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INTRODUÇÃO 

A Comissão Própria de Avaliação da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(PUC-SP), em seu Planejamento Trienal para os anos de 2018-2020, estabeleceu como 

meta prioritária a institucionalização de suas práticas avaliativas, de maneira a 

consolidar a autoavaliação na Universidade, necessária ao desenvolvimento e a efetivação 

de uma cultura avaliativa. 

Partindo do pressuposto de que esse objetivo só será atingido quando as informações e 

análises produzidas pela CPA forem essenciais ao corpo diretivo da Universidade, 

assessorando-o e auxiliando-o nas tomadas de decisão e na superação dos problemas 

institucionais, procurou, durante todo o ano de 2018, atuar de maneira coordenada com 

os setores diretamente interessados nos processos de autoavaliação, sem prejuízo de sua 

autonomia avaliativa. 

Nesse mesmo ano, a CPA deu os primeiros passos no sentido de implementar os ciclos 

avaliativos no processo de autoavaliação1, tomando como referência aquele estabelecido 

pela avaliação externa realizada pelo Ministério da Educação (MEC) para os cursos de 

graduação, conforme quadro abaixo: 

Quadro 1 – Ciclos avaliativos dos cursos de graduação (MEC) 

2018 Grupo I 

Administração, Ciências contábeis, Ciências econômicas, Ciências 

Econômicas ênfase em comércio internacional, Comunicação social: 

Publicidade e propaganda, Comunicação social: Jornalismo, Direito, 

Psicologia, Relações internacionais, Teologia, Serviço Social. 

(Superior de Tecnologia em Marketing, Secretariado executivo, 

Turismo) 

2019 Grupo II Enfermagem, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina. 

2020 Grupo III 

Ciências Sociais, Ciência da Computação, Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Sistemas da Informação, 

Filosofia, Geografia, História, Letras: Língua Portuguesa, Letras: 

Língua Inglesa e Língua Portuguesa, Letras: Língua Inglesa - 

Tradução: Inglês/Português, Matemática e Pedagogia.  

Fonte: Referência ciclos do MEC/ Enade – (elaboração própria). 

Essa decisão evidencia o interesse prioritário da CPA, para o ano de 2018, em avaliar os 

cursos de graduação.  

Nesse sentido, é que, no ano de 2018, a CPA concentrou os processos de autoavaliação 

na dimensão ensino2. 

                                                 
1 Essa meta foi oportunizada pela coincidência entre os ciclos do Enade e o atual triênio da CPA (2018-

2020), garantindo a articulação das informações obtidas entre autoavaliação e avaliação externa.   
2 Trata-se da Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão do Eixo 3: Políticas Acadêmicas; 

e da Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira, do Eixo 4: Políticas de Gestão. Cf. Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes): Orientações Gerais para o Roteiro da Autoavaliação das 

Instituições. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), Ministério da Educação (MEC-

Conaes), 2004.   
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Para autoavaliação dos cursos de graduação, e obedecendo ao ciclo avaliativo, foram 

considerados os seguintes instrumentos:  

 Avaliação da Docência 

 Grupos Operativos 

 Dados oriundos do Exame Nacional de Desempenho do Estudante (Enade).  

Cada um deles pretendeu observar mais de uma dimensão dos cursos de graduação, 

conforme os indicadores definidos e sugeridos pelo MEC3. Para além da análise 

específica dos resultados obtidos por cada um dos instrumentos de avaliação, e visando a 

obtenção de um diagnóstico mais preciso, a CPA empenhou-se na sua articulação, pois 

considera que nenhum dos instrumentos isoladamente é suficiente para produzir 

resultados confiáveis. Com esse intuito é que também foram articuladas as informações 

produzidas internamente com aquelas geradas pela avaliação externa, mais 

especificamente os dados produzidos pelo Enade. 

No que diz respeito à avaliação das Atividades de Serviços de Apoio Acadêmico e 

Administrativo, durante o ano de 2018, a CPA concentrou seus esforços na dimensão 9: 

Política de Atendimento aos Discentes, sobretudo o atendimento aos estudantes de 

graduação.  

Com esse intuito, realizou avaliação do atendimento da Secretaria de Administração 

Escolar (SAE) – onde se concentram todos os serviços destinados à vida escolar e 

trajetória acadêmica dos estudantes de graduação – e, como piloto, o atendimento 

realizado aos estudantes dos cursos de Psicologia, Fonoaudiologia e Fisioterapia pelo 

expediente da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde (FACHS). A escolha dessa 

faculdade para a aplicação do piloto deveu-se também ao interesse do setor em ver o seu 

serviço avaliado.  

Ainda no ano de 2018, a CPA iniciou processo para a autoavaliação das atividades de 

Estágio, cuja analise final será apresentada no próximo relatório anual. A ênfase na 

autoavaliação do Estágio deve-se a sua importância como indicador do quanto a 

Universidade está efetivamente empenhada na inserção profissional dos seus egressos. 

Por fim, cabem as seguintes notas metodológicas: 

 A partir deste relatório anual, a CPA da PUC-SP apresentará as dimensões 

avaliativas incorporadas à análise dos processos de autoavaliação, deixando de 

figurá-las como sumário. Essa decisão deve-se à avaliação feita pela equipe da CPA 

de que os relatórios anteriores careciam de articulação entre as informações 

fornecidas, uma vez que se dispersavam pelas dimensões sumarizadas. No atual 

entendimento da CPA da PUC-SP, as dimensões são tomadas como indicativas do 

que deve ser avaliado nas diferentes atividades desempenhadas pela Universidade, 

estas sim objetos de análise. 

 Para além dos dados de caracterização da PUC-SP, os dados quantitativos serão 

apresentados articulados à análise dos problemas identificados por meio dos 

processos de autoavaliação priorizados a cada ano. A equipe da CPA considera que 

                                                 
3 Cf. Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação Presencial e a Distância. Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Diretoria de Avaliação da Educação Superior (Daes), Inep-MEC, 

outubro de 2017.  
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dados quantitativos, descritos de maneira exaustiva, se não estiverem articulados à 

análise de diagnósticos qualitativos, não são incorporados pela Universidade que 

tende a recepcioná-los como mero inventário. Visando instituir a cultura avaliativa 

na Universidade é que a CPA optou por relatórios mais enxutos, mas de caráter 

analítico mais aprofundado.  

 A CPA utilizará os dados quantitativos já sistematizados pela Universidade, com 

ênfase para os dados sintetizados pelo Relatório Anual de Atividades produzido 

pela Fundação São Paulo (Fundasp) e cuja responsabilidade de elaboração cabe à 

Consultoria Técnica de Apoio à Gestão Acadêmica (Consulteg). O objetivo 

principal é não sobrepor trabalho e garantir tempo adequado para a CPA realizar o 

trabalho analítico que lhe compete. Neste sentido, cabe informar que os relatórios 

anuais da CPA terão por referência os dados produzidos até o ano anterior. No caso 

desse relatório, os dados apresentados têm por limite o ano de 20174. Os dados de 

2018 serão objeto de análise no relatório anual de 2019. Só assim é possível 

observar se as ações efetivadas a partir da autoavaliação realizada produziram 

resultados no ano posterior. 

Cumpre ainda dizer que toda e qualquer autoavaliação realizada pela CPA contará com a 

devolutiva ao setor avaliado e o monitoramento das tomadas de decisão decorrentes.  

Essa mudança de postura já vinha sendo discutida no âmbito da CPA desde janeiro de 

2016, tendo sido efetivada em janeiro de 2018, por ocasião da mudança de sua 

coordenação.   

Planejamento Trienal CPA (PUC-SP) (2018-2020) 

I. Metas do Triênio 2018-2020  

Considerando a deliberação nº 03/2005 da PUC-SP que regulamenta as funções da CPA, 

são metas do triênio:  

A) Institucionalizar as práticas avaliativas realizadas pela CPA; 

B) Implementar ciclos avaliativos, articulando a autoavaliação institucional com a 

avaliação externa, por meio de cronograma integrado, sobretudo no caso das 

avaliações de graduação e pós-graduação;  

C) Integrar de forma efetiva as atividades da CPA com as dos setores com os quais 

mantém interface, garantindo divisão de trabalho cooperativa e eficiente, de 

acordo com o planejamento traçado pela Universidade;   

                                                 
4 Os relatórios até então elaborados pela CPA tinham por base o mesmo ano em que devia produzir sua 

análise, prejudicando-a, uma vez que o fechamento do exercício da Universidade só se dá no final do ano, 

início do seguinte. Como a CPA precisa entregar seu relatório anual em março, havia um descompasso 

entre a atividade da CPA e os dados gerados pela Universidade. Visando a produção de análise consistente 

e seguindo o padrão de todo e qualquer trabalho de pesquisa, o relatório da CPA terá como referência os 

dados sistematizados pela Universidade até o ano anterior.  
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D) Instituir calendário fixo das atividades avaliativas da CPA, de forma a criar rotina 

em torno da avaliação, contribuindo para a produção de uma cultura avaliativa na 

PUC-SP e seu constante monitoramento.   

II. Frentes de avaliação do triênio5 

A CPA atuará em cinco frentes avaliativas, dispostas conforme a prioridade: 

 Avaliação dos cursos de graduação (por ciclo);  

 Avaliação da docência (universal);  

 Avaliação dos Programas de Pós-graduação; 

 Avaliação das atividades de serviços (atividades-meio); 

 Avaliação das atividades de extensão. 

Conforme dito anteriormente, constituiu objeto da autoavaliação do ano de 2018 os cursos 

de graduação e os serviços a eles relacionados. Para os demais períodos, serão priorizadas, 

na sequência, as demais frentes avaliativas.  

Os relatórios resultantes das avaliações serão devolvidos aos setores competentes por 

meio de reuniões previamente agendadas e encaminhados para a Reitoria e Pró-Reitorias 

respectivas. Os setores serão estimulados a se manifestar sobre os encaminhamentos 

necessários para aprimorar o que foi ressaltado pela avaliação.   

1. Avaliação dos cursos de graduação: 

A avaliação dos cursos de graduação é meta prioritária do triênio 2018-2020, por serem 

os que estruturam o processo formativo da Universidade, além de serem sua principal 

porta de entrada e fonte de receita. 

A proposta desenvolvida com a Pró-Reitoria de Graduação e articulada com suas metas 

e objetivos já foi realizada com sucesso em forma de projeto piloto ao longo de todo o 

ano de 2017 e, a partir do ano de 2018, foi seu objetivo central institucionalizá-la por 

meio de cronograma articulado com o calendário geral da PUC-SP e com os prazos 

previstos das avaliações externas, de forma a produzir uma rotina avaliativa dos cursos 

de graduação da Universidade.   

A principal meta da avaliação dos cursos de graduação é institucionalizar os ciclos 

avaliativos de forma a produzir uma rotina integrada entre as suas duas dimensões, a 

saber:  

 Avaliação externa, realizada a cada triênio por meio do Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante (Enade) 

 Autoavaliação, envolvendo a produção de dados quantitativos e qualitativos sobre 

os cursos de graduação.  

 

A) Enade: Análise dos relatórios e micro dados produzidos pelo MEC 

                                                 
5 As frentes de avaliação estão dispostas considerando as que estão menos institucionalizadas em direção 

as que estão mais institucionalizadas. Não desconhecemos que essas frentes estão organicamente 

integradas, mas fizemos a separação exclusivamente no sentido de deixar transparente quais delas serão 

priorizadas neste triênio.  
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O ciclo da avaliação externa servirá de parâmetro para a constituição da rotina avaliativa 

da Instituição, de forma a produzir cronograma e informações articuladas, sem 

sobreposição de funções ou de trabalho. Desta forma, os cursos de graduação passam a 

ser agrupados conforme as diretrizes do Sinaes (vide Quadro 1). 

A institucionalização da terminologia, bem como as cores respectivas auxiliam na 

padronização e troca de informações e mesmo na divulgação a ser produzida sobre os 

procedimentos necessários às avaliações externa e interna.  

Caberá à CPA:  

 Elaboração de relatório síntese, com os dados produzidos pelo Enade do ano 

imediatamente anterior ao ano em que será realizado;   

 Promover reuniões de análise dos dados produzidos pelo Enade em conjunto com 

a Pró-Reitoria de Graduação, com as direções de faculdade, as coordenações de 

curso, representantes dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e dos estudantes 

concluintes, de forma a identificar os problemas apontados pela avaliação externa, 

a sua procedência e necessidade de encaminhamentos para a sua devida 

superação. 

 

B) Grupos Operativos6   

A autoavaliação qualitativa será realizada por meio de Grupos Operativos, prática 

instituída no ano de 2017, e que será aprimorada ao longo do triênio.    

Os Grupos Operativos deverão integrar a autoavaliação dos cursos de graduação realizada 

a cada três anos pela CPA, em alternância ao ciclo do Enade, de forma a permitir a 

articulação dos dados quantitativos produzidos pelo Inep, com a avaliação qualitativa 

obtida por meio da dinâmica dos Grupos Operativos. 

Assim, os cursos com os quais serão realizados os Grupos Operativos serão aqueles que 

terão realizado o exame do Enade no ano anterior7. Os dados do Enade, mais os dados 

obtidos com os Grupos Operativos e os dados quantitativos produzidos internamente pela 

Instituição integrarão o relatório final de avaliação do curso a ser realizado a cada três 

anos.  

A articulação coordenada dessas duas dimensões, bem como a articulação com os setores 

igualmente responsáveis, em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação, pretende garantir 

que a avaliação dos cursos de graduação seja compreendida como prática institucional 

voltada ao seu aprimoramento, contribuindo para a melhor formação dos egressos.   

2. Avaliação da Docência: 

O principal objetivo do triênio é institucionalizar a sua prática, com vistas a ampliar a 

base da participação discente. Para tanto, são metas:  

a) Consolidar calendário de aplicação, com vistas à Instituição de rotina;  

b) Desenvolver formas tecnológicas alternativas de acesso à Avaliação da Docência; 

                                                 
6 Para definição de Grupo Operativo cf. tópico Avaliação de Curso, Grupos Operativos.  
7 No ano de 2018, ainda não foi possível garantir a realização em consonância com o ciclo, dado o interesse 

de que outros cursos também fossem avaliados por meio desse instrumento.  
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c) Envolver de maneira mais articulada as coordenações de curso na mobilização dos 

estudantes;    

d) Garantir a produção de dados seriados de maneira a gerar análises consolidadas, 

o que implica na manutenção do instrumento de avaliação;  

e) Fazer gestões junto aos setores responsáveis, no sentido de que a Avaliação da 

Docência seja incorporada à avaliação institucional do docente realizada 

periodicamente pela Universidade.    

3. Avaliação dos Programas de Pós-graduação8  

Se os cursos de graduação são essenciais à sustentabilidade da Universidade, é apenas 

através da pesquisa qualificada que ela se constitui como centro avançado de inovação 

científica, passível de contribuir para o desenvolvimento social do país. 

Desta forma, a CPA atuará em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-graduação 

monitorando os indicadores que permitem identificar a inserção da pesquisa da 

Universidade no âmbito da comunidade científica nacional e internacional, de forma a 

sugerir ao corpo diretivo diretrizes e reconfiguração de trajetórias, visando ao seu 

aprimoramento.   

A avaliação dos Programas de Pós-graduação terá por referência os quadriênios 

estabelecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). No âmbito do atual quadriênio (2017-2020) é objetivo da CPA produzir ações 

que monitorem a produção docente de cada um dos programas da Pós-graduação, 

considerando o critério Qualis-Capes, tendo por ferramenta a Plataforma Stela.  

Neste triênio, serão priorizados os programas que foram descredenciados ou que tiveram 

sua nota rebaixada, de forma a contribuir com informações e análise de dados para tomada 

de decisão da Pró-Reitoria de Pós-Graduação.   

Serão atividades referentes à avaliação da pós-graduação:  

 Definir os Programas que serão avaliados neste triênio em concordância com a 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação. A CPA sugere que sejam os programas que 

sofreram rebaixamento no quadriênio anterior;  

 Definir os indicadores relevantes para serem monitorados, conforme as 

possibilidades oferecidas pela Plataforma Stela9. Neste primeiro momento, como 

são as publicações de artigos qualificados que mais têm pesado na avaliação da 

Capes, sugerimos que seja esse o primeiro indicador a ser monitorado já para o 

ano de 2019. 

 

 

                                                 
8 Mais uma vez, é importante lembrar que durante o ano de 2018 foram autoavaliados exclusivamente os 

cursos de graduação. Para o ano de 2019, é que estão previstas ações destinadas à autoavaliação dos cursos 

de Pós-Graduação.  
9 A Plataforma Stela alimenta-se da atualização dos Lattes dos professores da Instituição. Permite filtros de 

pesquisa os mais diversificados, a partir de um banco de dados que pode ser acionado ou por meio do nome 

do docente ou do conjunto dos docentes, dos grupos de pesquisa, dos projetos existentes e das produções 

realizadas. Há uma infinidade de cruzamentos possíveis que podem, inclusive, adiantar-se à Plataforma 

Sucupira que, anual, não permite que o gestor alerte para o problema a não ser quando já instalado.  
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4. Avaliação de Serviços e Atendimentos:  

Considerando que neste triênio foi priorizada a avaliação dos cursos de graduação, cuja 

justificativa já foi anteriormente mencionada, selecionamos para a avaliação das 

atividades-meio as secretarias acadêmicas (expediente das Faculdades), o 

audiovisual/sala de aula e os laboratórios.  

