagógicas/curriculares pelos docentes. Daí sua escolha 

como um dos indicadores da fase inicial do trabalho de avaliação dos cursos de 

graduação que vem sendo desencadeado na instituição.  

No âmbito do SINAES os resultados desse exame são utilizados na 

composição de diferentes indicadores de qualidade de cursos. São eles: Nota do 

Enade, Conceito Enade, Indicador de diferença de desempenho (IDD) e o Conceito 
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Preliminar de Cursos (CPC). Para compor o último indicador também são 

consideradas respostas dos alunos a itens do questionário socioeconômico aplicado a 

todos os participantes.  

Nesse tópico do presente estudo, foram selecionados os resultados dos 

estudantes das diferentes áreas e cursos da PUC-SP avaliados pelo Enade.  

Os cálculos desses índices, conforme normas definidas pelo INEP, são 

assim encaminhados: 

Nota do Enade: Calcula-se a nota do Enade de cada curso pela média ponderada dos 
seguintes resultados: 1-da nota padronizada dos concluintes no componente 
específico, 2- da nota padronizada dos ingressantes no componente específico e 3 - da 
nota padronizada em formação geral (concluintes e ingressantes), possuindo estes, 
respectivamente, os seguintes pesos: 60%, 15% e 25%. Assim, a parte referente ao 
componente específico contribuiu com 75% da nota final do curso, enquanto que a 
parte de formação geral contribuiu com 25%. Foi feita a padronização dos resultados 
para que todas as instituições tivessem notas variando de 0 a 5. 

Conceito Enade – Para a formulação do conceito são definidas cinco categorias (1 a 5) 
com intervalos de notas correspondentes, sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o 
melhor resultado possível, na área 

IDD- Indicador de Diferença entre os desempenhos observado e esperado. 
Permite dar informações sobre o efeito do curso, ou seja, quanto contribuiu para o 
desenvolvimento de habilidades acadêmicas, das competências profissionais e 
conhecimento do aluno. Isso tem sido chamado “valor agregado” na literatura científica 
sobre medidas educacionais. Seu cálculo representa a diferença entre o desempenho 
médio do concluinte de um curso e o desempenho médio estimado para os concluintes 
desse mesmo curso, indicando o quanto o curso se destaca da média (acima ou abaixo 
do esperado), considerando o perfil de seus estudantes. São comparados os 
desempenhos dos estudantes concluintes (conhecimento específico 75% e geral 25%) 
com o desempenho médio esperado dos estudantes iniciantes com características 
semelhantes. O índice resultante dos cálculos tem como unidade de medida o desvio 
padrão, variando de -3 a +3. 

Conceito IDD. Os resultados obtidos pelos cálculos estatísticos são transformados em 
valores variando de 1 a 5 e organizados em faixas com cinco categorias (1 a 5), sendo 
que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o melhor resultado possível no IDD Conceito. 

Curso sem Conceito (SC) no IDD Conceito. Alguns cursos não apresentam o cálculo 
do IDD e isso pode ocorrer por 3 (três) motivos: (1) menos de 11 ingressantes 
participantes; (2) menos de 11 concluintes participantes; e (3) nota zero (boicote).  

 

O quadro, a seguir, apresenta os resultados dos cursos da PUC-SP 

participantes do Enade, de 2004 a 2008, agrupando os resultados de dois exames do 

mesmo grupo de áreas ou cursos, ou seja, 2004 e 2007, 2005 e 2008:  
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Quadro: Resultados do Enade 2004 e 2007 – PUC-SP 
 

Nota do Enade: Ingressantes 
e Concluintes 

 

Brasil PUC-SP 
Curso Ano 

Concl Ing Concl Ing 

Nota 
Enade 

Conceito 
Enade 

Conceito 
IDD 

2004 40,8 30 48,9 38 – 4 3 
Enfermagem 

2007 38,6 29,3 48,4 38,7 3,69 4 4 

2004 55,1 40 59,9 37 – 4 5 
Fonoaudiologia 

2007 60,1 44,6 66,2 47,4 3,83 4 4 

2004 51,7 37 54,9 39 – 4 3 
Medicina 

2007 62,2 40,3 66,7 44,7 2,94 3 3 

2004 27,3 21 4,7 0,4 – 1 SC 
Serviço Social 

2007 41,8 36,4 12,2 9,6 0,41 1 SC 
Fonte: MEC/INEP 
 

Quadro: Resultados do Enade 2005 e 2008 – PUC-SP 

Nota do Enade: Ing e Conc 

Brasil PUC-SP Curso Ano 

Concl Ing Concl Ing 

Nota 
Enade 

Conceito 
Enade 

Conceito 
IDD 

2005 35,5 30,5 35,7 31,3 2,70 3 3 
Biológicas 

2008 39,1 34,7 43,5 40,9  3 3 

2005 36,7 28,7 44,0 29,1 3,09 4 3 Ciências da  
Computação 2008 34,8 28,7 37,7 27,0  3 4 