No que diz respeito às secretarias acadêmicas, a avaliação obedecerá ao ciclo avaliativo 

dos cursos, em articulação com o momento da realização dos Grupos Operativos.  

Em relação ao audiovisual e aos laboratórios, por atenderem indiscriminadamente todos 

os cursos, a avaliação terá início no ano de 2019.   

5. Avaliação das atividades de extensão: 

De acordo com a prioridade de avaliar os cursos de graduação, a organização dos estágios 

na Universidade foi definida como objetivo do triênio, considerando tanto o setor que 

trata dessa questão em toda a Universidade, a saber, a Coordenadoria Geral do Estágio 

(CGE), como as coordenadorias existentes em cada curso.  

Neste segundo caso, a avaliação também obedecerá ao ciclo avaliativo dos cursos de 

graduação.  

III. Data PUC 

A CPA manterá contato com a Pró-Reitoria de Planejamento e Gestão para dar 

continuidade ao Data PUC, programa que pretende articular todos os bancos de dados da 

PUC-SP de forma a aprimorar a sistematização de informações.  

*   *  * 

O presente Relatório de Autoavaliação Institucional Anual – base de dados 2017/2018 

sistematiza e analisa os processos avaliativos realizados pela CPA da PUC-SP em 

consonância com o Planejamento Trienal para os anos de 2018-2020.  

Tem por referência os documentos institucionais produzidos pela Universidade, a saber, 

o Plano Pedagógico Institucional (PPI), o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

para os anos de 2015-2019; o Relatório de Atividades 2018 – Exercício 2017 da Fundação 

São Paulo (Fundasp), os estatutos e regimentos da Instituição e demais documentos e 

dados objetivos produzidos internamente.   

A PUC-SP  

A Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) é Instituição Comunitária de 

direito privado, confessional, sem fins lucrativos, mantida por uma fundação de direito 

privado. Sua mantenedora, a Fundação São Paulo (Fundasp), foi constituída em 10 de 

outubro de 1945, com a finalidade de instituir, manter e dirigir a futura Universidade 

Católica de São Paulo. Criada em agosto de 1946, foi reconhecida pelo Decreto nº 9.632, 

de 22 de agosto de 1946, recebendo o título Pontifícia em 25 de janeiro de 1947. 

Segundo o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI 2015-2019), a Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo “orienta-se, fundamentalmente, nos termos de seu 
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Estatuto, pelos princípios da doutrina e moral cristãs, assegurando, dentro desses 

princípios, a liberdade de investigação, de ensino e de manifestação de pensamento, 

objetivando sempre a realização de sua função social, considerados a natureza e o 

interesse público de suas atividades”. Está voltada para a transmissão de uma cultura 

intensiva e extensiva da ciência e do pensamento humanista em âmbito local, regional, 

nacional e internacional (PDI 2015-2019, p. 13). 

Ainda segundo o PDI, são seus objetivos manter a identidade comunitária e confessional 

da Universidade; fortalecer a imagem da Universidade; renovar o projeto institucional e 

de suas respectivas estratégias de sustentabilidade no ensino, na pesquisa e na extensão; 

fortalecer as ações de responsabilidade social; aprimorar a gestão acadêmica, 

administrativa e financeira. 

Atualmente, a Universidade oferece cursos de graduação, presencial e à distância, nos 

graus de bacharelado, licenciatura e tecnológico, cursos sequenciais de complementação 

de estudos e cursos de extensão, nas modalidades acadêmica e cultural. Em nível de pós-

graduação lato sensu são oferecidos cursos de especialização e programas de residência 

médica. A pós-graduação stricto sensu oferece cursos de doutorado e mestrado, 

acadêmico e profissional, nas áreas de Ciências Exatas e da Terra, Ciências da Saúde, 

Ciências Sociais e Aplicadas, Ciências Humanas, Engenharias, Linguística, Letras e 

Artes. 

Está estruturada em nove Faculdades distribuídas em cinco campi universitários, sendo 

quatro no município de São Paulo – Perdizes, Consolação, Ipiranga e Santana – e outro 

em Sorocaba (SP). Além dos campi, possui duas unidades suplementares: Hospital Santa 

Lucinda, situado em Sorocaba; e Divisão de Educação e Reabilitação dos Distúrbios da 

Comunicação (Derdic), em São Paulo.   

Em 2017, os números consolidados da PUC-SP, em comparação com os anos 

imediatamente anteriores, eram os seguintes:  

Quadro 2. Contexto geral da PUC-SP 

Contexto PUC-SP 2015 2016 2017 

Campi 5 5 5 

Faculdades 9 9 9 

Cursos de Graduação 55 47 41 

Programas de Pós-Graduação 27 28 28 

Estudantes 

(Graduação e Pós-Graduação stricto sensu) 
16.899 15.948 15.368 

Estudantes (Cogeae) 5.714 5.388 4.759 

Professores  1.363 1.323 1.389 

Funcionários 1.476 1.468 1.574 
Fonte: SAE, PROPOSGRAD, DRH, site da PUC-SP (elaboração CPA).  

Conforme os dados apresentados, a PUC-SP, apesar de tradicionalmente reconhecida na 

promoção da pesquisa, do ensino e da extensão, tem apresentado queda significativa no 

número de estudantes matriculados, refletindo-se, muitas vezes, no fechamento de seus 

cursos.  
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Variáveis externas podem ter contribuído para a perda de estudantes, como a abertura de 

novos campi de universidades públicas na Região Metropolitana de São Paulo, desde o 

início dos anos 2000, associada à crise econômica, a partir de 2015, tornando a 

concorrência muito mais acentuada. 

Ainda que possa ser verificada uma queda sistemática da matrícula nos cursos presenciais 

das IES privadas, cabe à PUC-SP identificar as variáveis internas da redução crescente 

dos estudantes matriculados, uma vez que aí estão também contabilizadas, além da 

procura, as taxas de evasão, sem acomodar-se ao problema, considerando-o 

exclusivamente decorrente de situações externas.   

Importante ressaltar que processos avaliativos não se reduzem à superação de problemas 

relativos à sustentabilidade financeira. No entanto, quando os cursos começam a 

apresentar problemas de sobrevivência, é a gestão financeira que assume a centralidade, 

impondo-se, por vezes, no desenvolvimento da política acadêmica. Para romper com o 

círculo vicioso que, no limite, colocará em risco a existência da própria Universidade, é 

que é essencial diagnosticar os motivos acadêmicos que têm contribuído para fragilizar a 

excelência da PUC-SP.  

A política acadêmica não está dissociada da sustentabilidade financeira da Universidade 

e, nem deve estar, sob pena da responsabilização de seus gestores. No entanto, a 

centralidade da política acadêmica só será retomada quando decisões acadêmicas forem 

orientadas no sentido de promover inflexões necessárias à modernização de seus cursos.  

A PUC-SP no campo das universidades brasileiras  

Por indicação da Reitoria da PUC-SP, a coordenação da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) participou de dois eventos nacionais destinados a discutir os indicadores de 

avaliação do sistema de ensino superior do país.   

O II Encontro Nacional de Procuradores/Pesquisadores Institucionais e Comissões 

Próprias de Avaliação das IES realizou-se nos dias 16 e 17 de maio de 2018, em Brasília 

(DF). Promovido e coordenado pela Associação Nacional de Escolas Católicas (ANEC), 

contou com a presença, em sua mesa de abertura, da vice-presidente da Associação 

Nacional das Universidades Privadas (ANUP), do chefe de gabinete da Secretaria de 

Regulação e Supervisão da Educação Superior (SERES) do Ministério da Educação 

(MEC); da presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (Inep) e do representante da Coordenação Geral de Programas e Cursos em 

Ensino a Distância (CGPC) da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), fundação do Ministério da Educação (MEC).  

Voltado exclusivamente para os Procuradores Institucionais e Coordenadores de CPAs 

das Instituições de Ensino Superior (IES), participaram não só representantes das 

Pontifícias e IES Católicas de todo o país, como também grande número de representantes 

das IES privadas. 

O I Fórum de Desempenho Acadêmico e Comparações Internacionais foi realizado no 

dia 14 de março de 2019, na Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), na cidade 

de Campinas (SP). Atividade vinculada ao Projeto Fapesp 2017/50046-8, foi promovido 
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pelo seu coordenador Jacques Marcovitch, ex-reitor da USP (1997-2001), e contou, em 

sua mesa de abertura, com os atuais reitores das universidades públicas de São Paulo 

Unicamp, Unesp e do pró-reitor da USP. A segunda mesa também contou com a 

participação expressiva de reitores de outras universidades públicas do país: UFPe, 

UFMG e as paulistas UNIFESP, UFSCAR, UFABC, além do reitor da PUCCAMP.  

Embora os eventos tenham sido motivados por questões específicas, ambos se dedicaram 

a problematizar os indicadores utilizados atualmente para avaliar as universidades 

brasileiras, mas com a peculiaridade, bem lembrada pelo reitor da PUC de Campinas, em 

sua exposição no Fórum, de que as universidades federais e as privadas já fazem parte, 

desde 2004, do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes), vinculado 

ao Inep-MEC.  

Neste sentido, se o primeiro evento tinha por objetivo qualificar os PIs e CPAs das 

universidades do setor privado nas mudanças ocorridas nos processos de autorização, 

credenciamento e recredenciamento institucionais (decreto nº 9.235/2017) e nos 

indicadores de autoavaliação das IES, recém-publicados (2017) pelo Inep/MEC, o I 

Fórum, ao contrário, dedicou-se a “estabelecer um espaço de diálogo e colaboração sobre 

métricas de desempenho no ensino superior entre universidades”, tendo por alvo a 

produção de indicadores para avaliar, sobretudo, as universidades públicas ausentes do 

Sinaes.  

Em função dessa especificidade, os eventos apresentaram uma clivagem clara na sua 

representação, com a maior presença das universidades privadas no evento da ANEC, e 

uma representativa e quase que exclusiva presença das universidades públicas no evento 

realizado na Unicamp. Pelo seu caráter confessional, comunitário, filantrópico e sem fins 

lucrativos, a PUC-SP foi incorporada aos dois eventos, da mesma forma como ocorreu 

com a PUC de Campinas, que assumiu lugar de destaque no Fórum coordenado pela 

Fapesp.  

Apesar de esse ser um fator positivo para as Pontifícias, a PUC-SP incluída, é importante 

ter claro o debate presente nos dois eventos sobre os indicadores responsáveis pela 

avaliação quantitativa e qualitativa de seu desempenho, pois, como será possível 

demonstrar, mais do que uma questão técnica, restrita aos setores responsáveis pela 

autoavaliação institucional, como é o caso das CPAs nas IES privadas, trata-se de, por 

meio da escolha das métricas, a proposição de modelos diversos de universidade.  

Qual modelo de Universidade?  

Como dito anteriormente, os eventos expressam posicionamento diverso das 

universidades ali presentes em relação ao Sistema Nacional de Avaliação das Instituições 

de Ensino Superior (Sinaes-Inep-MEC).  

Instituído em 2004, o Sistema Nacional de Ensino Superior pretendeu contrapor-se ao até 

então existente processo de avaliação das IES, conhecido como Provão, e que restringia 

o processo avaliativo ao desempenho dos estudantes em prova unificada em todo o 

território nacional, produzida e aplicada pelo MEC.  
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Visando regulamentar o processo de expansão do Ensino Superior no país, sobretudo 

privado, o Sinaes foi constituído como sistema exatamente porque pretendeu considerar 

um conjunto de indicadores para além do desempenho estudantil. A nota obtida pelos 

estudantes concluintes no Exame Nacional de Desempenho Estudantil (Enade) é apenas 

um dos indicadores de avaliação de qualidade das IES, ao qual se somam os indicadores 

do perfil do corpo docente, dados referentes à organização didático-pedagógica e à 

infraestrutura física.  

Mais próxima do modelo das universidades públicas, a PUC-SP atende os indicadores de 

qualidade propostos pelo Sinaes, sobretudo no que diz respeito à política acadêmica pois, 

para além do ensino, investe significativamente em pesquisa, não só por meio do 

incentivo à Pós-graduação, mas também na tradução da pesquisa no contrato docente. 

Esse não é, no entanto, o perfil docente da maior parte das IES do setor privado. 

 A inflexão no posicionamento do governo federal em relação ao modelo de avaliação 

existente ficou clara quando da discussão dos indicadores propostos, desde outubro de 

2017, para o reconhecimento, credenciamento e recredenciamento das IES, com impactos 

para a PUC-SP, como será possível demonstrar.  

O evento da ANEC contou com três expositores, cada qual abordando um dos aspectos 

dos processos de mudança empreendidos em 2017. Vamos destacar duas dessas 

exposições.    

A primeira tratou dos “Aspectos Jurídicos e Políticos do Decreto nº 9. 235/2017”. Logo 

no início da exposição, a expositora fez questão de frisar que a elaboração do decreto 

contou “com a participação de diversos atores (Seres, Inep, Setec, Sesu, CNE, Capes, 

Conaes e CC-Pares) e contribuições das associações de instituições de educação superior 

ao longo de 2016 e 2017”.  

Dos pontos do decreto, vale a pena chamar atenção para aqueles dentre os quais foram 

por ela ressaltados:  

a) Em primeiro lugar, o decreto procurou “desburocratizar fluxos”, reduzindo o 

tempo de análise e estoque de processos. Isso revela que muitas IES contestam os 

processos avaliativos;  

b) O segundo aspecto relevante diz respeito ao tratamento igualitário dos processos 

avaliativos dos cursos presenciais e à distância (EaD). Considerando o empenho 

que as IES privadas possuem em ampliar a participação do ensino à distância 

inclusive no âmbito de seus cursos presenciais, o decreto parece ser uma inflexão 

significativa nessa direção, procurando avaliá-los por meio dos mesmos 

indicadores destinados aos cursos presenciais. Essa equiparação produziu debate 

em torno da necessidade da qualificação docente, “professores titulados”, assim 

nomeados pelos representantes das universidades estritamente privadas, que veem 

no seu opositor, chamado especialista, o professor mais bem qualificado para o 

ensino. É bom lembrar que os cursos de educação à distância não exigem além de 

tutores para acompanhamento discente, prescindindo de professores de carreira;  

c) O decreto também estabelece que serão as portarias normativas que passarão a 

regular, supervisionar e avaliar a evolução dos cursos superiores. Segundo a 

expositora, essa foi a solução para evitar a “insegurança jurídica”, pois as portarias 
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normativas são mais flexíveis. Os atos autorizativos são os únicos que passarão 

por aditamento. Todos os demais passarão a ser processados como atualizações 

cadastrais. Com isso, aumenta a responsabilidade das IES no momento do 

cadastro de seus PDIs; das CPAs, no que diz respeito à produção da autoavaliação; 

e dos registros feitos no e-Mec. O cadastro passa a ter mais importância, porque é 

o que servirá de parâmetro para avaliações externas e, portanto, não pode estar 

desatualizado. A avaliação terá por parâmetro o que a própria instituição declarar.  

d) Em relação ao credenciamento e recredenciamento, serão considerados todos os 

conceitos atribuídos às dimensões avaliadas e não apenas o conceito global;  

e) Por fim, os mesmos requisitos exigidos para credenciamento de centros 

universitários e de universidades serão mantidos para o respectivo 

recredenciamento.  

Outros aspectos foram alterados pelo decreto, cabendo destacar dois deles:   

• Será conferida autonomia progressiva às IES que forem bem avaliadas, seja na 

diplomação, seja na abertura de cursos em outros campi;  

• Simplificação dos procedimentos para transferência de mantença: segundo a 

expositora, esse era o “maior gargalo da secretaria”. O decreto anterior 

determinava que a transferência de mantença só poderia acontecer com a anuência 

do MEC. Ora, segundo ela, “o MEC não tem como tratar da sustentabilidade 

financeira (...). O mundo do negócio não é assunto acadêmico. O MEC é 

acadêmico, tem relação com as IES e não com mantenedora”10.   

• Protocolo de compromisso: maior transparência e eficiência em caso de 

conceitos insatisfatórios nos processos de recredenciamento, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento. 

A segunda exposição, “Novos Instrumentos de Avaliação: impactos nos processos de 

gestão das IES e Cursos”, tratou das mudanças operadas nos indicadores, por meio da 

análise dos seguintes documentos:   

 Portaria nº 1.382/2017 que trata do instrumento de avaliação institucional 

externa (presencial e EaD) para os atos de credenciamento, recredenciamento e 

transformação de organização acadêmica;  

 Portaria nº 1.383/2017 que trata do instrumento de avaliação externa de cursos 

de graduação (presencial e EaD) para autorização, reconhecimento e renovação 

de reconhecimento.  

Os quadros abaixo sintetizam o que foi exposto:  

 

                                                 
10 Nunca é demais lembrar a expansão de conglomerados privados sobre o ensino superior do país. Em 

2017, mesmo ano em que foram alterados os critérios de avaliação, a Kroton ocupava o primeiro lugar do 

ranking das dez maiores empresas de ensino superior no país, com uma receita de R$ 5.380,36 milhões, 

responsável por 841,3 mil matriculas privadas estimadas, considerando a graduação presencial e à distância. 

(Folha de São Paulo, “Conglomerados do ensino superior avançam sobre a educação básica”, Caderno 

Mercado, p. 1, 17 de junho de 2018). Segundo Simon Schwartzman, pesquisador do Instituto do Trabalho 

e Sociedade no Rio de Janeiro “hoje, 50% dos alunos de graduação estão matriculados em uma das três 

grandes corporações atuantes no país – Kroton, Estácio e Ser” (“Modelos Recriados”, Revista Pesquisa 

Fapesp, março de 2019, ano 20, nº 277, p. 27).  
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Quadro 3. Número de indicadores e ponderações por Eixo 

Eixos 
Recredenciamento 2014 Recredenciamento 2017 

Indicadores Peso Indicadores Peso 

Planejamento e avaliação institucional 5 10 5 10 

Desenvolvimento institucional 9 20 7 30 

Políticas Acadêmicas 13 30 12 10 

Políticas de Gestão 8 20 8 20 

Infraestrutura física 16 20 18 30 

Total 51 100 50 100 

Fonte: Elaboração CPA – Universidade La Salle 

Em relação ao recredenciamento das universidades, as principais alterações dizem 

respeito aos pesos atribuídos a cada um dos eixos avaliativos. A mudança mais importante 

foi em relação à avaliação do eixo Políticas Acadêmicas, cujo peso foi reduzido em 20 

pontos, de 30 para 10. Em contrapartida, o peso relativo à avaliação do eixo Infraestrutura 

física foi aumentado em 10 pontos, de 20 para 30.  

A alteração dos pesos reflete o direcionamento do Sinaes em favor da IES privadas com 

fins lucrativos que priorizam o investimento em infraestrutura, o que não é o caso, por 

exemplo, da PUC-SP, cujo investimento recai, sobretudo, na excelência de sua política 

acadêmica.  

Neste caso, como será demonstrado mais adiante, se é importante que a PUC-SP promova 

uma inflexão em direção aos investimentos em infraestrutura, sobretudo tecnológica, não 

significa, no entanto, abandonar o que tem contribuído para sua posição de destaque no 

campo das universidades brasileiras: o investimento em uma política educacional de 

qualidade, sobretudo na articulação muito estreita do ensino com a pesquisa.  

Algum equilíbrio em relação a essa mudança mais radical, no caso do recredenciamento, 

se estabelece nos pesos que são atribuídos no momento de avaliação dos cursos, conforme 

evidenciado no quadro abaixo:  

Quadro 4. Avaliação de cursos, indicadores e ponderações das dimensões 

Portaria Ministerial nº 386/2016 Portaria Ministerial nº 1.383/2017 

Autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos Dimensões de 

avaliação 

Autorização 

de cursos 

Reconhecimento e 

renovação de 

reconhecimento de 

cursos 

Dimensões de 

avaliação 
Indicadores Pesos Indicadores Pesos 

Organização 

didático 

pedagógica 

36 30 
Organização 

didático 

pedagógica 

24 40 24 30 

Corpo Docente e 

tutorial 
21 30 

Corpo Docente 

e tutorial 
15 20 16 40 

Infraestrutura  21 40 Infraestrutura  16 40 18 30 

Total  78 100 Total  55 100 58 100 

Fonte: Elaboração CPA – Universidade La Salle.  

Em primeiro lugar, há uma ponderação diversa, a partir de 2017, entre os processos de 

autorização de novos cursos e aqueles voltados ao reconhecimento e sua renovação. Neste 

caso, em relação ao estabelecido pela portaria de 2016, aumenta o peso no que diz respeito 
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à organização didático-pedagógica quando se trata de autorização, retomando os 

patamares de 2016 por ocasião do reconhecimento e sua renovação.  

Em relação ao corpo docente e tutorial - porque aqui também estão incluídos os cursos de 

EaD – há algum equilíbrio: se no momento da autorização dos cursos o peso cai para 20, 

em relação ao que estava disposto em 2016, no momento do reconhecimento e sua 

renovação, o peso aumenta para 40, embora essa mudança favoreça as IES interessadas 

em abrir novos cursos. 

No que diz respeito à infraestrutura, a única mudança é a redução do peso para 30 no 

momento do reconhecimento e da renovação do reconhecimento dos cursos. Pela portaria 

de 2016, era 40.  

Diante dessas mudanças, há que se salientar alguns aspectos que impactam diretamente 

na PUC-SP:  

 O primeiro deles, como já mencionado anteriormente, diz respeito à mudança nos 

pesos em relação à Política Acadêmica e Infraestrutura quando do 

recredenciamento das universidades, com claro favorecimento dos indicadores 

vinculados ao segundo Eixo. Essa alteração aponta para um modelo de 

universidade que, sem dúvida, não é aquele que tem sido sustentado pela PUC-

SP;  

 O segundo ponto importante diz respeito aos cursos de EaD. Dados recentes 

informam que, em 10 anos (entre 2007 e 2017), “houve um aumento de 375% no 

número de estudantes que optaram pela EaD, enquanto no modelo presencial a 

variação foi de apenas 33,8%, segundo os dados do Censo de Educação Superior”. 

Além disso, as matrículas nos cursos EaD aumentaram 17,6%, enquanto nos 

cursos presenciais houve uma redução de 0,4%11. Se, por um lado, estabelecer 

equidade na avaliação dos cursos presenciais com os EaD é uma forma de 

regulamentar a expansão crescente desses cursos, interesse sobretudo dos grandes 

conglomerados empresarias da educação, por outro, é uma maneira de legitimar a 

expansão dessa modalidade, o que, novamente, fragiliza o modelo dos cursos de 

graduação pelo qual a PUC-SP tem se notabilizado;  

 O terceiro e último ponto diz respeito ao corpo docente e tutorial. Embora haja 

um aumento do peso no momento do reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos de graduação, preocupa o fato de que tenha havido 

uma redução do peso quando da autorização de novos cursos. A qualidade do 

corpo docente da PUC é garantida, sobretudo, pelo nível de formação de seus 

docentes, expresso em sua titulação, e pela sua inserção no quadro de carreira que 

envolve não só a dedicação ao ensino, mas também à pesquisa. O aumento de 

cursos EaD – para os quais há somente exigência de tutores ou professores 

especialistas – e a redução do peso do perfil docente para os cursos novos, coloca 

em risco a necessidade de cursos que sustentem um corpo docente qualificado, 

novamente indo de encontro às políticas acadêmicas até o momento defendidas 

pelo modelo da PUC-SP.  

                                                 
11 Cf. “A Universidade dentro de casa”. Estúdio Folha, Projetos Patrocinados, Educação à Distância. FSP, 

24 de março de 2019, p. 1-2.  
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Neste sentido, parece importante que a PUC-SP se insira neste debate de maneira 

qualificada, não só por meio de seus técnicos responsáveis pela autoavaliação 

institucional, mas tomando posição em relação ao modelo de universidade que vem 

ganhando corpo por meio dos indicadores agora alterados pelo Sinaes.  

A percepção de que os indicadores são relevantes na definição do modelo da universidade 

brasileira foi o que reuniu os reitores das universidades estaduais e federais, além do reitor 

da PUCCAMP, no I Fórum organizado pela Fapesp.  

Neste Fórum, o objetivo principal foi problematizar o ceticismo recente em torno da 

importância das universidades públicas12. Da mesma forma em que foi identificado, por 

meio do encontro da ANEC, uma mudança significativa dos indicadores da avaliação em 

direção às grandes corporações privadas de ensino, também aqui o intuito foi defender 

não apenas a universidade pública, mas um modelo de universidade que inclui, no dizer 

de seus organizadores, as Pontifícias, todas defensoras da “educação como um bem 

público, direito de todos e um dever do Estado”, na fala assertiva da reitora da UFMG. 

O Fórum deteve-se na discussão das métricas que têm sido utilizadas pelos rankings 

internacionais, posicionando-se não no sentido de negá-las, mas de compreendê-las a 

partir de análise acurada, visando a produção autônoma de indicadores que possam 

constituir parâmetros mais condizentes com as universidades públicas brasileiras.  

Ainda que preliminarmente, foram levantados alguns indicadores que devem ser 

considerados nos processos de autoavaliação das universidades públicas, segundo os 

expositores presentes:  

 Atividades de extensão: segundo a reitora da UFMG, essa é uma característica das 

universidades latino-americanas que não encontra contrapartida nas universidades 

americanas ou europeias. No entanto, é uma das dimensões que menos possui 

indicadores sistematizados e universais que permitam avaliá-la e é aquela que 

permitiria uma comunicação mais direta com a sociedade, no sentido de 

evidenciar a relevância da universidade pública; 

 Na mesma linha, foi sugerida a criação de indicadores que considerassem o 

impacto social da produção universitária. Segundo os expositores, os indicadores 

são demasiadamente autorrefentes, de difícil compreensão para a opinião pública. 

Atualmente, há um único ranking mundial que pretende medir o impacto social 

das universidades, mas sem a mesma repercussão dos demais;  

 Por fim, a necessidade de produzir indicadores específicos para as humanidades, 

quase nunca mensuradas a partir de suas próprias características.  

Ainda que preliminares, essas primeiras sugestões de indicadores apontam para um 

posicionamento das universidades públicas muito mais no sentido de produzir 

autoavaliação que antes permita ressaltar o modelo de universidade que lhes serve de 

parâmetro, do que a mera submissão aos rankings, sem, no entanto, desconsiderá-los. 

                                                 
12 Para acompanhamento dessa discussão na USP, cf. http://jornal.usp.br/especial/rankings/ (acesso em 25 

de março de 2019). 

http://jornal.usp.br/especial/rankings/
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A inserção da PUC-SP no debate 

Quadro5. Posicionamento nacional da PUC-SP conforme o IGC 

Índice Geral de Curso – IGC PUCSP 

(considerando as categorias Universidades e 

Institutos Federais, Estaduais e Municipais) 
2016 2017 

Posição Geral  22º 9º 

Posição entre IES privadas  2º 2º 

Posição entre as IES sem fins lucrativos 2° 2º 

Posição entre as IES Católicas 2° 2º 

Posição entre as IES Pontifícias 2º 2º 

Posição entre as IES do Estado de SP 6º 4º 

Posição entre as IES privadas do Estado de SP 1° 1º 

Fonte: Inep-MEC (2016-2017) 

O posicionamento que a PUC-SP ocupa no campo das universidades brasileiras lhe 

confere legitimidade para atuar nesse debate de maneira proativa.  

No campo das IES privadas, sua posição de liderança lhe permite intervir de forma 

qualificada na definição dos indicadores que devem servir de parâmetros para a 

autoavaliação, no sentido de defender o modelo de universidade que lhe é próprio e que 

tem lhe garantido a condição de excelência. Nesse sentido, importa posicionar-se diante 

das possíveis mudanças nos indicadores do Sinaes, confrontando possíveis tendências de 

mercantilização do ensino superior.   

Estar ao lado das universidades públicas e das demais Pontifícias no sentido de 

problematizar e criar novos indicadores que atendam mais diretamente ao modelo de 

universidade sem fins lucrativos parece ser uma oportunidade relevante e em relação a 

qual a PUC-SP pode contribuir de forma qualificada pela experiência que já possui no 

campo da autoavaliação, exatamente por participar do Sinaes.   

A CPA, neste sentido, sugere que a PUC-SP promova uma ampla discussão institucional 

sobre os atuais indicadores e contribua para promover sugestões que venham a aprimorar 

o processo de autoavaliação em prol do ensino de excelência e como direito público.  

Por fim, cabe destacar que uma das condições essenciais para o aprimoramento na 

produção de indicadores por meio das IES é a existência de um banco de dados unificado, 

o que já está em andamento na PUC-SP por meio do Data-PUC.   

                                                *   *  * 

O presente Relatório Anual tratará, nos próximos tópicos, da Avaliação de Curso e da 

Avaliação de Serviços tendo como prioridade os cursos de graduação, conforme dito 

anteriormente.  Para o ano de 2019, são metas da CPA, conforme planejamento do triênio 

(2018-2019):  

 Dar continuidade às práticas avaliativas instituídas durante o ano de 2018 para os 

cursos de graduação, aprimorando a convergência das informações produzidas 

pelos diferentes instrumentos de autoavaliação;  

 Priorizar a autoavaliação dos cursos de pós-graduação;  

 Ampliar a avaliação das políticas de estágio da universidade;  
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 Propor discussão qualificada dos indicadores de autoavaliação com os setores 

interessados da universidade, tomando como ponto de partida os indicadores Inep-

MEC. 

 A CPA espera que esse relatório anual, de caráter sobretudo analítico, contribua 

para a reflexão da Universidade sobre o seu desempenho e possa ser objeto de 

ampla discussão entre os membros de seu corpo diretivo e a comunidade 

acadêmica.  

DESENVOLVIMENTO 

AVALIAÇÃO DE CURSO  

Introdução  

Conforme o Planejamento Trienal da CPA para os anos de 2018-2020, é seu objetivo 

institucionalizar a autoavaliação cíclica dos cursos de graduação em consonância com a 

avaliação externa produzida pelo MEC, de maneira a gerar informação e análise 

articuladas, destinadas à tomada de decisão do corpo diretivo da Universidade.   

 

Com esse intuito, a CPA, a partir do ano de 2018, desenvolveu a autoavaliação dos cursos 

da PUC-SP em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd), visando a produção 

de diagnósticos e ações organicamente vinculadas às necessidades da Universidade. Em 

reunião específica entre a coordenação da CPA, a Pró-Reitora de Graduação e seus 

assessores, foram propostos e definidos dois objetivos prioritários para o ano de 2018: 

  

1. Instituir os Grupos Operativos (G.O) como instrumento qualitativo de 

autoavaliação dos cursos de graduação, para além do monitoramento dos dados 

quantitativos e da avaliação de docência já em voga. Partindo da proposta elaborada 

pela CPA, foram realizados G.O. com estudantes dos cursos de Administração13, 

Jornalismo, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Jogos 

Digitais, Relações Internacionais e História. Inicialmente estava prevista a 

realização de G.O. com o corpo diretivo de cada curso, sobretudo com as 

coordenações de curso e representantes dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE). 

No entanto, dada a magnitude do trabalho e o interesse de que, durante o triênio, 

todos os cursos pudessem passar pela experiência do G.O., optou-se por privilegiar 

a escuta estudantil. 

2. Informar e sensibilizar o corpo diretivo dos cursos de graduação e seus 

representantes discentes concluintes sobre a importância da realização do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade-MEC). Com a presença da 

coordenação da CPA, um assessor da Prograd, a Procuradora Institucional (PI) e 

um representante da Consulteg (Consultoria Técnica de Apoio à Gestão 

Acadêmica) – estes últimos responsáveis por todo o procedimento técnico referente 

ao exame – e tendo por objeto de discussão os dados do Enade imediatamente 

                                                 
13 Projeto piloto visando a efetivação dos Grupos Operativos foi realizado, ainda no segundo semestre de 

2017, com o curso de Administração, conforme será explicitado mais adiante. A proposta de utilização de 

grupos focais como instrumento de autoavaliação já constava do Plano de Trabalho da Pró-Reitoria de 

Graduação de 2017. Cf. Meta 5 do Objetivo “Aumentar o número de estudantes matriculados nos cursos 

de graduação da PUC-SP ao longo de todo o ciclo de formação, seguindo, como diretriz, a excelência 

acadêmica” do Plano de Trabalho da Pró-Reitoria de Graduação (Fundasp, Relatório Analítico de 

Atividades 2018 – Exercício 2017, p. 38).  
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anterior, sistematizados e analisados pela CPA, foram realizadas reuniões conjuntas 

que tiveram por objetivo esclarecer o corpo diretivo dos cursos sobre os aspectos 

mais diretamente associados à realização do exame (conteúdo exigido, tipo de 

prova, duração etc.), o desempenho nas provas de formação geral e conhecimento 

específico, e os resultados mais significativos do questionário do estudante, em que 

questões relativas à organização didático-pedagógica, perfil do corpo docente, 

inserção profissional e infraestrutura são avaliadas. Também foram apresentados 

dados referentes ao perfil sociodemográfico dos estudantes concluintes de cada 

curso, de maneira a fornecer informações relevantes para a gestão pedagógica-

institucional das Faculdades. O material, apresentado e analisado pela CPA durante 

as reuniões, foi devidamente encaminhado às Faculdades para ser replicado aos 

professores e estudantes de forma a que se apropriassem da avaliação realizada pelo 

MEC.   

 

Para além dessas iniciativas inovadoras, iniciadas no segundo semestre de 2017 e 

consolidadas no ano de 2018, foi mantida a Avaliação da Docência conforme vem sendo 

realizada há quase 10 anos pela CPA. Algumas medidas foram introduzidas no sentido 

de aprimorar a sua prática, conforme será relatado mais adiante, sem, contudo, modificar 

substancialmente a maneira como tem sido realizada até o momento.  

Justificativa 

Priorizar a autoavaliação dos cursos de Graduação no ano de 2018 deveu-se à constatação 

de que a PUC-SP tem sofrido, nos últimos anos, uma redução significativa no número 

total de estudantes. Conforme a tabela abaixo, em um período de três anos, a PUC-SP 

perdeu 1.356 estudantes, cerca de 10,2% tomando por base o total de estudantes existentes 

em 2015.  

 

Tabela 1. Número de Estudantes por Campus (2015- 2017)  

Campus 
2015 2016 2017 

N° estudantes % N° estudantes % N° estudantes % 

Perdizes 10.778 81,00 10.195 81,20 9.789 81,92 

Santana 214 1,61 166 1,32 172 1,44 

Consolação  1.147 8,62 1.085 8,64 933 7,81 

Sorocaba 758 5,70 738 5,88 754 6,31 

Ipiranga 409 3,07 372 2,96 302 2,53 

Total 13.306 100,00 12.556 100,00 11.950 100,0 

 Fonte: SAE e Relatório de Atividades Fundasp. Base de dados dezembro de cada ano. 