2005 43,2 38,7 18,0 11,7 1,00 2 3 Ciências 
sociais 2008 41,7 35,2 44,7 42,5  3 2 

2005 42,0 33,5 37,7 26,6 1,10 2 3 Engenharia 
elétrica 2008 39,3 31,6 40,7 29,7  3 SC 

2005 - - - - - - - Engenharia de 
Produção 2008 36,6 29,3 - 30,6  SC SC 

2005 35,8 29,8 34,3 11,1 1,39 2 SC 
Filosofia 

2008 34,4 31,9 37,6 38,9  4 2 

2005 36,3 30,9 31,8 30,0 2,29 3 SC 
Física 

2008 37,8 30,1 28,8 31,0  2 SC 

2005 41,2 36,7 18,3 18,0 0,20 1 1 
Geografia 

2008 38,3 35,9 25,2 38,0  1 1 

2005 40,6 36,4 27,0 17,2 0,89 1 4 
História 

2008 38,3 35,9 25,5 37,3  2 1 

2005 37,6 34,0 43,5 28,0 2,79 3 3 
Letras 

2008 44,3 40,2 49,2 -  4 SC 

2005 34,1 30,2 41,5 28,9 3,40 4 SC 
Matemática 

2008 34,0 31,1 44,6 27,8  4 SC 

2005 46,4 40,2 42,2 30,6 1,70 2 3 
Pedagogia 

2008 48,9 41,6 50,5 46,8  3 2 

2005 41,8 30,9 33,0 25,5 1,50 2 3 Sistema da 
Informação 2008 34,5 29,8 - 28,3  SC SC 

Fonte: MEC/INEP 
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Quadro: Resultados do Enade 2006 e 2009 – PUC-SP 

Nota do Enade: Ing e Conc 

Brasil PUC-SP Curso Ano 

Concl Ing Concl Ing 

Nota 
Enade 

Conceito 
Enade 

Conceito 
IDD 

2006 42,0 35,1 51,3 43 3,79 4 4 
Administração 

2009 - - - - - - - 

2006 37,4 33,3 42,3 35,6 3,50 4 4 Ciências 
Contábeis 2009 - - - - - - - 

2006 37,5 31,7 39,5 31,8 2,59 3 3 Ciências 
Econômicas 2009 - - - - - - - 

2006 46,6 39,1 61,8 50,8 4,40 5 4 
Direito 

2009 - - - - - - - 

2006 44,1 38,8 36,0 36,2 1,70 2 3 
Jornalismo 

2009 - - - - - - - 

2006 49,9 42,5 43,1 29,1 1,50 2 4 
Psicologia 

2009 - - - - - - - 

2006 42,0 36,3 45,9 39,6 3,09 4 3 
Publicidade 

2009 - - - - - - - 

2006 43,1 37,6 43,2 39,1 2,90 3 2 Secretariado 
Executivo 2009 - - - - - - - 

2006 47,8 42,6 53,9 42,6 3,59 4 4 
Teatro 

2009 - - - - - - - 

2006 49,2 43,1 54,3 44,4 3,00 4 4 
Turismo 

2009 - - - - - - - 
Fonte: MEC/INEP 
Obs.: Os dados de 2009 não foram divulgados 

 

Resultados dos cursos PUC-SP no Enade em 2004 e 2007  

 

Em 2004 participaram do Enade, 04 cursos da PUC-SP. Três dos 

participantes - Enfermagem, Medicina e Fonoaudiologia, obtiveram conceito Enade 04.  

Quanto ao curso de Serviço Social os resultados foram muito baixos, expressando a 

postura de boicote ao exame, adotada pelos alunos. O curso obteve conceito Enade 

01.  

Os resultados obtidos na prova pelos alunos concluintes dos cursos de 

Enfermagem, Medicina e Fonoaudiologia, foram superiores à média brasileira. Os 

alunos ingressantes dos dois primeiros cursos também apresentaram resultados 

superiores à média brasileira.  

Em relação ao Indicador de Diferença entre os Desempenhos (IDD) de 

ingressantes e concluintes, embora os três cursos tenham obtido conceito Enade 04, o 



                                                                                                                                    

 

CPA - Comissão Própria de Avaliação  
Rua Monte Alegre, 1104 – CEP: 05014-001 

Fone 3676.1585 - Email: cpa@pucsp.br 

 

58 

 
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO 

 

curso de Fonoaudiologia apresentou o maior valor agregado para a formação do aluno 

(IDD=5), enquanto Enfermagem e Medicina tiveram IDD=3. O resultado de Serviço 

Social ficou comprometido.  