 

Se observarmos a evolução dos matriculados por modalidade de curso oferecida, a perda 

de estudantes ocorreu em todas elas, totalizando 15,9%, se tomarmos por base o ano de 

2014.   

 

Tabela 2. Evolução de matriculados PUC-SP (2014-2017) - Ano base 2014 

Estudantes 2014 (%) 201514 15/14 (%) 2016 16/14 (%) 2017 17/14 (%) 

Graduação 14.709 100 14.423 -1,9 13.657 -7,2 13.009 -11,6 

Pós-Graduação 

Stricto Sensu 
3.927 100 3.758 -4,3 3.440 -12,4 3.415 -13,0 

Pós-Graduação 

Lato-sensu 
3.675 100 4.093 11,4 2.989 -18,7 2.401 -34,7 

                                                 
14 A partir de 2015, estão incluídos os estudantes de graduação com bolsa ProUni.  
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Extensão, 

aprimoramento e 

aperfeiçoamento 

3.659 100 2.871 -21,5 2.840 -22,4 3.029 -17,2 

Total 25.970 100 25.145 -3,2 22.926 -11,7 21.854 -15,9 

Fonte: Relatório Fundasp. Demonstrações Financeiras (2014 a 2017).  

 

Tabela 3. Evolução de matriculados a cada ano (2014-2017) 

Estudantes 2014 201515 
15/14  

(%) 
2016 

16/15 

(%) 
2017 

17/16 

(%) 

17/14 

(%) 

Graduação 14.709 14.423 -1,9 13.657 -5,3 13.009 -4,7 -11,6 

Pós-Graduação 

Stricto Sensu 
3.927 3.758 -4,3 3.440 -8,5 3.415 -0,7 -13,0 

Pós-Graduação 

Lato-sensu 
3.675 4.093 11,4 2.989 -26,9 2.401 -19,7 -34,7 

Extensão, 

aprimoramento e 

aperfeiçoamento 

3.659 2.871 -21,5 2.840 -1,0 3.029 6,7 -17,2 

Total 25.970 25.145 -3,2 22.926 -8,8 21.854 -4,7 -15,9 

Fonte: Relatório Fundasp. Demonstrações Financeiras (2014 a 2017) 

 

Entre os anos analisados, a maior perda ocorreu entre os estudantes de pós-graduação 

lato-sensu, cerca de 34,7%. No entanto, também houve perda significativa dos 

matriculados nos cursos de graduação. A maior perda, de 5,3%, ocorreu no ano de 2016. 

Embora tenha havido uma pequena recuperação no ano de 2017, acredita-se que já como 

resultante de medidas adotadas pela Universidade, não foi suficiente para retomar o 

patamar de 2014. 

 

Embora a perda de matriculados nos cursos de graduação seja inferior às demais 

modalidades, a sua redução significativa a cada ano coloca em risco a sustentabilidade 

financeira da Universidade, pois é dela que se origina a maior parte da sua receita 

orçamentária. Considerando o total da receita oriunda dos cursos oferecidos pela PUC-

SP nas suas diferentes modalidades, cerca de 70% é proveniente dos cursos de graduação, 

conforme é possível identificar na tabela abaixo. 

Tabela 4.  Receita orçamentária (em milhares de reais R$) 

Mensalidades 2014 2015 2016** 2017 

Graduação 325.232 352.868 371.898 390.982 

Pós-graduação 96.730 102.020 106.256 111.709 

COGEAE* 40.758 41.987 43.468 45.699 

Total  462.720 496.875 521.622 548.390 

Fonte: Relatório Fundasp. Demonstrações Financeiras (2014-2017) 

* Refere-se à Pós-Graduação Lato sensu.  

** A partir desse ano, a prestação de contas da Fundasp não discrimina a receita por modalidade. Baseado 

nos dados desmembrados nos anos anteriores foi realizado cálculo aproximado para os anos 2016/2017.  

 

Os mesmos dados também evidenciam que, de alguma maneira, a perda de matriculados 

tem sido contornada pela gestão acadêmico-financeira da Universidade de forma a não 

impactar na receita. Pelo contrário: durante o mesmo período, houve aumento de receita 

em todas as modalidades de curso oferecidas.  

 

Segundo informação da própria Fundação São Paulo (Fundasp), isso se deveu à 

“implementação das medidas de adequação da estrutura operacional e de custos ao atual 

                                                 
15 A partir de 2015, estão incluídos os estudantes de graduação com bolsa Prouni.  
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volume de matrículas, compatibilizando-as através das premissas contidas no orçamento 

para o ano de 2018” (Relatório Fundasp. Demonstrações Financeiras 2014-2017, p. 3)16.  

 

A gestão responsável do orçamento da Universidade minimizou o impacto da redução no 

número de matriculados na receita líquida que, na sua totalidade, inclusive, apresentou 

um aumento de 2,9%, em 2017, em relação ao ano anterior17.  

 

Da mesma forma, uma série de medidas acadêmicas, efetivadas durante todo o ano de 

2017, podem ter contribuído para reverter a tendência de queda observada desde 2014, 

com maior impacto em 2016. Conforme o Plano de Trabalho da Pró-Reitoria de 

Graduação, foram empreendidas ações no sentido de “aumentar o número de estudantes 

matriculados nos cursos de graduação da PUC-SP ao longo de todo o ciclo de formação, 

seguindo, como diretriz, a excelência acadêmica” (Relatório Analítico de Atividades 

2018 – Exercício 2017). 

 

Dentre as medidas implementadas, gostaríamos de destacar as reformas curriculares 

empreendidas18 e a elaboração das diretrizes para reformas curriculares e proposição de 

novos cursos19. Segundo o Plano de Trabalho da Pró-Reitoria de Graduação, o documento 

foi embasado “em conceitos que permitem valorizar a inovação pedagógica, a construção 

de autonomia dos estudantes, a intensificação da presença da pesquisa e da prática 

profissional ao longo da formação, além de incentivar a criação e qualificação de 

atividades extraclasse e a flexibilização dos currículos” (Idem, p. 41). 

 

Dentre outros objetivos, as medidas acadêmicas também tiveram por meta equacionar a 

“questão financeira”20, não só porque visaram controlar a evasão21, mas por adequar as 

matrizes curriculares aos custos, com impacto consequente nas mensalidades22.  

                                                 
16 Para um exemplo de medida adotada, cf. Deliberação Consad nº 04/2016, em que trata da adequação das 

cargas horárias de cursos que excediam o exigido pelo MEC. Importante observar que foi a partir desse ano 

que houve uma reversão na curva descendente de ingressantes observada para o período 2014/2017.   
17 Nos termos da própria Fundasp: “a receita líquida operacional de 2017 foi de R$ 475,9 milhões e 

apresenta uma elevação de 2,9% quando comparada com o período imediatamente anterior. No período a 

Instituição melhorou a utilização de recursos destinados a despesas administrativas e gerais atingindo uma 

redução de 5,0% em relação ao ano de 2016. Alcançou um resultado operacional de R$ 57,1 milhões 

(R$47,4 milhões em 2016) o que demonstra a manutenção do crescimento e na busca pela sustentabilidade 

econômica e financeira da Fundação. A melhoria na captação de receitas possui um reflexo direto com o 

aumento do resultado operacional da Instituição” (Relatório Fundasp. Demonstrações Financeiras 2014-

2017, p. 3). 
18 Foram “diagnosticados e reformulados os projetos pedagógicos dos seguintes cursos: 1. Arte, História, 

Crítica e Curadoria; 2. Ciências da Computação; 3. Comunicação das Artes do Corpo; 4. Engenharia 

Biomédica; 5. Enfermagem e 6. Medicina” (Fundasp, Relatório Analítico de Atividades 2018 – Exercício 

2017, p.35). 
19 Trata-se de documento, ainda em fase de finalização, intitulado “Diretrizes para revisão e proposição dos 

cursos de graduação”, Prograd, 2017.  
20 “Conforme explicitado nas metas anteriores, todos os cursos que passaram por reforma curricular tiveram 

a questão financeira equacionada. Esta condição deverá ser mantida para as reformas a serem realizadas em 

2018” (idem, p. 42). 
21 Meta 4 do Objetivo 1: “Diminuir os índices de evasão dos cursos de graduação” (Idem, p. 38).  
22 Meta 6 do Objetivo 1: “Aproximar os valores da mensalidade dos cursos de graduação aos praticados por 

cursos similares, em universidades privadas”. Ainda segundo o Plano de Trabalho da Pró-Reitoria de 

Graduação: “Todos os cursos reformulados tiveram o valor de sua mensalidade reduzida em relação ao 

projeto anterior, o que os tornou mais ‘competitivos’ também nesse quesito. Exceção deve ser feita ao curso 

de Medicina, para o qual foram mantidos os valores anteriores. Vale destacar que, neste caso específico, 

houve aumento de um ano de internato (prática em campo), com grupos pequenos, sempre sob supervisão, 

o que encarece o curso. Mesmo neste caso, a mensalidade foi mantida pois, embora o projeto pudesse, 
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Além disso, pela primeira vez, a PUC-SP constituiu um programa institucional de 

recrutamento de estudantes não restrito exclusivamente ao voluntarismo das 

coordenações de curso ou ao setor do vestibular. Ainda precisando apresentar resultados 

consolidados, o Programa VCnaPUC23 evidencia que a Universidade assumiu para si a 

necessidade de disputar os estudantes egressos do ensino médio, dado o aumento real, 

nos últimos anos, da concorrência no oferecimento da formação universitária.    

 

Se é fato que as medidas adotadas no âmbito acadêmico-financeiro podem ter sido 

responsáveis pela pequena reversão da tendência de queda no número de matriculados no 

ano de 2017 – reversão a ser verificada no ano de 2018 – ainda permanece preocupante o 

fato de a PUC-SP, a cada ano, perder em média 5,5% dos estudantes matriculados, sendo 

só nos cursos de Graduação cerca de 8,7% em média a cada ano, tomando por referência 

o período analisado (2014-2017). 

 

Também é objeto de preocupação o fato de a maior parte das medidas aprovadas até o 

momento serem voltadas à adequação dos cursos de graduação ao número de 

matriculados, numa tendência clara de enxugamento dos cursos existentes e mesmo de 

suas matrizes curriculares. Se, por um lado, há fatores positivos nessa direção, por outro, 

pode colocar em risco a sobrevivência de alguns cursos e, no limite, da própria 

Universidade, uma vez que a diversidade no oferecimento da formação é o que 

fundamenta a sua existência. Conforme a tabela abaixo, entre os anos de 2015-2017 a 

Universidade perdeu cerca de 25,5% dos seus cursos.  

 

Quadro 6. Número de Cursos de Graduação 2015 a 2017 

Cursos de 

Graduação 

2015 2016 2017 

55 47 41 
Fonte: SAE – dados coletados em dezembro dos anos pesquisados. 

 

É extremamente promissora a articulação das medidas acadêmicas com a viabilização 

financeira da Universidade. Mas é preciso fugir ao círculo vicioso da redução de 

matriculados a cada ano, ainda que minimizados os impactos na receita conforme 

demonstrado acima pela sua evolução. Para tanto, é preciso que, num segundo momento, 

a Universidade ataque questões que têm sido recorrentes na prática institucional e que, de 

alguma forma, têm sido também causadoras da perda de competitividade da PUC-SP no 

campo do ensino superior.  

 

Foi, portanto, tendo em vista esse diagnóstico, que a CPA se concentrou, durante todo o 

ano de 2018, na autoavaliação dos cursos de graduação, a porta de entrada mais 

importante da Universidade, tomando como referência a articulação de todos os 

instrumentos de avaliação disponíveis – Grupos Operativos, Enade e Avaliação da 

Docência – de maneira a identificar, por meio do cruzamento das informações geradas,  

problemas recorrentes e que, por isso, demandam atuação urgente da gestão acadêmica 

da Universidade.   

Na sequência, apresentamos relatórios referentes às autoavaliações realizadas por meio 

da Avaliação da Docência e dos Grupos Operativos. Ao final, apresentamos análise dos 

                                                 
potencialmente, encarecer o curso, houve grande esforço dos proponentes, Controladoria e Gestão 

acadêmica da Universidade para dimensionar adequadamente as necessidades acadêmicas à disponibilidade 

de recursos” (Idem, p. 39).  
23 Para maiores detalhes (http://www.pucsp.br/manualvestibular/) (Idem, p. 36) 

http://www.pucsp.br/manualvestibular/
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dados obtidos por meio do Exame Nacional do Estudante (Enade). Como será possível 

demonstrar, os problemas destacados por cada um dos instrumentos são praticamente os 

mesmos, evidenciando recorrência e persistência, exigindo, portanto, enfrentamento 

imediato do corpo diretivo responsável.     

Avaliação da Docência 

Introdução 

Em consonância com as propostas de trabalho da nova gestão da CPA que compreende a 

avaliação como uma ferramenta política de diagnóstico, planejamento e gestão, no ano 

de 2018 empreenderam-se diferentes ações dirigidas ao aperfeiçoamento da Avaliação da 

Docência, o que implicou repensar seus objetivos, modo de atuação e resultados. 

  

Baseados no histórico de dados produzidos ao longo da existência dessa avaliação, foram 

tomadas algumas medidas para melhor compreender as razões que dificultam a 

participação efetiva de estudantes e professores no processo avaliativo, bem como a 

utilização dos dados gerados. Isso porque o baixo percentual de participação desses dois 

grupos é uma questão recorrente da avaliação e afeta diretamente a utilização dos dados 

pelos professores e corpo diretivo dos cursos, além de provocar questionamentos sobre a 

sua relevância. 

 

É importante relembrar que a Avaliação da Docência está institucionalizada há quase dez 

anos com o objetivo de contribuir para o aperfeiçoamento da prática pedagógica dos 

professores, oferecendo subsídios para a reflexão de sua prática. Embora tenha sido 

concebida dialogicamente, atentando-se para as demandas das diferentes instâncias da 

Universidade, há ainda pouco envolvimento dos participantes, evidenciando a resistência 

histórica da Instituição em relação aos processos avaliativos, dificultando a sua 

implementação. 

 

Esta avaliação atende o Eixo 3 – Politicas Acadêmicas Dimensão 2: Ensino.  

Metodologia 

A Avaliação da Docência ocorre, semestralmente, por meio do Portal Acadêmico, 

plataforma eletrônica de gerenciamento da vida acadêmica da Universidade. Os 

respondentes, professores e estudantes, têm acesso aos questionários específicos de suas 

disciplinas naquele semestre. 

 

Em 2018, a avaliação ocorreu entre os dias 16 a 26 de maio, no 1º semestre, e entre os 

dias 15 a 28 de outubro, no 2º semestre. Os dois períodos avaliativos contaram com 

divulgação nas mídias digitais e espaços físicos da Instituição. No 2º semestre, contou 

também com reserva de laboratórios a pedido dos coordenadores dos cursos e da Pró-

Reitoria de Graduação.  

 

O questionário da Avaliação da Docência está estruturado sobre questões didático-

pedagógicas, visando coletar informações especificamente sobre o trabalho dos 

professores em sala de aula e a articulação da disciplina com o curso. São doze questões 
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para os estudantes (avaliação do docente pelo discente) e doze questões para os 

professores (autoavaliação docente). Conforme demonstrado abaixo: 

  

Quadro 7. Tabela de especificação utilizadas na elaboração do questionário da 

Avaliação da Docência 1º e 2º semestres para professores e estudantes dos cursos de 

graduação PUC-SP.  

Foco Avaliador Questão 

Planejamento/ 

Conteúdo 

Estudante 
Os conteúdos das aulas são articulados com os objetivos da 

disciplina. 

Professor 
Os conteúdos das aulas são articulados com os objetivos da 

disciplina. 

Estudante 
O professor desenvolve o conteúdo da disciplina relacionando-o 

com a área do curso. 

Professor 
O conteúdo da disciplina é desenvolvido em consonância com a área 

do curso. 

Estudante O professor demonstra dominar o conteúdo da disciplina. 

Professor 
O conteúdo dessa disciplina é abordado de maneira aprofundada e 

atualizada. 

Metodologias/ 

Estratégias de 

ensino 

Estudante 
Os recursos didáticos utilizados pelo professor favorecem a 

aprendizagem. 

Professor 
Os recursos didáticos utilizados por mim favorecem a aprendizagem 

dos estudantes.  

Estudante 
O professor cria espaços para o debate de questões articuladas ao 

conteúdo da disciplina.                  

Professor 
No desenvolvimento das aulas são criados espaços para o debate de 

questões articuladas ao conteúdo da disciplina.                  

Estudante 
O professor esclarece as dúvidas da turma, mostrando-se atento com 

a aprendizagem dos estudantes. 

Professor 
Procuro esclarecer as dúvidas da turma, mostrando-me atento com 

a aprendizagem dos estudantes. 

Ética 

Estudante 
O professor respeita as opiniões dos estudantes, mesmo quando 

diferem das dele.                                                                                                               

Professor 
As opiniões dos estudantes são respeitadas, mesmo quando diferem 

das minhas.                                                                                                               

Estudante O professor cumpre com o horário previsto para a aula. 

Professor Cumpro com o horário previsto para a aula. 

Metodologias 

avaliativas 

Estudante 
As avaliações (provas, trabalhos etc.) realizadas na disciplina são 

compatíveis com o conteúdo abordado em aula. 

Professor 
As avaliações (provas, trabalhos etc) que realizo na disciplina são 

compatíveis com o conteúdo abordado em aula. 

Estudante 
Ao devolver as avaliações (provas, trabalho etc.), o professor faz 

apontamentos que contribuem para a aprendizagem dos estudantes. 

Professor 
Ao devolver as avaliações (provas, trabalho etc.), faço 

apontamentos que contribuem para a aprendizagem dos estudantes. 

Autoavaliação do 

estudante/ 

Avaliação da 

turma pelo 

professor 

Estudante Realizo os estudos/leituras solicitados pelo professor. 

Professor Os estudantes realizam os estudos/leituras solicitados por mim. 

Questão aberta 

O espaço abaixo está reservado para que você realize outros comentários a respeito 

do trabalho do professor avaliado nessa disciplina. 

O espaço abaixo está reservado para que você realize outros comentários a respeito 

do seu trabalho nessa disciplina. 

Fonte: Matriz do questionário de Avaliação da Docência – professor e estudante – aplicado em 2018. 

Elaborado pela CPA. 
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Após o encerramento do período de aplicação, são produzidos os relatórios individuais 

por professor e um relatório geral do curso. O relatório docente apresenta os resultados 

das respostas de estudantes e da autoavaliação do professor naquela turma. Neste mesmo 

relatório também é apresentada uma média geral das avaliações dos demais professores 

do curso, visando situar o resultado individual do professor avaliado. O segundo relatório 

– relatório para o curso - é produzido para subsidiar as ações do corpo diretivo. Nele são 

apresentadas a média das avaliações feitas pelos estudantes sobre todos os professores 

atuantes no curso e a média das respostas das autoavaliações dos mesmos professores.  

 

 

Figura 1. Relatório da Avaliação da Docência 2º semestre 2018 
Fonte: Relatório da Avaliação da Docência – elaborado pela CPA e DTI – Divisão de Tecnologia da 

Informação. 
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Figura 2. Relatório da Avaliação da Docência 2º semestre 2018 

Fonte: Relatório da Avaliação da Docência – elaborado pela CPA e DTI. 

 

Ações realizadas em 2018 

Visando o aperfeiçoamento da Avaliação da Docência, umas das medidas tomadas no ano 

de 2018 foi em relação aos questionários aplicados. A decisão pela não alteração do 

instrumento de avaliação teve por objetivo possibilitar a constituição de séries históricas, 

de maneira a permitir estudos comparativos. 
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A partir daí, já foi possível realizar um primeiro levantamento de dados de participação 

dos dois grupos respondentes (professores e estudantes), tomando como série histórica os 

anos de 2015 a 2018. Pelos dados expostos no gráfico abaixo, é possível perceber a 

variação no número de participantes considerados os dados gerais para a Universidade: 

 

Gráfico 1. Resultados de participação na Avaliação da Docência  

- série histórica 2015 a 2018. 

 
Fonte: Elaborado pela CPA. Arquivo de dados DTI-PUCSP. 

 

Gráfico 2. Resultados de participação na Avaliação da Docência CURSO XXX 

- série histórica 2015 a 2018. 

 
Fonte: Elaborado pela CPA. Arquivo de dados DTI-PUCSP. 
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No gráfico geral da Universidade, os números indicam uma persistente diminuição da 

participação nos dois segmentos. No caso dos estudantes, a diminuição gradativa variou 

de 16,87% para 11,61% nos últimos três semestres. A média de participação no período 

foi de 13,67%. Já entre os professores, a média de participação ficou em torno de 27,50%.  

No entanto, os índices sofrem maiores impactos de semestre para semestre. 

 

De modo geral, os resultados de participação dos 32 cursos de graduação também 

demostraram significativa queda nos percentuais de participação, com exceção dos cursos 

de Administração, Fisioterapia, História, Serviço Social e Filosofia os quais contaram 

com iniciativas dos coordenadores de curso no sentido de estimular o envolvimento, o 

que se traduziu ora no aumento da participação dos estudantes, ora na dos professores. 

 

Alguns fatores externos podem ter contribuído para a oscilação na participação, como a 

aplicação da avaliação concomitantemente a acontecimentos que alteraram a rotina da 

Universidade: mudança de gestão dos coordenadores de curso, manifestações político-

acadêmicas entre estudantes. 

 

No entanto, sob a ótica da meta-avaliação, permaneceu a hipótese mais realista de que o 

instrumento de avaliação ainda encontra resistência entre estudantes e professores. 

 

Visando alterar essa postura, a CPA apresentou os resultados de participação na Câmara 

de Graduação (instância acadêmica na qual são debatidas questões inerentes aos cursos) 

a fim de sensibilizar coordenadores para a importância da Avaliação da Docência, bem 

como instá-los a atuar na mobilização de estudantes e docentes para a participação. 

 

Alguns cursos responderam positivamente, o que se traduziu no aumento da participação, 

levando à conclusão de que aumento da participação pode estar relacionado diretamente 

à atuação incisiva das coordenações de curso.  

 

No entanto, permaneceu a hipótese de que a baixa participação estaria associada à 

tecnologia utilizada. Desde a sua implantação, a resposta à Avaliação da Docência requer 

que professores e estudantes acessem o questionário por meio do Portal Acadêmico, o 

que só é possível de um computador de mesa ou notebook. O ideal seria que a Avaliação 

da Docência fosse acessada por meio do celular. 

 

Com esse objetivo, a CPA em parceria com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) 

resolveu:  

 Pesquisar aplicativo que permitisse desenvolver a Avaliação da Docência por 

meio do celular;  

 Promover projeto piloto para testar a hipótese;  

 Identificar a mudança na participação uma vez alterada a mediação tecnológica.  

Projeto Piloto de Avaliação da Docência 

A experiência foi chamada de Projeto Piloto de Avaliação da Docência do Curso de 

Direito. O curso de Direito foi eleito para os primeiros testes devido a sua complexidade 

e à disposição da coordenação do curso em cooperar. 
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Depois dos estudos de viabilidade promovidos por uma equipe constituída para tal fim, 

da qual participaram a CPA, um assessor de tecnologia da Prograd e o coordenador do 

curso de Direito, decidiu-se pelo uso do aplicativo Microsoft Forms Office 365:  

 

 A PUC-SP possui parceria com a Microsoft e oferece o Office 365 Educacional 

sem nenhum custo para sua comunidade de estudantes (graduação, pós-

graduação), professores e funcionários. No site da Instituição, há um espaço 

dedicado para os integrantes da comunidade acadêmica, contendo explicação 

detalhada de como ativar/registrar e utilizar a ferramenta Educacional. 

 

 A ferramenta online atenderia aos objetivos desejados. Além disso, como para ter 

acesso à ferramenta é preciso que cada qual seja registrado, isso garantiria a 

fidedignidade das respostas, superando o maior problema em abdicar do uso do 

Portal Acadêmico.   

 

No entanto, alguns limites impostos pela ferramenta evidenciaram a sua dificuldade para 

a finalidade prevista, o que, no entanto, depois de muitos testes promovidos pela equipe 

da CPA e o assessor da Prograd, pode, finalmente, ser posto em prática. 

A avaliação deveria ter ocorrido ainda no 1º semestre 2018, mas, diante de contratempos 

encontrados pelo curso de Direito, adiou-se a aplicação para o início do 2º semestre. 

Assim, com o apoio da secretaria do curso, a aplicação foi realizada entre 27 de agosto e 

9 de setembro de 2018.  

 

No entanto, diferentemente da hipótese que atribuía à tecnologia a baixa adesão, os dados, 

uma vez sistematizados, revelaram que a participação dos estudantes do curso de Direito, 

por meio do celular, foi ainda menor do que aquela realizada por meio do Portal 

Acadêmico.  

 

Tabela 5. Comparação de participação dos estudantes do curso de Direito na Avaliação 

da Docência realizada no Portal Acadêmica e por meio da ferramenta Office 365. 

Semestre da 

Avaliação 

Total de estudantes 

matriculados no curso 

Nº de 

participantes 

Percentual de 

participação 

2018 - 1º sem  3172* 358 11,29% 

2018 - 2º sem 3131* 201 6,42% 

2018 – 2º sem 

Office 365 
2824** 26 0,93% 

Fonte: *DTI – durante a aplicação da Avaliação da Docência no Portal Acadêmico. **Dados transmitidos 

pela Secretaria do curso de Direito 
 

Durante o processo, estudantes do curso de Direito negaram que a baixa participação se 

devesse à ferramenta utilizada. Ao contrário, para eles, devia-se à ausência de resultados 

concretos da avaliação realizada, o que lhes desestimulava a participação. 

 

A posição dos estudantes de Direito foi corroborada pelos estudantes que participaram 

dos Grupos Operativos. Neste caso, embora a Avaliação da Docência não fosse o cerne 

da autoavaliação, foi nesse momento que muitos problemas relativos à docência foram 

mencionados, embora também com algum ceticismo se as questões apontadas seriam ou 

não solucionadas.  
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Pedagogia – participação na autoavaliação do curso 

Os processos avaliativos realizados pela CPA não se limitam apenas ao cumprimento de 

exigências previstas na Lei do Sinaes. Em função da sua autonomia, pode atuar no sentido 

de cooperar nos processos diversos de autoavaliação institucional quando solicitada.  

A comunidade acadêmica, consciente dessa postura e compromisso institucional, tem 

procurado à CPA para desenvolver trabalhos pontuais e ajudar na realização de algumas 

avaliações específicas.  

Em 2018, o curso de Pedagogia sugeriu uma Avaliação da Docência na qual fossem 

tratados assuntos peculiares ao curso e seus docentes. O que teria levado à coordenação 

de curso a elaborar uma avaliação à parte daquela realizada pela CPA foi o fato de que 

questões importantes para a gestão do curso, segundo sua coordenadora, não eram 

abordadas pelo instrumento da CPA.  

Assim, entendendo as necessidades do curso, a CPA principiou a elaboração do 

instrumento. A coordenação do curso avaliou o instrumento tornando-o apto para 

aplicação. O curso realizou a aplicação do questionário em papel, entrando em cada sala 

de aula, explicando para os estudantes os motivos daquela avaliação específica. Na 

segunda etapa, a CPA contribuiu dando apoio técnico para sistematização dos dados, a 

serem analisados pelo curso. Até o presente, a CPA não obteve devolutiva dos resultados 

e ações decorrentes dessa avaliação. 

Medicina – participação na autoavaliação do curso 

Por solicitação da coordenação do curso de Medicina, foi elaborado instrumento de 

Avaliação da Docência que atendesse às especificidades do curso modular. 

Produzido em 2016, foi aplicado em 2017-2018, cabendo a aplicação e análise ao corpo 

diretivo do curso.  

Até o fechamento desse relatório, a análise dos dados ainda não havia sido finalizada. 

Para o ano de 2019, é prioridade da CPA apresentar estudo detalhado dos resultados 

obtidos, articulada à avaliação externa (avaliação in loco) prevista para ser realizada em 

maio de 2919.  

CACEPE - Avaliação contínua dos docentes – aproveitamento dos dados da Avaliação 

da Docência  

Apesar da sua longevidade, como foi possível demonstrar, a Avaliação da Docência não 

tem sido apropriada devidamente pela Universidade, o que confirma a ausência de uma 

cultura avaliativa na PUC-SP. 

Por outro lado, a CPA reconhece o descompasso muitas vezes existente entre o 

instrumento de avaliação e a expectativa dos coordenadores de curso, conforme ficou 

evidenciado pela iniciativa do curso de Pedagogia e mesmo a do curso de Direito.  

No entanto, no ano de 2018, um passo importante foi dado no sentido de tornar a 

Avaliação da Docência – dita pela comunidade acadêmica “avaliação da CPA”, o que já 

dá a exata medida de como é compreendida – um pouco mais institucionalizada.  

Por solicitação do Comitê Assessor do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão 

(CACEPE) da Universidade, a CPA deveria produzir um indicador que expressasse a 
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atuação dos docentes em sala de aula, visando atender a um dos indicadores utilizados na 

Avaliação Contínua dos Docentes (conforme Deliberação do CONSUN nº 4/2016).  

A CPA mobilizou-se no sentido de produzir tal indicador, o que gerou uma planilha com 

notas individuais atribuídas aos docentes para o período de 2016 e 2017. 

No entanto, mais uma vez, a utilização desse dado foi contestada pela comunidade 

acadêmica, exatamente em função da pequena representatividade da participação de 

estudantes e professores.  

Portanto, fica corroborada a necessidade de a CPA envidar esforços no sentido de 

aumentar a base de participação da Avaliação da Docência, de maneira que o resultado 

por meio dela obtido possa ser utilizado no próximo biênio (2018-2019), conforme 

solicitou o CACEPE.  

No entanto, fica o registro de que o aumento dessa participação só será de fato 

empreendido se, escutados os estudantes, as decisões forem empreendidas no sentido de 

superar os problemas por eles apontados. 

Resultados obtidos na Avaliação da Docência – ano 2018 

Cada alternativa do questionário da Avaliação da Docência procura mensurar o grau de 

concordância dos estudantes em cada questão, podendo variar do “discordo fortemente” 

(0% a 25% de concordância) ao “concordo fortemente (76 % a 100% de concordância). 

Conforme quadro abaixo: 

 

Quadro 8. Alternativas das questões da Avaliação da Docência e respectivos pesos. 

Grau de concordância Peso 

discordo fortemente  (0% a 25% de concordância) 0 

discordo parcialmente (26% a 50% de concordância) 1 

concordo parcialmente (51% a 75% de concordância) 2 

concordo fortemente (76 % a 100% de concordância) 3 
Fonte: CPA 

 

A partir das respostas dadas, foram produzidas médias, considerando todas as respostas 

válidas dadas pelos estudantes para as disciplinas de cada professor. O quadro a seguir 

apresenta a média obtida para cada uma das questões efetuadas, considerando a totalidade 

das respostas dadas à totalidade dos docentes da Universidade.  

 

Quadro 9. Média geral da PUC em cada questão da Avaliação da Docência – 2017 

Questões/Descritores 1º sem 2º sem 

Q1 Articulação dos conteúdos das aulas e os objetivos da disciplina. 2,53 2,45 

Q2 Desenvolvimento do conteúdo da disciplina e sua relação com a área do curso. 2,49 2,45 

Q3 Domínio, aprofundamento e atualização dos conteúdos ministrados pelo professor. 2,64 2,60 

Q4 Utilização de recursos didáticos que favorecem a aprendizagem. 2,16 2,14 

Q5 Criação de espaços na aula para o debate sobre o conteúdo da disciplina.                   2,37 2,37 

Q6 Esclarecimento de dúvidas da turma pelo professor. 2,46 2,45 

Q7 Respeito às opiniões dos estudantes.                                                                                                                2,46 2,44 

Q8 Cumprimento do horário previsto para a aula. 2,56 2,50 

Q9 Avaliações de aprendizagem em consonância com os conteúdos abordados em aula.  2,56 2,47 

Q10 Devolutiva de avaliações que contribuem para a aprendizagem.  2,30 2,28 

Q11 Realização de leituras/estudos solicitados pelos professores.  2,50 2,44 

Fonte: Dados da Avaliação da Docência – 2017. 
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Nota-se que em nenhuma das questões há o alcance da média 3 e que, considerados os 

diferentes semestres, houve uma queda nas médias de um semestre para outro. No 

entanto, para algumas questões a avaliação foi bastante positiva. Visando o cruzamento 

com o que foi mencionado pelos estudantes por meio do instrumento do Grupo Operativo, 

destacamos as seguintes questões:  

 

A questão 3 - Domínio, aprofundamento e atualização dos conteúdos - é a que mais se 

aproxima do conceito 3, podendo demostrar que os estudantes reconhecem a qualificação 

de seus professores. No entanto, apesar dessa impressão positiva, no cruzamento de 

informações com as questões abertas desta avaliação, aparece o incômodo dos estudantes 

em relação ao descompasso entre a capacitação docente e a disciplina para qual foi 

designado, problema mencionado em todos os cursos que participaram do Grupo 

Operativo. 

 

A questão 8 - Cumprimento do horário previsto para a aula - chama atenção o fato de 

que a nota neste quesito não tenha sido 3, ainda que próxima dela. No entanto, apesar de 

parecer um problema superado, foi ainda bastante mencionado pelos estudantes dos 

cursos que participaram do Grupo Operativo.  

 

A questão 9 - Avaliações de aprendizagem em consonância com os conteúdos abordados 

em aula: bem avaliada em 2017, significa que os docentes têm se comprometido a 

promover avaliações condizentes com o que tem sido ensinado em sala de aula. No 

entanto, o descompasso entre avaliações e conteúdo foi bastante reiterado pelos 

estudantes quando do Grupo Operativo, o que requer, portanto, atenção. 

 

Em relação às questões com menores médias, cumpre destaque para as questões: 

 

A questão 10 - Devolutiva de avaliações que contribuem para a aprendizagem – esta é 

uma das questões com menor média, depois da questão 4, rebatendo negativamente na 

avaliação geral da PUC, pois é recorrentemente mal avaliada na maioria dos 

cursos/faculdades, com exceção do curso de Teologia. A avaliação demonstra que os 

estudantes estão atentos à importância do retorno de trabalhos e provas. Conceitualmente, 

essa prática encerra o ciclo de aprendizagem. A ausência de devolutiva implica 

diretamente no desconhecimento, por parte do estudante, sobre o seu desempenho na 

disciplina. Nos Grupos Operativos, essa questão também foi explorada pelos estudantes.  