No ano de 2007 fechou-se o primeiro ciclo de avaliação, ou seja, os cursos 

participantes do Enade em 2004 passaram pela segunda avaliação. Os resultados nos 

dois anos foram semelhantes, sendo que dois cursos (Fonoaudiologia e Enfermagem) 

mantiveram o conceito Enade com o valor 04, enquanto Medicina caiu para 03, 

mesmo com resultados superiores na prova pelos concluintes. Possivelmente tal 

escore seja conseqüência da padronização da nota na prova levando em conta os 

resultados nacionais, que também foram altos. Serviço Social manteve o conceito 

Enade 01, indicando a manutenção do boicote à prova pelos alunos. 

 Com exceção de Serviço Social, os demais cursos apresentaram 

desempenho dos alunos acima da média nacional, tanto dos ingressantes como dos 

concluintes. Além disso, os desempenhos de todos os alunos participantes foram 

superiores a 2004. 

O conceito IDD, que expressa o valor agregado do curso para a formação 

do aluno, mostrou uma situação diferenciada dos cursos em relação a 2004. 

Enfermagem aumentou de 3 para 4 o conceito IDD, Medicina se manteve no mesmo 

patamar, enquanto Fonoaudiologia diminuiu de 5 para 4, mesmo com resultados na 

prova superiores a 2004. Possivelmente a queda possa ser explicada pela 

padronização da nota da prova no cálculo da nota Enade, que leva em conta os 

resultados nacionais, os quais também foram mais altos que em 2004. O resultado de 

Serviço Social ficou comprometido, o que exigiu, de acordo com as determinações 

legais, a  avaliação externa in locu  das condições de ensino pelas comissões do 

MEC/INEP.3 

 

 

 

 

 

 
                                                           
3 O curso de Serviço Social teve sua renovação de reconhecimento autorizada em 2010, após resultados 
da avaliação externa, incluindo a presença in locu das comissões de avaliação designadas pelo INEP. 
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Resultados dos cursos PUC-SP no Enade de 2005 e 2008  

Doze cursos da PUC-SP realizaram o Enade em 2005 e treze em 2008. 

Os resultados de 2005 delinearam dois grupos de cursos: 1- Cursos com 

conceito Enade 03 ou 04 (05 cursos): Letras, Ciência da Computação, Matemática, 

Ciências Biológicas e Física e 2- cursos com conceitos Enade 01 ou 02 (07 cursos): 

Ciências Sociais, Geografia, História, Pedagogia, Filosofia, Engenharia Elétrica, 

Sistema de Informação. 

O primeiro grupo de cursos apresentou resultados dos concluintes e 

ingressantes semelhantes ou acima da média nacional. Quanto ao segundo grupo, os 

resultados dos alunos ficaram abaixo da média brasileira, indicando um possível 

boicote dos estudantes à prova, revelado mais claramente em Ciências Sociais, 

Geografia e História. Além disso, houve a situação de Engenharia Elétrica, conforme 

manifestação oficial pelos gestores do curso, em que a prova da área foi incompatível 

com a especificidade do curso.  

No conjunto de cursos, nove receberam conceito IDD, a maioria (07) 

obteve conceito 03 de IDD, enquanto expressão do valor agregado dos cursos. A 

interpretação do resultado de História, entretanto, com IDD 04, ficou comprometida, 

devido à questão do boicote à prova pelos alunos. Três cursos não receberam IDD 

Conceito devido ao número de concluintes ser inferior a 11 no ano da prova. 

Dos 13 cursos da PUC-SP participantes do Enade 2008, 12 passaram pela 

segunda avaliação. O curso Engenharia de Produção participou do Enade pela 

primeira vez. 

Os resultados de 2008, segunda edição do exame oficial para essas áreas 

e cursos, evidenciaram que a maioria dos cursos participantes obteve conceito Enade 

mais elevado: Ciências Sociais, História, Pedagogia, Filosofia, Letras e Engenharia 

Elétrica, mostrando uma melhora de desempenho. Cinco desses cursos pertenciam ao 

grupo com menores resultados em 2005.  Três cursos mantiveram o mesmo resultado 

apresentado em 2005: Ciências Biológicas, Matemática e Geografia. Os baixos 

resultados do último curso, ao lado de História, indicam a manutenção do boicote dos 

alunos à prova. Ciências Sociais, ao contrário de 2005, não mostrou resultado 

compatível com boicote. 

Quanto ao Indicador de Diferença entre os desempenhos (IDD), quase 

50% dos cursos (06 em 13) ficaram sem o resultado, ou devido a pequeno número 
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de alunos participantes da prova ou por não contar com ingressantes ou com 

concluintes.  

 

Resultados dos cursos PUC-SP no Enade em 2006 e 2009  

Dez cursos da PUC-SP realizaram o Enade em 2006, apresentando um 

bom desempenho. Um curso obteve conceito Enade 05 (Direito), cinco obtiveram 

conceito 04 (Administração, Ciências Contábeis, Publicidade, Teatro e Turismo);  e 

dois, conceito 03.( Ciências Econômicas e Secretariado Executivo). Nesses cursos  os 

resultados dos concluintes e ingressantes estão acima da média brasileira.  

Por outro lado, dois cursos ficaram na faixa 02 do conceito Enade 

(Jornalismo e Psicologia) e os alunos obtiveram resultados inferiores à média 

brasileira. Os baixos resultados indicam um possível boicote dos alunos à prova, 

postura bastante explícita, especialmente do curso de Jornalismo, embora essa 

manifestação não tenha sido consensual. 

Quanto ao IDD, a maioria dos cursos (06) obteve conceito IDD 04, 

revelando um índice elevado do valor agregado do curso, sendo que dentre eles está 

Psicologia, que mostrou evidências de boicote. O mesmo ocorreu com Jornalismo que 

ficou entre os três cursos com conceito IDD na faixa 03. Isso é um indicativo da 

vulnerabilidade do conceito em situações do boicote à prova. O curso Secretário 

Executivo ficou na faixa 2 do conceito IDD.  

 

2 – Conceito Preliminar de Curso (CPC) 

Compondo o sistema nacional de avaliação das instituições de educação 

superior, foi criado pelo MEC o Conceito preliminar de Curso – CPC (Portaria 

Normativa nº4 de 05/08/08), concebido como indicador prévio de qualidade dos cursos 

de graduação, para implementação das avaliações de curso, especialmente para 

subsidiar a renovação de reconhecimentos. 

Integram a composição do Conceito, diferentes variáveis associadas ao 

desempenho dos estudantes: infraestrutura, instalações, recursos didático-

pedagógicos e corpo docente.  

Assim, o CPC combina o desempenho obtido pelos estudantes no Exame 
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Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) com os resultados do Indicador de 

Diferença de Desempenho (IDD), que é a estimativa do “valor adicionado”, ou seja, a 

contribuição do curso para a formação do aluno, também calculado a partir dos dados 

do Enade. Além disso, são considerados os insumos: Condições de Ensino e dados 

do Corpo Docente. Em relação às Condições de Ensino do curso leva-se em conta 

recursos didático-pedagógicos, condições de infraestrutura e instalações físicas. Os 

dados das condições de ensino são extraídos do questionário socioeconômico 

respondido pelos estudantes participantes do Enade. Mediante cálculos estatísticos, 

são selecionados os insumos escolares com maior impacto sobre o IDD, ou seja, 

sobre a medida da qualidade oferecida pelos cursos aos alunos. Os dados referentes 

ao Corpo Docente (titulação e regime de trabalho) foram provenientes do Cadastro de 

Docentes do MEC, atualizado pelas instituições. 

Até 2009, o cálculo do CPC implicava em sintetizar numa medida única os 

seguintes aspectos, com as respectivas ponderações: Insumos (condições de ensino: 

infraestrutura e aspectos pedagógicos e dados dos docentes- titulação e regime de 

trabalho): peso 30%; resultados no Enade: peso 40% e o IDD: peso 30%. As 

especificações desses aspectos foram assim definidas por normatização oficial: 
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Conceito e nota Enade e Nota IDD: já apresentadas anteriormente, neste texto.  

Nota de infraestrutura: Nota que varia entre 0 e 5 referente à percepção dos estudantes 
relativa às condições de infraestrutura e instalações físicas oferecidas no curso. A variável 
considerada foi extraída da resposta ao seguinte item do questionário socioeconômico: 
Com relação às aulas práticas: Os equipamentos disponíveis são suficientes para o número 
de estudantes?  
Respostas possíveis: ‘A’ = Sim, em todas elas. / ‘B’ = Sim, na maior parte delas. / ‘C’ = Sim, 
mas apenas na metade delas. / ‘D’ = Sim, mas em menos da metade delas. / ‘E’ = Não, em 
nenhuma. (: “Nas aulas práticas os Equipamentos disponíveis são suficientes para o número 
de alunos”). 
Nota pedagógica: Nota que varia entre 0 e 5 referente à percepção dos estudantes relativa 
aos recursos didáticos pedagógicos oferecidos no curso. A variável considerada foi extraída 
da resposta ao seguinte item do questionário socioeconômico: 
Os planos de ensino contêm todos os seguintes aspectos: objetivos, procedimentos de 
ensino e de avaliação, conteúdos e bibliografia da disciplina?  
Respostas possíveis: ‘A’ = Sim, todos contêm. / ‘B’ = Sim, a maior parte contém. / ‘C’ = Sim, 
mas apenas cerca da metade contém. / ‘D’ = Sim, mas apenas menos da metade contém. / 
‘E’ = Não, nenhum contém. 
Nota doutor: Nota entre 0 e 5 referente ao número de docentes vinculados ao curso cuja 
titulação é maior ou igual ao doutorado.  
Nota Regime: Nota entre 0 e 5 referente ao número de docentes vinculados ao curso que 
cumprem regime parcial ou integral (percentual de professores não horistas) na instituição.  
Termo Insumo: A nota dos insumos resulta da equação: { 0.102 x Nota infra + 0.271 x Nota 
pedag + 0.389 x Nota Doutor + 0.238 x Nota Regime}. 