 

Cabe destaque ainda para a questão 4 Utilização de recursos didáticos que favorecem a 

aprendizagem, a com menor média de todas as questões. Importante dizer que para essa 

resposta podem ser compreendidos tanto o uso de recursos pedagógicos como 

tecnológicos. Se observadas as discussões promovidas por meio dos Grupos Operativos, 

não fica descartada o uso de recursos tecnológicos. 
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No quadro apresentado abaixo, é possível verificar quais os indicadores da prática docente 

são avaliados de maneira mais satisfatória, considerando cada uma das Faculdades:   

 

 
Figura 3. Médias por Faculdade em cada questão da Avaliação da Docência - 2017 
Fonte: Dados da Avaliação da Docência – 2017. Obs. FCMS – dados apenas do curso de Enfermagem. 

 

 

Em síntese, pode-se dizer o seguinte em relação à Avaliação da Docência:  

 

 O baixo número de participação de estudantes e professores, respectivamente 

abaixo de 20% e 30%, indica a necessidade de analisar os motivos particulares de 

resistência dos cursos à avaliação, buscando soluções que a superem;   

 O projeto piloto realizado com o curso de Direito demonstrou que a baixa adesão 

não está diretamente associada à mediação tecnológica;  

 A variável que impactou no aumento da participação dos discentes e dos docentes 

foi o engajamento dos coordenadores de curso em favor de sua mobilização; 

 Por meio da série histórica de dados, foi possível detalhar os pontos da prática 

docente que requerem mais atenção. Tomando por base os dados da avaliação de 

2017, destacaram-se duas questões com menores médias: 1. Recursos 

disponibilizados para o funcionamento de aulas. 2. Devolutiva de avaliações de 

maneira a favorecer a aprendizagem, cabendo providências e encaminhamentos 

institucionais nessa direção; 

 O uso da Avaliação da Docência pelo CACEPE deve ser mantido, de maneira a 

institucionalizar o uso desse instrumento conforme descrito no Parágrafo Único 

do Art. 267 do Regimento da PUC-SP.  
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Grupos Operativos 

Introdução 

 

Na PUC-SP, desde 2017, os Grupos Operativos foram opção para promover a 

autoavaliação qualitativa dos cursos de graduação. Para avaliar sua pertinência, decidiu-

se, em comum acordo com a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e as coordenações dos 

respectivos cursos, pela realização de experiência piloto com os estudantes de primeiro 

ano do curso de Administração, do Campus Perdizes, e com os estudantes do último ano 

do curso de Jornalismo. Em ambos os casos, tratou-se de avaliar o desempenho de 

reformas curriculares recentes. Findas as experiências piloto, os Grupos Operativos 

realizados com os estudantes das Engenharias de Produção, Civil e Elétrica foram os 

primeiros a fazer parte do ciclo avaliativo.  

 

Terminada essa primeira etapa, a CPA, em comum acordo com a Pró-Reitoria de 

Graduação, considerou relevante dar seguimento aos Grupos Operativos em função dos 

bons resultados apresentados pelas primeiras experiências. Fizeram parte dessa segunda 

etapa os cursos de Jogos Digitais, Relações Internacionais e História.  

 

Dois são os produtos gerados a partir dos Grupos Operativos: a) relatório elaborado pela 

CPA, contendo a sistematização e análise da escuta dos estudantes, diagnóstico do 

problemas apontados e sugestões de encaminhamento; b) planilha proposta e elaborada 

pela Prograd com a distribuição por eixo dos problemas apontados para envio ao corpo 

diretivo dos cursos, cobrando solução e metas. 

 

 

Metodologia 

 

O Grupo Operativo é modalidade de grupo focal voltada à discussão de problemas 

institucionais. 

 

O objetivo do grupo operativo é observar como cada qual dos atores percebe e opera em 

relação às práticas compartilhadas numa mesma situação institucional. Aqueles que dele 

participam devem ser compreendidos como porta-vozes da dinâmica institucional que 

está sendo analisada, portanto, dela representantes.  

 

A escuta promovida pelos G.O. deve ser mediação para produzir diagnósticos e 

proposições para o desenvolvimento de políticas institucionais. 

 

Em decorrência, o grupo operativo não pode ser conduzido senão por alguém que conheça 

a Instituição e que tenha larga experiência da situação que está sendo analisada, pois só 

desta forma as questões levantadas poderão ser traduzidas em problemas estruturais e 

institucionais, que é o que importa quando se trata de produzir diagnóstico e apontar 

encaminhamentos.   

 

Para que os Grupos Operativos funcionem adequadamente, devem ter no máximo 15 

participantes, número razoável para que a dinâmica institucional seja revelada.  
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Os Grupos Operativos também devem ser observados e coordenados por pessoas 

diferentes. A uma delas, cabe orientar o grupo. A outra, registrar o que está sendo dito e 

como está sendo dito. Ambas são importantes para afinar a escuta posteriormente. A 

gravação pode ser realizada, embora não recomendada, a não ser como meio de 

checagem.  

 

Cabe ao coordenador a proposição da tarefa ao grupo e a sua orientação de forma a que 

não extrapole o seu objetivo. Exatamente por isso, recomenda-se que os Grupos 

Operativos tenham uma duração de no máximo uma hora e meia (1h30), de maneira a 

que os integrantes também sejam mobilizados para a objetividade. 

 

Procedimentos 

 

Os Grupos Operativos realizados pela CPA obedeceram ao seguinte procedimento:  

 A definição dos cursos e das turmas que participam dos Grupos Operativos é 

estabelecida de comum acordo entre a CPA, a Pró-Reitoria de Graduação e as 

respectivas coordenações de curso;  

 As datas e locais do grupo operativo são definidos pelas coordenações de curso, 

pela CPA e Pró-Reitoria de Graduação, sempre em favor da maior participação 

dos estudantes;  

 A participação dos estudantes é voluntária. Por isso, uma semana antes da 

realização do Grupo Operativo, a CPA passa em sala de aula acompanhada da 

coordenação de curso para sensibilizar e inscrever os estudantes interessados. A 

participação da coordenação de curso nessa etapa é essencial. As fichas de 

inscrição ficam arquivadas na CPA;  

 Os Grupos Operativos são realizados por período (diurno e noturno) e turma, para 

evitar a contaminação recíproca dos problemas aventados;  

 Os Grupos Operativos são coordenados por dois membros da CPA e tem duração 

máxima de uma hora e meia (1h30);  

 Os temas a serem tratados, durante o grupo operativo, são levantados pelos 

estudantes, de forma a evitar a imposição de problemática, e conduzidos pela 

CPA, que faz registro detalhado da escuta com vistas à elaboração do relatório 

final;  

 A CPA elabora o relatório final, contendo a informação das turmas e datas de 

realização dos Grupos Operativos, a descrição da relação entre inscritos e 

participantes, os temas levantados conforme a prioridade dada pelos estudantes e 

a descrição da discussão realizada. Ao final, o relatório produz a análise das 

informações, situando-as nas dinâmicas do curso e institucional e, em suas 

considerações finais, sugere encaminhamentos ligados não só a rotina da 

Universidade, mas os que requerem ações mais incisivas e, por vezes, inovadoras;     

 O relatório, uma vez finalizado, é encaminhado aos estudantes para checagem; 

 Encerrados os procedimentos, o relatório final é encaminhado ao coordenador de 

curso, à Pró-Reitoria de Graduação e aos estudantes;   

 Espera-se que o coordenador de curso se reúna com o Núcleo Docente 

Estruturante (NDE) de forma a discutir o relatório proposto pela CPA e 

encaminhar as decisões necessárias;  

 A Prograd elabora planilha com os problemas apresentados pelo relatório da CPA 

e faz reunião com o corpo diretivo do curso, solicitando que sejam indicados os 

encaminhamentos necessários;   
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 A CPA recebe da Prograd a planilha com os encaminhamentos propostos e 

informa os estudantes, dando por encerrado o processo avaliativo. 

 

Alguns ajustes nos procedimentos ainda são necessários, o que será providenciado para o 

ano de 2019. 

 

 

Grupos Operativos realizados   

 

Os primeiros Grupos Operativos foram realizados ainda no segundo semestre de 2017, 

como experiências-piloto, com os cursos de Administração, Campus Perdizes, e com o 

curso de Jornalismo, que haviam passado por reformas curriculares recentes. Numa 

segunda etapa, foram realizados os Grupos Operativos dos cursos de Engenharia Elétrica, 

Engenharia de Produção, Engenharia Civil, Jogos Digitais, Relações Internacionais e 

História. Nas tabelas abaixo, apresentamos o número de G.O. realizados, bem como a 

relação entre inscritos e participantes em cada um deles.  

 

Quadro 19. Grupos Operativos realizados em 2017 e 2018 

Data Curso Período/Turno 

31/10/2017 Administração 2º período – noturno  

01/11/2017 Administração  1º período – matutino 

10/11/2017 Administração 2º período - matutino 

11/04/2018 Jornalismo 7º períodos – diurno e noturno 

23/04/2018 Engenharia Produção 5º e 7º períodos - noturno 

26/04/2018 Engenharia Elétrica  7º e 9º períodos - noturno 

24/04/2018 Engenharia Civil  5º e 7º períodos - noturno 

25/04/2018 Núcleo Comum 3º período - noturno 

13/09/2018 Jogos Digitais  2ª período - matutino 

20/09/2018 Jogos Digitais  6º período - matutino 

08/10/2018 Relações Internacionais  2º período - matutino  

08/10/2018 Relações Internacionais  2º período - noturno  

09/10/2018 Relações Internacionais  7º e 8º períodos - noturno  

11/10/2018 Relações Internacionais  4º período - matutino  

11/10/2018 Relações Internacionais  4º período - noturno   

22/10/2018 História  2º período - matutino  

22/10/2018 História  2º período - noturno  

29/10/2018 História  6º período - matutino 

25/10/2018 História  6º período - noturno  

Fonte: CPA 

 

Tabela 8. Relação entre inscritos e participantes 

Graduação Inscritos Participantes % 

Administração 65 20 31% 

Jornalismo 21 08 38% 

Engenharia de Produção 12 01 8% 

Engenharia Civil 22 08 36% 

Engenharia Elétrica 21 07 33% 

Jogos Digitais 20 30 150% 

Relações Internacionais 48 15 31% 

História 29 36 124% 

Total 238 125 53% 

Fonte: CPA.  
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Por ser a primeira vez que Grupos Operativos são utilizados na PUC-SP como 

instrumentos de autoavaliação dos seus cursos de graduação, a CPA considerou 

extremamente positivo o número de participantes. Embora não tenha se traduzido em 

participação efetiva, o número de inscritos também foi significativo, demonstrando a 

disposição dos estudantes em contribuir com esse tipo de atividade. No total, a 

participação alcançou um pouco mais de 50% dos inscritos, número bastante elevado para 

uma primeira experiência, sobretudo se considerada a sua não obrigatoriedade.  

 

Assim, embora a análise quantitativa seja relevante, sobretudo quando enfatizados os 

indicadores residuais, é importante frisar que o instrumento do G.O. visa a análise 

qualitativa. Como mediadores institucionais, a análise dos problemas recorrentes de 

alguns cursos identifica o que pode ser comum a todos eles, sendo suficiente, portanto, 

para fornecer subsídios às políticas acadêmico-administrativas.  

 

A CPA, portanto, reforça a sua proposição inicial de que os G.O. sejam realizados em 

consonância e alternância com o ciclo avaliativo externo, com o objetivo de facilitar, 

inclusive, a sua própria institucionalização. Além disso, a massificação do instrumento 

pode levar ao acúmulo de problemas sem solução, desacreditando-o. Sem que os 

problemas institucionais recorrentes se resolvam não adianta produzir mais informação, 

criando expectativas que não podem ser atendidas. 

 

Resultados obtidos 

 

Por meio da realização dos grupos operativos, foram identificados dois tipos problemas: 

a) aqueles que são específicos à organização-didático pedagógica de cada curso; b) e os 

que se referem às questões institucionais mais amplas e que aparecem com maior ou 

menor ênfase em todos os cursos de graduação. 

 

Se os primeiros têm por interlocução o corpo diretivo de cada curso, reclamando ações 

mais efetivas das coordenações de curso e dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE), 

os segundos interpelam a Universidade e dela demandam o desenvolvimento de políticas 

acadêmico-administrativas que os superem. 

 

O objetivo do presente relatório é promover uma síntese dos relatórios específicos de cada 

curso24, tomando por referência os problemas recorrentes, pois são esses que demandam 

uma ação mais urgente de todo o corpo diretivo da Universidade, tendo à frente a Pró-

Reitoria de Graduação. 

 

Os problemas levantados espontaneamente pelos discentes durante as reuniões dos G.O. 

foram agrupados por categorias, tendo por parâmetro as dimensões avaliativas do 

Questionário do Estudante do Enade, da Avaliação da Docência realizada pela CPA, e 

aquelas sugeridas pelo relatório de ciclo, mais especificamente as dimensões 2 (Políticas 

para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão) e a dimensão 7 (Infraestrutura física).   

 

                                                 
24 Ao longo do ano de 2018, foram produzidos seis (6) relatórios com os resultados específicos de cada 

curso de graduação avaliado por meio do Grupo Operativo, totalizando 93 páginas. Os relatórios foram 

encaminhados aos respectivos coordenadores, diretores de faculdade, à Prograd e aos discentes 

participantes e estão à disposição para consulta na CPA.     
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Por ordem de recorrência, os temas mais comumente abordados pelos estudantes foram 

Corpo Docente, Ampliação da Formação Acadêmica e Profissional e Infraestrutura, 

física e tecnológica.  

 

Análise dos problemas levantados   

 

Um dos objetivos da instituição dos Grupos Operativos como instrumento de 

autoavaliação dos cursos de graduação foi buscar identificar quais seriam os reais 

problemas que estariam afetando o bom andamento dos cursos de maneira a impactar 

tanto no recrutamento dos estudantes, como na sua permanência.  

 

Uma vez posto em prática, evidenciou-se que o maior problema dos cursos de graduação 

é, antes de tudo, a sua baixa institucionalidade. Ou seja, a prática cotidiana dos cursos 

avaliados tem se distanciado do que está previsto institucionalmente, seja por meio dos 

PPCs, seja por meio dos regulamentos internos à Universidade, fato observado, 

sobretudo, por meio dos problemas levantados quanto à organização didático-pedagógica: 

cumprimento estrito da matriz curricular; atendimento programático às ementas 

disciplinares; articulação entre as disciplinas; diálogo estreito das disciplinas sob a gestão 

de departamentos externos com o objeto do curso; cumprimento do horário destinado às 

aulas; atualização bibliográfica, dentre outros.  

 

A identificação desses problemas relativiza a necessidade, bem como a efetividade, das 

reformas curriculares como solução para o esvaziamento dos cursos de graduação, pois, 

a alteração da matriz curricular não produzirá necessariamente resultado na mudança das 

práticas cotidianas dos cursos avaliados.  

 

Nesse sentido, no que diz respeito aos problemas relativos à organização didático-

pedagógica, a CPA entende ser necessária a recuperação da institucionalidade dos cursos 

de graduação da PUC-SP por meio, sobretudo, da atuação firme e constante dos 

coordenadores de curso e dos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) na condução e 

controle cotidiano do curso. 

 

A prática de reuniões periódicas entre as coordenações de curso, os NDE e os docentes 

com o objetivo de discutir programas, articular conteúdos e temáticas, conferir a 

adequação ao PPC das disciplinas ministradas, inclusive como forma de orientar os 

professores que advém de outros departamentos, são práticas institucionais, cuja 

regularidade precisa ser garantida. 

 

Da mesma forma, cabem aos departamentos garantir que as disciplinas pelas quais são 

responsáveis estejam em consonância com os PPCs dos cursos, para qual os docentes são 

designados, tanto no sentido da adequação disciplinar às ementas, como na garantia de 

um diálogo estreito com a especificidade do curso. Pois é exatamente por isso que os 

programas das disciplinas têm origem nos departamentos, que, por serem áreas 

epistemológicas, são os que têm mais condições de identificar no conjunto do 

conhecimento acumulado aquele que mais dialoga com o PPC em questão.  

 

Os departamentos também são responsáveis pelo descompasso constatado pelos discentes 

entre a especialização dos docentes e as disciplinas ministradas. Em termos gerais, pode-

se dizer que a sua origem está na maneira como as aulas têm sido atribuídas e, por 
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paradoxal que possa parecer, tem sido afetada diretamente pela crise de demanda e 

permanência vivida pelos cursos de graduação.  

 

Alguns passos foram dados pela Universidade no sentido de procurar sanar esses 

problemas. Com a recente proposta de mudança estatutária, cogitou-se o fim dos 

departamentos e a concentração da gestão dos cursos na figura do coordenador. Debate 

interno e democrático ponderou a relevância dos departamentos, garantindo sua 

permanência. Algumas soluções de consenso, podem, no entanto, ser viabilizadas, como 

as que já tem sido postas em prática pela Universidade:   

 

 Avaliação Contínua do Docente: conforme dito anteriormente, o CACEPE 

desempenha a cada biênio avaliação contínua dos docentes. No entanto, apesar da 

tentativa valorosa de incluir como indicador a Avaliação da Docência, não obteve 

sucesso em função da baixa participação discente. Uma das formas de sanar esse 

problema é garantir a apropriação institucional da Avaliação da Docência, criando 

mecanismo que obrigue ao discente, de alguma forma, a respondê-la. Conforme 

dito anteriormente, parece sintomático que a Avaliação da Docência seja nomeada 

pela Universidade como a Avaliação da CPA, quando, a rigor, é algo previsto em 

seu Regimento. Incluída como indicador na Avaliação Contínua do Docente essa 

poderia servir como parâmetro para os processos internos de distribuição de aula.  