Após a definição de todos os pesos e atribuição de notas a cada variável, obtém-se o CPC 
para cada curso em uma escala de 0 a 5. Os valores contínuos obtidos nos cálculos são 
transformados em faixas de 1 a 5. 

 

Em 2009 houve uma revisão da composição dos índices de avaliação 

externa – Portaria MEC 821/09 de 24 de agosto de 2009. A referida portaria, em seu 

artigo 4° e 5°, redefinem alguns elementos da composição dos índices de avaliação 

externa, bem como altera a ponderação dos elementos:  

1-Conceito Preliminar de Cursos - CPC: passa a ter a seguinte composição: 

INSUMOS (40%), sendo 20% a titulação de doutores; 5% a titulação de 

mestres; 5% regime de trabalho docente parcial ou integral; 5% a 

infraestrutura; 5% A questão pedagógica; e resultados do Enade (60%), 

sendo 15% o desempenho dos concluintes; 15% o desempenho dos 

ingressantes e 30% o IDD. 

2-Conceito Enade: é considerado apenas o desempenho dos concluintes. 

As figuras, a seguir mostram as variáveis consideradas na composição do 

CPC, com as respectivas ponderações e fonte, ante e depois da Portaria MEC 821/09. 
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Figura: Composição do Conceito Preliminar de Curso (CPC) antes e após Portaria 

MEC 821/09 

 

Cálculo do insumo 
Antes da Portaria 821/09 

 

A tabela, a seguir, mostra os conceitos preliminares de curso apresentados 

pelos cursos da PUC-SP participantes do Enade. Embora o conceito tenha sido criado 

em 2007, foram realizados os cálculos dos anos anteriores pelo MEC/INEP, com 

exceção de 2004. 
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Tabela: Composição do CPC e resultados dos cursos. 2005 a 2007 PUC-SP 

A
n

o
 

Curso 

N
ot

a 
in

fr
a 

N
ot

a 
pe

da
g 

N
ot

a 
D

ou
to

r 

N
ot

a 
re

gi
m

e 

In
su

m
o

s 

N
o

ta
 d

o
 

E
na

de
 

N
o

ta
 ID

D
 

C
P

C
 

co
n

tí
n

u
o

 

C
P

C
 

F
ai

xa
s 

C. Biológicas 2,7 1,42 3,8 5,0 3,36 2,70 2,4 2,81 3 

C. Sociais 1,7 4,28 4,1 5,0 4,13 1,00 2,2 2,31 3 

C.Computação 3,9 2,83 3,4 5,0 3,69 3,09 2,6 3,13 4 

Eng Eletrotécnica 3,2 2,4 2,9 5,0 3,32 1,10 2,1 2,08 3 

Filosofia 3,5 4,16 4,5 5,0 4,44 1,39 1,3 2,31 3 

Física 1,1 1,87 3,4 5,0 3,13 2,29 2,2 2,55 3 

Geografia 3,4 3,12 3,8 5,0 3,89 0,20 0,9 1,54 2 

História 2,4 3,12 3,9 5,0 3,82 0,89 3,3 2,52 3 

Letras 3,1 4,41 4,2 5,0 4,36 2,79 2,8 3,29 4 

Matemática 5,0 1,66 2,9 5,0 3,28 3,40 3,4 3,36 4 

Pedagogia 3,0 3 4,6 5,0 4,1 1,70 2,5 2,67 3 

20
05

 

Sist. Informação. 3,9 2,83 3,4 5,0 3,69 1,50 2,6 2,49 3 

Administração 1,3 3,69 3,5 5,0 3,71 3,79 3,5 3,70 4 

C. Contábeis 2,5 3,20 5,0 5,0 4,26 3,5 3,4 3,71 4 

C. Econômicas 2,4 3,85 2,9 5,0 3,64 2,59 2,5 2,88 3 

Direito 2,8 1,55 4,2 4,8 3,52 4,40 3,6 3,91 4 

Jornalismo 1,6 2,25 3,1 4,9 3,18 1,70 2,5 2,39 3 

Psicologia 3,1 3,67 3,2 5,0 3,76 1,50 3,9 2,91 3 

Publicidade 1,6 2,25 3,1 4,9 3,18 3,09 2,5 2,95 4 

Sec Executivo 2,3 1,0 4,1 5,0 3,32 2,90 1,7 2,67 3 

Teatro 3,8 3,97 – – – 3,59 3,2 – SC 

20
06

 