 Coordenação de curso: as coordenações de curso são as principais responsáveis 

pelo bom funcionamento dos cursos de graduação. Esses, por sua vez, são centrais 

na reprodução da Universidade – acadêmica e financeira. Somente uma condição 

institucional de mais poder para a coordenação de cursos garantiria uma 

centralidade efetiva dos cursos de graduação. A CPA considera que essa alteração 

na hierarquia entre departamentos e coordenação de cursos precisa ser refletida 

pela Universidade, inclusive, com a designação de horas contratuais maiores para 

aqueles que são os diretamente responsáveis por cercar de 70% da receita.      

 

 Critérios institucionais e universais de distribuição de aula: critérios objetivos, 

discutidos democraticamente e instituídos como parâmetros universais seriam   

importante passo na institucionalização da atribuição de horas contratuais.  

 

Enade – Exame Nacional de Desempenho do Estudante 

Introdução 

 

Durante os anos de 2017-2018, a Comissão Própria de Avaliação (CPA), em parceria com 

a Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) e a Consulteg, na figura de seu Procurador 

Institucional (PI), promoveu reuniões de sensibilização para a realização do Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade). 

Embora a PUC-SP disponha de um setor técnico responsável pelo acompanhamento, 

informação e realização dos procedimentos referentes à avaliação externa – Consulteg – 

foi a primeira vez que a Instituição, por sugestão da CPA, se organizou no sentido de 

envolver o corpo diretivo dos cursos avaliados para análise e conhecimento dos dados 

gerados pelo Enade.   
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As reuniões tiveram por objetivo apresentar os resultados dos exames anteriores25 aos 

diretores de Faculdade, coordenadores de curso, representantes dos Núcleos Docentes 

Estruturantes (NDE) e dos estudantes concluintes. Além de informar sobre os 

procedimentos relativos à realização da prova, foi objetivo, sobretudo, promover a 

reflexão interna sobre os cursos de graduação a partir da avaliação produzida pelo Inep-

MEC.   

Ao todo, foram realizadas 11 reuniões, conforme demonstrado no quadro abaixo. Nos 

casos dos cursos de Direito e Teologia, a CPA também foi convidada a apresentar a 

análise dos dados para os estudantes concluintes. 

 

Quadro 20. Reuniões de sensibilização Enade 2017-2018 

Faculdade Curso  Data  

Educação Pedagogia 1/09/ 2017 - 16h 

Ciências Sociais 

Ciências Sociais 

História  

Geografia   

15/09/2017 - 14h 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 

Filosofia  

Letras: Língua Inglesa  

Letras: Língua Português 

15/09/2017 - 16h 

Ciências Exatas e Tecnologia 

Ciências da Computação 

Engenharia Elétrica 

Engenharia de Produção 

Engenharia Civil 

Engenharia Biomédica 

Sistema de Informação 

22/09/2017 - 16h 

Ciências Humanas e da Saúde Psicologia 12/09/2018 – 14h 

Ciências Sociais Relações Internacionais 19/09/2018 – 14h 

Direito Direito 
28/09/2018 – 11h e 

18h30 

Economia e Administração 

Administração 

Ciências Econômicas 

Contábeis 

17/10/2018 – 14h 

Filosofia, Comunicação, Letras e Artes 
Jornalismo 

Publicidade e Propaganda 
26/09/2018 – 14h 

Teologia Teologia 10/10/2018 – 14h 

   Fonte: CPA 

 

Metodologia 

A partir dos relatórios e dos microdados disponibilizados pelo MEC, a CPA sintetizou as 

informações e disponibilizou-as em relatórios analíticos para o corpo diretivo, de maneira 

a orientá-los em sua tomada de decisão.  

Do conjunto de dados analisados pela CPA, referente aos exames de 2014 e 2015, coube 

destacar:  

                                                 
25 A análise elaborada pela CPA pautou-se nos dados de 2014, para os cursos que iriam realizar o Enade 

2017, e nos dados de 2015, para aqueles que fariam o exame em 2018.  
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a) Relação entre inscritos e participantes: apesar de sua obrigatoriedade, a CPA 

considerou relevante chamar atenção do corpo diretivo sobre o índice de 

participação no exame, sobretudo considerando a reserva de muitos estudantes em 

relação a todo e qualquer processo avaliativo; 

b) Perfil sociodemográfico dos estudantes: esta informação é obtida no momento em 

que os estudantes se cadastram para a realização do Enade. Neste momento, são 

obrigados a preencher o Questionário do Estudante, sem o qual não têm acesso às 

demais informações necessárias à realização do exame. O Questionário do 

Estudante possui 68 questões, sendo 26 questões destinadas ao perfil 

sociodemográfico e as demais (42 questões) destinadas à avaliação institucional. 

Em relação ao perfil sociodemográfico dos estudantes concluintes, foram 

selecionados os indicadores de renda, escolarização dos pais e onde cursaram a 

maior parte do ensino médio;  

c) Desempenho na prova (formação geral e conteúdo específico): das 40 questões 

que compõem o Enade, 10 são destinadas ao componente de formação geral, em 

que os estudantes devem demonstrar conhecimentos relativos aos acontecimentos 

recentes (socioeconômicos e políticos) ocorridos no país e no mundo; e 30 

questões são destinadas ao conhecimento específico próprio a cada curso. Na 

análise realizada pela CPA, interessou menos a nota obtida em cada um dos 

componentes, mas a relação estabelecida entre elas. Importante dizer que 75% da 

nota final da prova decorre do componente específico.     

d) Percepção da prova: ao final da prova, os estudantes são instados a avaliar a prova. 

Neste item, a CPA selecionou apenas duas questões para análise: quanto tempo o 

estudante demorou para fazer a prova e qual foi a maior dificuldade que encontrou 

para respondê-la. Ambas foram selecionadas porque estão diretamente associadas 

à motivação para realizar a prova.  

e) Avaliação da Instituição por meio do Questionário do Estudante: com o objetivo 

de promover a reflexão interna sobre os dados produzidos pelo Enade, foram 

analisadas as notas médias que os estudantes deram à Instituição, considerando-

se os seguintes indicadores: organização didático-pedagógica; formação 

profissional e infraestrutura física.       

Além disso, as reuniões de sensibilização também tiveram por objetivo informar o quanto 

o resultado insatisfatório no Enade colocaria em risco a participação da Instituição nos 
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programas de financiamento disponíveis, como FIES26 e Prouni27, inviabilizando o 

perfil inclusivo da PUC-SP.   

A CPA considerou extremamente positiva a discussão que se desencadeou a partir dos 

dados apresentados, criando oportunidade para reflexão conjunta dos indicadores 

suscitados pela avaliação do Enade, bem como para o encaminhamento de uma série de 

ações. 

Ainda que não tenham sido publicados os resultados do exame realizado em 2018, o que 

permitiria uma afirmação mais assertiva28, os dados decorrentes do exame realizado em 

2017 já podem indicar o efeito produzido pelas reuniões realizadas. 

Da totalidade dos cursos avaliados naquele momento (2017), apenas 3 (três) deles tiveram 

o Conceito Preliminar do Curso (CPC) rebaixado: Filosofia, Sistema de Informação e 

Matemática (em processo de extinção). Os demais ou mantiveram o conceito ou tiveram 

sua nota elevada: Ciências Sociais, Engenharia Biomédica, Engenharia Elétrica e Letras 

(Português-Inglês Licenciatura), conforme é possível observar no quadro abaixo. 

 

Quadro 21. CPC (2014-2017) 

Cursos 2014 2017 

Ciência da Computação (Bacharelado) 3 3 

Ciências Sociais (Bacharelado) 3 4 

Engenharia Biomédica 3 4 

Engenharia Civil ** 4 

Engenharia de Produção 4 4 

Engenharia Elétrica 3 4 

Filosofia (Bacharelado) 4 3 

Filosofia (Licenciatura) 4 4 

Geografia (Bacharelado) 3 SC 

Geografia (Licenciatura) 4 4 

História (Bacharelado) 4 4 

História (Licenciatura) 4 4 

Letras-português (Licenciatura) 3 SC 

Letras-português e inglês (Licenciatura) 3 4 

Matemática (Licenciatura) 4 2 

Pedagogia (Licenciatura) Ipiranga * 5 

Pedagogia (Licenciatura) Monte Alegre 4 4 

Sistemas de Informação 4 3 

Fonte: Arquivos publicados pelo MEC/Inep. Acesso em 13 de mar 2019. Obs.: SC – Sem Conceito; * Curso 

sem conceito - criado em 2011; ** Curso sem conceito - criado em 2012. 

  

Embora a relação entre inscritos e participantes tenha permanecido aquém do esperado, 

ainda assim, em comparação com o Enade de 2014, dos 14 cursos avaliados em 2017, 

excluindo o curso de Engenharia Civil, 6 deles tiveram aumento em sua participação. Da 

mesma forma, à exceção do curso de Ciências Sociais, todos os cursos tradicionalmente 

resistentes ao Enade (Filosofia, Geografia e História) tiveram aumento na participação, o 

                                                 
26 O Fundo de Financiamento Estudantil(Fies) é um programa do Ministério da Educação destinado a 

financiar a graduação na educação superior de estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas 

na forma da Lei 10.260/2001 (http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies). 
27 O ProUni (Programa Universidade para Todos) tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo 

integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino 

superior privadas. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de 

janeiro de 2005 (http://prouniportal.mec.gov.br/o-programa). 
28 O resultado do Enade 2018 será publicado somente ao final de 2019.  

http://sisfiesportal.mec.gov.br/?pagina=fies
http://prouniportal.mec.gov.br/o-programa
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que pode ser reflexo, sem dúvida, do esclarecimento prestado aos discentes sobre o 

significado do exame29. 

 

Quadro 22. Relação Inscritos / Participantes Enade (2014-2017) 

Curso 
2014 2017 

Inscritos Presentes % Inscritos Presentes % 

Ciências Sociais 81 68 83,95% 38 23 60,53% 

Engenharia Biomédica 10 10 100,00% 17 16 94,11% 

Engenharia Civil* - -  29 29 100,00% 

Engenharia de Produção 55 52 94,55% 82 71 86,59% 

Engenharia Elétrica 31 26 83,87% 24 18 75,00% 

Filosofia Bacharelado 38 22 57,89% 12 9 75,00% 

Filosofia Licenciatura 19 8 42,11% 3 2 66,67% 

Geografia Bacharelado 40 27 67,50% 4 1 25,00% 

Geografia Licenciatura 49 18 36,73% 4 2 50,00% 

História Bacharelado 107 51 47,66% 34 24 70,59% 

História Licenciatura 105 35 33,33% 49 28 57,14% 

Letras Português Inglês 51 41 80,39% 3 2 66,67% 

Pedagogia 99 89 89,90% 39 32 82,05% 

Sistema de Informação 33 26 78,79% 31 28 90,32% 

        Fonte: Enade (2014-2017) (Inep-MEC) (elaboração própria). * Criado em 2012. 

 

Outro dado que revela que as reuniões de sensibilização foram significativas para o 

melhor resultado no Enade diz respeito à motivação para fazer a prova.  

 

Conforme os gráficos abaixo, e tomando por referência comparativa o Enade 2014, dos 

estudantes concluintes dos cursos do Grupo III, avaliados em 2017, 45,9% demoraram 

entre 3 e 4 horas para realizar a prova, secundados por aqueles que ficaram entre 2 e 3 

horas (25,58%), totalizando 71,48% que ficaram mais de duas horas para terminar a 

prova. 

 

Muito diferentemente do que aconteceu em 2014, quando apenas 25,2% permaneceram 

entre 3 e 4 horas, que somados aqueles que ficaram entre 2 e 3 horas resultam em pouco 

menos de 61%. Da mesma forma, surpreendem aqueles que, em 2014, ficaram menos de 

uma hora fazendo o exame – 9,98% - enquanto que em 2017 esse número reduziu-se para 

2,92%.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Em 2018, a CPA em parceria com a TV PUC, o curso de Jornalismo e a direção da Faculdade de Educação 

produziram e publicaram, no site institucional, audiovisual informativo sobre o Enade, explicando, 

inclusive, o quanto a integração da PUC-SP ao Sinaes favorece o modelo de Universidade que lhe é 

característico. Espera-se que essa iniciativa venha a produzir resultados mais favoráveis na relação 

inscritos-participantes do Enade de 2018. 
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Gráfico 3. Tempo de prova (Grupo III – Enade 2017) 

 
Fonte: Enade 2017 (Inep-MEC) (elaboração própria) 

 

 

Gráfico 4. Tempo de prova (Grupo III – Enade 2014) 

 
Fonte: Enade 2014 (Inep-MEC) (elaboração própria) 

 

A maior permanência está associada a motivação para fazer a prova. Se observarmos os 

gráficos abaixo, veremos que, em 2014, 28,65% responderam que não tiveram motivação 

para fazer a prova, o que se traduz no menor tempo para realizá-la. Para o ano de 2017, o 

inverso é verdadeiro, quando houve uma redução de 9 pontos percentuais daqueles que 

se disseram desmotivados: 20,10%.  

 

Por outro lado, uma permanência maior coloca os estudantes em confronto com as 

dificuldades que a prova oferece. E, neste caso, os números se invertem. Em relação a 

2014, 18,26% dos estudantes disseram não ter tido qualquer dificuldade para realizar a 

prova. No entanto, ficaram menos tempo para tentar resolvê-la. Em 2017, a resposta a 

essa questão reduziu-se para 15,57%, o que parece mais próxima da realidade, 

considerando que uma maioria se motivou a respondê-la.  
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Gráfico 5. – Dificuldade da prova (Grupo III – Enade 2017) 

 
Fonte: Enade 2017 (Inep-MEC) (elaboração própria) 

 

Gráfico 6. Dificuldade da prova (Grupo III – Enade 2014) 

 
Fonte: Enade 2014 (Inep-MEC) (elaboração própria) 

 

 

O aumento considerável, em 2017, da permanência dos estudantes durante o período de 

realização da prova é resultado, sem dúvida, do processo de sensibilização promovido 

pela Instituição, pois esse foi um tema abordado à exaustão, demonstrando, por meio dos 

dados analisados, que o uso da totalidade do tempo na realização da prova contribuiria 

para um melhor desempenho no resultado final.  

 

No entanto, a maior permanência também revelou, de forma agora mais consistente, as 

dificuldades encontradas pelos estudantes. E o dado que mais chama atenção na 

comparação entre 2014 e 2017, é a dificuldade decorrente da “forma diferente de 

abordagem do conteúdo”: se em 2014, apenas 26,94% responderam a essa alternativa, a 

porcentagem se eleva para 39,45%, em 2017, um aumento de quase 13 pontos 

percentuais. Como veremos mais adiante, esse é um dado que se articula ao que os 

estudantes respondem, no Questionário do Estudante, sobre a relação entre conhecimento 

teórico e atividades práticas.        

 

Por essa análise, evidencia-se, portanto, o impacto positivo que as reuniões de 

sensibilização e reflexão dos dados produzidos pelo Enade tiveram no aumento da 
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participação e na motivação dos estudantes concluintes para a realização do exame, o que 

também torna mais legítimo o uso das informações, por meio dele obtidas, para a 

avaliação interna dos cursos de graduação.   
 

 

AVALIAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ACADÊMICO E ADMINISTRATIVO 

PUCSP  

Avaliação do atendimento da SAE pelos estudantes  

Ações e encaminhamentos decorrentes da Avaliação de Atendimento e Serviços da 

Secretaria de Administração Escolar (SAE) pelo estudante da PUC-SP 

 

No Relatório Anual de Autoavaliação Institucional-exercício 2017, a Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) apresentou os resultados do projeto de avaliação do atendimento e 

serviços oferecidos aos estudantes da PUC-SP por meio da Secretaria de Administração 

Escolar (SAE), setor da Universidade responsável por processos e procedimentos de 

planejamento e registro da vida escolar. A pesquisa analisou o grau de satisfação dos 

estudantes quanto à qualidade das modalidades de atendimento e dos serviços prestados, 

procurando atender a Dimensão 9- Atendimento ao Estudante do Eixo 3: Políticas 

Acadêmicas. 

A seguir, apresentamos os desdobramentos do processo avaliativo, decorrente da 

devolutiva realizada ao SAE pela CPA.  

Resultados obtidos  

Após a devolutiva aos gestores da SAE, a CPA solicitou que lhe fossem informados os 

encaminhamentos e ações decorrentes do processo avaliativo. 

Dois meses após a devolutiva, obtivemos informações de mudanças desencadeadas a 

partir da análise dos resultados da autoavaliação. O setor realizou discussão com a equipe 

de atendimento, trabalhando os pontos fracos apontados, identificando possíveis causas, 

levando-os a assumir a cogestão dos processos de atendimento ao estudante. Sugestões 

de ações com potencial para minimizar efeitos negativos sobre o atendimento, sobre os 

serviços prestados e sobre a imagem da SAE foram acolhidas e o setor informou a 

implantação das seguintes mudanças: 

1. Reformulação da página da SAE no site da PUC, disponibilizando diversas 

informações importantes sobre datas e procedimentos. 