Turismo 1,8 3,58 5,0 5,0 4,29 3,00 3,2 3,46 4 

Enfermagem 3,6 4,52 1,4 5,0 3,36 3,69 3,1 3,42 4 

Medicina 4,8 2,34 2,6 4,93 3,33 2,94 2,8 3,04 4 

Fonoaudiologia 2,5 1,25 4,1 5,0 3,38 3,83 3,5 3,59 4 20
07

 

S. Social 0,8 2,5 3,8 5,0 3,44 0,41 0,4 1,32 2 

Obs: Cálculos do CPC de acordo com orientações legais ANTERIORES à Portaria MEC 821/09 
 
 
Tabela: Composição do CPC e resultados dos cursos em 2008 - PUC-SP 
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o
n
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te

s 

N
o
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D
 

C
P

C
 

co
n
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n

u
o

 

C
P

C
 

 

C. Biológicas 4,38 2,77 4,79 3,52 5,00 3,33 2,66 1,92 3,02 4 

Ciência Computação 4,04 3,91 5,00 3,01 5,00 2,15 2,78 3,44 3,27 4 

20
08

 

Ciências Sociais 2,50 3,61 4,79 4,23 5,00 2,99 2,58 1,71 2,98 4 
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Engenharia Elétrica 2,85 2,66 4,81 3,92 5,00 1,94 2,56 2,56 2,99 4 

Engenharia de 
Produção 

     30,6   
 SC 

Filosofia 3,73 4,20 4,73 4,04 5,00 3,78 2,99 1,04 3,01 4 

Física 2,62 4,21 4,72 3,54 5,00 2,84 1,53 1,53 2,64 3 

Geografia 1,33 3,33 5,00 4,00 5,00 2,82 0,56 0,00 2,04 3 

História 2,65 3,46 5,00 3,93 5,00 2,61 1,03 0,00 2,13 3 

Letras. 2,75 4,25 4,88 4,06 5,00  2,98 2,98   SC 

Matemática 4,78 2,83 5,00 4,92 5,00 1,72 3,60 3,60 3,74 4 

Pedagogia 2,66 2,65 5,00 5,00 5,00 3,17 2,62 1,96 3,22 4 

Sistema de 
Informação 

5,00 2,00 5,00 4,85 5,00 1,85   
  SC 

Fonte:MEC/INEP  
Obs: Cálculos do CPC de acordo com a revisão prevista pela PORTARIA MEC 821/09 

 

Analisando-se os dados das tabelas anteriores, constata-se que a grande 

maioria dos cursos da universidade situa-se na faixa de 04 e 03 do CPC. Dois cursos, 

porém, obtiveram Conceito 02: Serviço Social (em 2007) e Geografia (em 2005), casos 

em que o boicote foi caracterizado. O curso de Geografia obteve CPC 03 em 2008. 

Quatro cursos ficaram Sem Conceito (SC). 

Os resultados dos cursos participantes nos diferentes anos (2005, 2006, 

2007 e 2008), mostraram uma tendência a aumento do percentual de cursos com 

melhores conceitos. Assim, enquanto em 2005, 25% dos cursos tiveram conceito 4, 

em 2006 esse percentual foi de 55%, em 2007 alcançou 75% e em 2008, 70% dos 

cursos avaliados.  

Conforme orientação normativa do INEP, cursos com CPC igual ou 

superior a 03 ficam dispensados das visitas das comissões de avaliação in locu, salvo 

nos casos em que seja solicitada a revisão da avaliação.  

 

3 – Índice Geral de Curso (IGC) 

O Índice Geral de Cursos (IGC) é um indicador criado pelo MEC/Inep 

(Portaria 12 de 05/09/08) para expressar a qualidade da educação oferecida pela 

instituição de educação superior, a ser utilizado pelas comissões de avaliação 

institucional externa como referencial orientador.  
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Compõe o seu cálculo a média dos conceitos dos cursos de graduação e 

pós-graduação da instituição, ponderados pela distribuição dos alunos na graduação, 

no mestrado e no doutorado. O conceito da graduação é calculado com base no CPC 

e o conceito da pós-graduação é calculado a partir de uma conversão dos conceitos 

fixados pela CAPES. O indicador é apresentado numa escala contínua de 0 a 500 e 

em faixas correspondentes de 1 a 5.  

O IGC passou a ser divulgado anualmente pelo MEC/Inep; sendo que em 

2008 ocorreu a divulgação do IGC 2007 e, em 2009, o IGC 2008. Na composição do 

IGC de 2007 foram consideradas: -as médias dos Conceitos Preliminares de Cursos 

(CPC) referentes ao Enade de 2005, 2006 e 2007, - a nota CAPES do triênio 2004-

2006 e - a ponderação da matrícula calculada a partir dos dados do Censo da 

Educação Superior de 2005 e 2006. O IGC 2008 considerou os mesmos indicadores, 

porém atualizou as informações dentro do triênio 2006, 2007 e 2008.  

Nos dois triênios de avaliação a PUC-SP ficou na faixa 04 do IGC, 

considerado um resultado elevado, o que situa a universidade numa situação 

diferenciada em relação às demais IES, como mostram os dados apresentados, a 

seguir.  

 
Gráfico – Distribuição dos IGC  de IES por categoria administrativa – Brasil - 2007 

 
 

Fonte: MEC/INEP 
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Gráfico – Distribuição dos IGCs de IES por categoria administrativa – Brasil - 2008 

 

 

Fonte: MEC/INEP 

 

 

Observando os dois gráficos, é possível identificar que, de maneira geral, 

tanto as instituições públicas como as privadas, registraram uma queda no indicador 

de qualidade (IGC), se forem comparados os índices de 2007 e 2008. Verifica-se que 

as instituições públicas apresentaram um menor percentual no conceito 4 – em 2007 

30,2% e em 2008 24,8% – e um maior percentual no conceito 2 – em 2007 (10,7%) e 

em 2008 (15,5%). As privadas também tiveram queda na avaliação, pois registraram 

um menor percentual no conceito 3 – em 2007 46,6% e em 2008 16,3% – e um maior 

percentual no conceito 2 – em 2007 25,6% e em 2008 45,1%. Se considerarmos as 

médias do IGC contínuo nos dois períodos, o resultado das públicas representou 

maior queda no indicador de qualidade. 

A PUC-SP apresentou os seguintes resultados e dados de composição do 

IGC nos dois triênios avaliados 2005-2007 e 2006-2008, conforme tabela, a seguir. 
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Tabela: Índice Geral de Cursos (IGC) da PUC-SP – triênios 2005/2006/2007 e  2006/200/2008/ 

IGC 

Triênio 

Conceito 
médio da 

Graduação 

Conceito 
médio 

Mestrado 

Conceito 
médio 

Doutorado 

% 
Graduandos 
no total da 

IES- 

% 
Mestrandos 
no total da 

IES 

IGC 
contínuo 

IGC 
Faixa 

2005/2006/ 
2007 3,14 4,435 2,663 0,606 0,6702 369 4 

2006/2007/ 
2008 3.2954 4.417 2.6844 0.5724 0.6607 382 4 

Fonte: MEC/INEP 

Em relação ao IGC 2007, publicado em 2008, a PUC-SP obteve 369 

pontos do IGC contínuo, situando-se na faixa 4 do IGC. Compuseram o IGC do triênio 

2005-2007, além dos outros dados, os CPC dos cursos que participaram do Enade, 

totalizando 26 cursos: Ciências Biológicas, Ciências Sociais; Geografia; História; 

Letras; Pedagogia; Filosofia; Ciência da Computação; Sistema de Informação; 

Engenharia Eletrotécnica; Matemática; Física; Administração, Ciências Contábeis; 

Ciências Econômicas; Jornalismo; Publicidade; Direito; Psicologia; Secretario 

Executivo; Teatro; Turismo; Enfermagem; Medicina; Fonoaudiologia e Serviço. Social. 

Foram considerados os conceitos CAPES de 27 Mestrados, sendo 01 

profissionalizante e 16 doutorados do triênio 2004-2006. 

Em relação ao IGC 2008, publicado em 2009, como síntese do triênio 

2006-2008, a PUC-SP obteve 382 pontos no IGC contínuo e situou-se na faixa 4 do 

IGC. Compuseram esses resultados os indicadores já assinalados, incluindo os CPC 

dos cursos que participaram do Enade em 2006, 2007 e 2008, abrangendo os 

mesmos cursos computados no IGC/2007 acrescidos dos cursos avaliados em 2008, 

totalizando 27 cursos. Foram computadas as avaliações da CAPES dos Mestrados e 

Doutorados considerados no IGC 2007.  

Esse resultado mostrou um aumento no índice de qualidade medido pelo 

MEC, na medida em que amplia de 369 para 377 o IGC contínuo, embora mantenha a 

mesma faixa 4. Com esse resultado a PUC-SP passou do 16° lugar para o 12° no 

ranking das IES brasileiras. Além disso, se posiciona com o melhor resultado dentre as 

universidades particulares do Estado de São Paulo e o segundo lugar, também no 

Estado de São Paulo, considerando todas as instituições inclusive as universidades 

públicas estaduais. No Brasil a PUC-SP ocupa o segundo lugar entre as instituições 

particulares. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Projeto de Autoavaliação de Curso, realizado a partir da parceria 

estabelecida entre a CPA e a Pró-Reitoria de Graduação constitui como experiência 

de institucionalização de uma prática avaliativa de Curso, na PUC-SP. Tal proposta 

encontra justificativa na necessidade de integrar ações avaliativas no sistema 

organizacional capaz de gerar um modelo orientado para a ação ligando 

necessariamente as atividades analíticas às de gestão. (Hartz,2002,p.419). 

Pode-se inferir que essa ação avaliativa é uma estratégia pedagógica que, 

reveste-se, no momento atual da universidade, da mais alta significação, pelo fato de 

ter possibilitado a geração de uma expressiva massa de informações atualizadas para 

o uso do replanejamento dos cursos, observando-se as novas exigências impostas 

num novo redesenho universitário. Isso significou ampliar e intensificar o processo de 

integração de diferentes setores resgatando princípio de trabalho coletivo, marca 

dessa universidade, bem como contribuir para o atendimento às demandas dos 

Coordenadores de Curso que necessitam de subsídios para o desenvolvimento de 

suas atividades.  

A experiência descrita neste relatório retrata o andamento de trabalho 

avaliativo que compreende que a excelência de um Curso de Graduação é um 

conceito pouco objetivo e que não possui uma métrica possível. Para avaliá-la e não 

simplesmente medi-la torna-se necessário um conjunto de dimensões e instrumentos 

complementares, capazes de identificar tanto os aspectos relativos à estrutura, 

processos e resultados quanto àqueles relativos à percepção das pessoas que 

trabalham produzindo e vivenciando a Educação. 

Neste relatório, em especial, são apresentados os resultados da fase inicial 

do trabalho que tem projeção para a continuidade das ações, com um cronograma 

bastante amplo. 

 Em sua etapa de conclusão, a Fase 1 do Projeto de Autoavaliação de 

Curso, em 2009/2010, atingiu a todos os objetivos propostos para uma avaliação que 

combinou informações diagnósticas de resultados e de impacto: propiciou a avaliação 

Ex-ante em suas diferentes dimensões, alcançando uma abrangência adequada; 

fomentou uma cultura avaliativa dos gestores, ofereceu subsídios importantes para 
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os gestores institucionais, produziu conhecimento quantitativo sobre os Cursos de 

Graduação; incorporou indicadores e identificou pontos de manutenção e melhoria. 

Apesar de seqüenciais, Fase 1, 2 e 3, estas etapas do Projeto não têm 

dimensão temporal, ou seja não podem ser consideradas como momentos lineares, 

pois estão dispostas de forma integrada e interrelacionada compondo o Projeto de 

Autoavaliação como um todo. Como desdobramento do estudo espera-se realizar as 

Fases 2 e 3  do Projeto de Autoavaliação de Curso nos anos de 2010/2011. As 

avaliações de processo são atividades relevantes para a implementação dos PPCs. 

Elas ajudam, pois são realizadas, em tempo real envolvendo diretamente os 

educadores e os gestores, responsáveis pela condução das políticas. O objetivo será 

agregar mais informações, referentes ao processo das atividades realizadas nos 

cursos avaliados e garantir a avaliação de resultados e impacto propondo a vivência 

sistêmica de um ciclo avaliativo. 

 

Como toda prática avaliativa institucionalizada, após o trabalho inicial cabe 

recomendar, para a continuidade do Projeto: 

• Valorização e fortalecimento das ações propostas pela Subcâmara 
de Avaliação; 

• Planejamento criterioso de uma proposta de formação para 
Coordenadores que permita o desenvolvimento do Projeto; 

• Correção de planilhas para a coleta específica de alguns dados; 

• Revisão dos níveis de exigência de alguns padrões, buscando 
atenuar o caráter normativo do RM, permitindo maior usabilidade 
da ferramenta; 

• Compatibilização de fonte de dados, registros e informações 
disponibilizadas pelos diferentes setores; 

• Divulgação do processo de Autoavaliação (de Curso e Institucional) 
e sua integração na agenda institucional. 

 

Como encaminhamento para a Tomada de Decisões aos gestores sugere-
se: 

• Divulgação amplamente os resultados do Projeto de Autoavaliação 
de Curso, Fase1, junto aos coordenadores de curso bem como aos 
setores que participaram diretamente desse trabalho: 
Coordenadoria de Vestibulares e Concursos, Secretaria de 
Administração Escolar (SAE), Departamento de recursos Humanos, 
Controladoria;  
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• Complementação do Projeto de Autoavaliação de Curso, realizando 
as correções necessárias com proposições para a implantação das 
Fases 2 e 3; 

• Encaminhamento dos resultados aos órgãos deliberativos, com 
vistas a subsidiar processos decisórios. 
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