2. Visibilidade do endereço e contato da SAE dos demais Campi da Universidade 

(www.pucsp.br/graduacao/sae)  na página inicial do site; 

3. Envio aos estudantes de e-mail e SMS com informações sobre período e 

procedimentos para matrícula, disponibilização link para acesso aos informativos 

da Instituição; 

4. Inserção de pop-up no portal acadêmico, após o acesso, informando ao estudante 

quando a matrícula não foi confirmada, orientando para dirigir-se à SAE; 

5. Envio de orientação quanto aos procedimentos sobre pagamentos de boletos e 

solicitação de alteração de matrícula (problema que gera conflito no atendimento);  

http://www.pucsp.br/graduacao/sae


 

49 
 

6. Implantação de escalonamento de datas para facilitação do acesso ao Portal 

Acadêmico, evitando sobrecarga no sistema;  

7. Análise interna das solicitações e informações exatas e precisas sobre motivos de 

indeferimento; 

8. Cumprimento dos prazos, informados no portal, para análise de solicitação; 

9. Redução do prazo para emissão do histórico escolar 

10. Controle e organização internos para que o estudante possa ter um atendimento 

ágil e não haja desperdício de material e recursos; 

11. Realização de planejamento acadêmico de modo a articular datas de atribuição de 

aula e matrícula e reduzir o número de estudantes em sala de aula sem matrícula; 

12. Adoção de formulário de Matrícula Acadêmica online para todos os períodos de 

matrícula; 

13. Inclusão nos formulários de solicitação de Alteração de Matrícula de um campo 

em que o estudante demonstre que está ciente dos critérios estipulados para que 

sua solicitação possa ser deferida; 

14. Oferta de link para o estudante fazer consulta sobre vagas disponíveis ao incluir 

disciplinas que deseja cursar; 

15. Estabelecimento de prazos institucionais a serem cumpridos por professores e 

estudantes; 

16. Divulgação de informação aos estudantes com matrícula especial sobre 

cancelamento de matrícula (e não de trancamento de matrícula, como costumam 

solicitar, pois este procedimento é vedado nessa condição); 

17.  Solicitação ao ingressante, no ato da matrícula, para que autorize (ou não), em 

documento próprio, se a Instituição pode prestar informações acadêmicas ou 

financeiras aos seus pais ou representante legal (são conflitos comuns no 

atendimento); 

18. Definição de funcionários ou equipes para coordenar os processos de atendimento 

ao estudante, para esclarecimento e precisão das informações, principalmente com 

relação às orientações a serem feitas aos estudantes.  

19. Encaminhamento de sugestões da SAE a instâncias competentes para o 

aperfeiçoamento da modalidade de atendimento telefônico. Por exemplo: rever 

setores não incluídos na Unidade Resposta Audível (URA) para agilizar o 

atendimento. 

20. Entrosamento com outros setores de modo a tornar todo o atendimento ao 

estudante mais ágil e eficiente.  

 

O processo avaliativo foi bem aceito pelo setor e compreendido pelos funcionários. 

Além disso, houve, por parte da gestão central da SAE, a preocupação de tornar a 

leitura dos resultados da avaliação momento importante de envolvimento de todo 

setor na superação de problemas. A efetividade dessas mudanças deve ser objeto de 

atenção de novas avaliações a serem feitas de modo a manter permanente o processo 

de aprimoramento do atendimento ao estudante prestado pela SAE. 

Avaliação do Expediente da Faculdade de Ciências Humanas e Saúde PUCSP 

 Introdução 

 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) realizou, em parceria com a direção da 

Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde da PUC-SP (FaCHS), a avaliação do 

atendimento do expediente da faculdade. Esta avaliação contempla a Dimensão 9 do Eixo 
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4: Políticas Acadêmicas de atendimento aos estudantes, conforme orientação do (MEC/ 

Inep) no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes) e no processo de 

autoavaliação institucional da Universidade. Além disso, esta avaliação dá continuidade 

ao processo iniciado em 2017 na PUC-SP de avaliação dos serviços de apoio acadêmico-

administrativo diretamente relacionados ao funcionamento dos cursos de graduação e à 

vida universitária dos estudantes, ampliando-se a consulta, sobre o atendimento do 

Expediente da FACHS, também aos professores e corpo diretivo da faculdade (diretores, 

chefes de departamento, coordenadores de curso, coordenadores de pós-graduação, 

coordenadores de estágio). 

 

Dessa forma, a avaliação teve por objetivo fornecer dados comparativos do atendimento 

por categorias (estudante, professor e corpo diretivo), propiciando a complementação à 

leitura feita pelos gestores da Universidade sobre os serviços prestados pelo setor e 

contribuir com informações que possam subsidiar o trabalho de gestão na direção do 

aperfeiçoamento do atendimento  realizado pelo Expediente ao discente, docente e do 

corpo diretivo da FaCHS de modo a favorecer a excelência da qualidade dos processos 

acadêmicos. 

 

Metodologia 

 

Na elaboração dos instrumentos de avaliação, consideraram-se as funções e atribuições 

do setor conforme documentos disponibilizados pela direção da Faculdade, a partir dos 

quais foram definidos indicadores de qualidade que permitissem avaliar a abrangência do 

atendimento, considerando diferentes públicos atendidos.  

 

Optou-se por um formato simples de questionário com questões de múltipla escolha e 

uma questão aberta para os estudantes; e outro com formato semelhante para professores 

e membros do corpo diretivo da FACHS.  

 

Os questionários seguiram um padrão comum com enfoque em três dimensões: a) 

avaliação da qualidade do atendimento, b) dos serviços prestados e c) modalidade 

utilizada, diferenciando, no entanto, o número e conteúdo das perguntas, por considerar 

as especificidades do atendimento para os segmentos consultados. 

 

Nas questões de múltipla escolha, foi utilizada escala Likert (muito satisfeito, satisfeito, 

pouco satisfeito, insatisfeito), cujas respostas estão descritas no relatório específico para 

cada segmento consultado. A questão aberta possibilitou registro de comentários e 

sugestões, aumentando o escopo de análise das respostas. 

 

O instrumento foi aplicado por meio do uso da plataforma Google Forms, precedido por 

um comunicado por e-mail, enviado aos participantes com uma breve explicação do 

objetivo da consulta, informação sobre sigilo e a indicação do link para resposta ao 

questionário. 

 

Resultados da avaliação realizada por professores e corpo diretivo da FACHS 

 

Neste relatório, apresentaremos, inicialmente, uma análise geral dos resultados com 

destaque aos aspectos que precisam ser aperfeiçoados e, em seguida, o detalhamento. 

Após o encaminhamento dos resultados à direção da FaCHS, será realizada uma oficina 
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para devolutiva aos funcionários do setor avaliado, visando a reflexão e construção de 

propostas para mudança.  

 

Participação do corpo diretivo e professores 

 

A FaCHS, no período da consulta avaliativa, contava com 206 docentes. A direção da 

Faculdade enviou convite por e-mail para participação na pesquisa, explicando o objetivo 

e indicando link para acesso ao questionário. A aplicação foi realizada, inicialmente, entre 

27 de agosto e 17 de setembro de 2018, tendo sido prorrogado o prazo para até 10 de 

outubro. 

 

Participaram da pesquisa 36% dos profissionais que atuam na FACHS (professores e 

corpo diretivo). O percentual de participação dos profissionais que atuam no corpo 

diretivo da faculdade foi mais alto (79%) do que a participação dos professores (31%), 

numericamente bem maior, conforme mostra a tabela a seguir. Considerou-se que a 

participação do corpo diretivo foi bastante satisfatória, tendo em vista o trabalho direto 

que desenvolvem com a secretaria, e satisfatória a dos professores, que, embora não 

tenham uma relação mais direta com a secretaria, têm seu trabalho acadêmico afetado 

pelo seu funcionamento. 

 

Tabela 10. Percentual de participação por cargo ocupado 

Cargo ocupado 
No.de 

profissionais 

No.de 

participantes 
% 

Chefes de Departamento 6 4 60 

Coordenação de Estágios 3 3 100 

Coordenador de curso Graduação 3 3 100 

Coordenador de curso Pós-Graduação 5 3 60 

Diretor 2 2 100 

Professor 187 59 31 

Total de participantes 206 74 36 

Fonte: Avaliação do Expediente da FACHS – 2018. 

 

Resultados da avaliação dos profissionais por cargo ocupado  

 

No quadro abaixo, as questões foram descritas em cada dimensão avaliada para fornecer 

referência para análise dos dados apresentados na sequência. 

 

 

Quadro 29. Descrição das questões conforme dimensão e atributos avaliados 

Questão Dimensão Função/atributo 

Q1 

Qualidade do 

atendimento 

 

 Receptividade e cordialidade (relação pautada na ética, atenção, escuta e 

identificação da demanda). 

Q2 Tempo de espera para ser atendido.  

Q3  Precisão e consistência das informações/orientações 

Q4 
 Organização de materiais, informações e/ou documentação para suporte a 

atividades de gestão acadêmico-administrativa. 

Q5 
 Acompanhamento e encaminhamentos no trâmite de processos em outras instâncias 

da Universidade. 

Q6. Disponibilidade/comprometimento com a resolução de demandas/problemas. 

Q7 Tempo de espera para solução das demandas. 

Q8 
Fornecimento de informações acadêmicas do Curso/Faculdade/Universidade 

solicitadas. 
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Q9 

Serviços 

realizados pela 

secretaria 

 Fornecimento de suporte na instrução de processos e utilização de sistemas 

acadêmico administrativos específicos (preenchimento de fichas de estágio, 

orientação para registro escolar de TCC, procedimentos de Iniciação Científica, 

Monitoria, Estágios), quando solicitados. 

Q10 
Transmissão de avisos relacionados à rotina do curso (aviso de ausência do 

professor para os estudantes, mudança de sala, reuniões de colegiados, entre outros). 

Q11 
 Atendimento e encaminhamentos das solicitações feitas por professores e/ou corpo 

diretivo à secretaria. 

Q12 
 Fornecimento de instruções quanto aos processos e trâmites da Faculdade (prazos, 

documentações, normas acadêmico-administrativas, entre outras). 

Q13 

 Realização de tarefas referentes ao registro, organização/arquivamento de 

documentações física e digital produzidas pelo corpo diretivo e docentes do 

Curso/Faculdade. 

Q14 
Fornecimento de orientações institucionais de acordo com as normativas de 

órgãos/setores/colegiados da Universidade. 

Q15 

 Atuação colaborativa entre os membros da equipe que compõem a secretaria 

(expediente) para a efetivação de apoio e suporte às atividades acadêmico-

administrativas do Curso/Faculdade. 

Q16 
Modalidade do 

atendimento 

Presencial 

Q17 Telefônico 

Q18  E-mail 

Fonte: Questionário da Avaliação do Atendimento FaCHS elaborado pela CPA. 

 

Conforme já mencionado, foram avaliadas três dimensões: Qualidade do atendimento; 

Serviços realizados pela secretaria e Modalidade do atendimento. Ao todo foram 

apresentadas 18 questões de múltipla escolha e uma aberta. 

 

Para análise geral dessas respostas às questões de múltipla escolha, segundo o grau de 

satisfação, foram construídas médias atribuindo pesos para cada alternativa (0-não sei 

avaliar/não utilizei esta modalidade, 1-insatisfeito, 2-pouco satisfeito, 3-satisfeito e 4-

muito satisfeito). 

 

Na análise geral dessas médias de respostas, dadas ao conjunto de questões do 

questionário, observa-se uma avaliação bastante positiva do atendimento do expediente. 

Os coordenadores de cursos de graduação avaliaram o setor com as médias mais altas e 

os chefes de departamento e diretores com as mais baixas, embora estejam dentro do 

padrão satisfatório. 

 

As figuras a seguir apresentam a média às respostas dadas às questões de múltipla escolha 

quanto ao grau de satisfação de cada atributo avaliado por cargo ocupado pelos 

respondentes à consulta.  

 
Figura 4. Distribuição das médias de respostas segundo o grau de 

satisfação das questões de múltiplas por categoria profissional 
Fonte: CPA 
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A figura 4, que descreve as médias gerais da avaliação (todas as respostas de múltipla 

escolha) por categoria, mostra, conforme esperado, que, dependendo da natureza da 

relação com a secretaria, suas demandas e avaliação se diferenciam. A maior média foi 

apresentada pelos coordenadores de cursos que atuam diretamente com alguns 

funcionários e são apoiados em suas atividades na comunicação e acompanhamento nos 

diferentes momentos da vida escolar dos estudantes. A menor foi dada pelos chefes de 

departamentos, apontando a necessidade de uma escuta mais acurada das atribuições que 

precisam ser mais bem atendidas pelo Expediente, considerando o trabalho cotidiano 

desses profissionais. Tendo em vista que a gestão dos coordenadores como dos 

departamentos se renova bianualmente, o aperfeiçoamento dessas relações pode 

contribuir de forma efetiva para otimizar a institucionalização das atividades acadêmico- 

administrativas da Universidade. A seguir, as figuras com as respostas à cada questão 

possibilitam detalhar a avaliação por atributos/função em relação às diferentes categorias 

consultadas.  

 
Figura 5: Distribuição da avaliação dos diretores segundo o grau de satisfação por 

questão  
Fonte: CPA  

 

Em relação à qualidade dos atendimentos realizados para apoio  à Direção da Faculdade, 

a avaliação não ultrapassou o conceito satisfatório em nenhum dos aspectos e, pelo menos 

um dos dois diretores, registrou estar pouco satisfeito em relação à: Precisão e 

consistência das informações/orientações (Q3); Organização de materiais, informações 

e/ou documentação para suporte a atividades de gestão acadêmico-administrativa (Q4); 

Acompanhamento e encaminhamentos no trâmite de processos em outras instâncias da 

Universidade (Q5). 

 

O mesmo ocorreu em relação à avaliação dos serviços: Fornecimento de informações 

acadêmicas do Curso/Faculdade/Universidade solicitadas (Q8); Fornecimento de suporte 

na instrução de processos e utilização de sistemas acadêmico- administrativos específicos 

(preenchimento de fichas de estágio, orientação para registro escolar de TCC, 

procedimentos de Iniciação Científica, Monitoria, Estágios), quando solicitados.(Q9); 

Fornecimento de informações acadêmicas do Curso/Faculdade/Universidade solicitadas 
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(Q10); Fornecimento de instruções quanto aos processos e trâmites da Faculdade (prazos, 

documentações, normas acadêmico-administrativas, entre outras)(Q12); Realização de 

tarefas referentes ao registro, organização/arquivamento de documentações física e digital 

produzidas pelo corpo diretivo e docentes do Curso/Faculdade (Q13); Fornecimento de 

orientações institucionais de acordo com as normativas de órgãos/setores/colegiados da 

Universidade (Q14); Atuação colaborativa entre os membros da equipe que compõem a 

secretaria (expediente) para a efetivação de apoio e suporte às atividades acadêmico-

administrativas do Curso/Faculdade (Q15). 

 

Em Modalidade, o atendimento telefônico (Q17) foi também considerado pouco 

satisfatório por um dos diretores. 

 

 
Figura 6: Distribuição das respostas dos chefes de departamento segundo o grau de 

satisfação para cada questão avaliativa 
Fonte: CPA 

 

A avaliação menos positiva foi feita pelos chefes de departamento, com destaque para os 

quesitos da dimensão Qualidade dos serviços prestados: Atuação colaborativa entre os 

membros da equipe que compõem a secretaria (expediente) para a efetivação de apoio e 

suporte às atividades acadêmico-administrativas do Curso/Faculdade (Q15) avaliado 

como pouco satisfatória por dois chefes e insatisfatória por um, sendo que um não soube 

avaliar; Fornecimento de orientações institucionais de acordo com as normativas de 

órgãos/setores/colegiados da Universidade (Q14) com três avaliações  de pouca 

satisfação. Nessa dimensão, importante destacar também os atributos: Fornecimento de 

informações acadêmicas do Curso/Faculdade/Universidade solicitadas (Q10); 

Fornecimento de instruções quanto aos processos e trâmites da Faculdade (prazos, 

documentações, normas acadêmico-administrativas, entre outras) (Q12) que registram 

pouca satisfação de dois chefes com o atendimento a esses serviços. 

 

Observa-se que, em relação à dimensão Qualidade do atendimento, entre os quatro 

respondentes, dois estão pouco satisfeitos registrando a mesma avaliação negativa a esses 

atributos apontada na avaliação feita na categoria diretores (Q3; Q4; Q5) e em relação a 

modalidade de atendimento por telefone (Q17). 
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Figura 7: Distribuição das respostas dos coordenadores de curso de graduação segundo 

o grau de satisfação para cada questão avaliativa 
Fonte: CPA  
 

 

Na avaliação dos Coordenadores de curso de graduação predominou o conceito muito 

satisfatório, destacando-se como aspectos que precisam ser aperfeiçoados: Tempo de 

espera para ser atendido (Q2) na dimensão Qualidade do atendimento e Atuação 

colaborativa entre os membros da equipe que compõem a secretaria (expediente) para a 

efetivação de apoio e suporte às atividades acadêmico-administrativas do 

Curso/Faculdade (Q15) seguidos do atributo: Fornecimento de orientações institucionais 

de acordo com as normativas de órgãos/setores/colegiados da Universidade (Q14), que 

embora três respondentes tenham avaliado como muito satisfatório, um avaliou como 

pouco satisfatório. 

 

 
Figura 8: Distribuição das respostas dos Coordenadores de Estágio segundo o grau de 

satisfação para cada questão avaliativa 
Fonte: CPA 

Todos os três Coordenadores de Estágio da FaCHS participaram da avaliação (100%). 

Como o gráfico mostra, o grau de satisfação desses profissionais é menor que o dos 
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coordenadores de curso. Chama atenção aspectos que precisam ser aperfeiçoados como: 

Fornecimento de instruções quanto aos processos e trâmites da Faculdade (prazos, 

documentações, normas acadêmico-administrativas, entre outras)(Q12) e Realização de 

tarefas referentes ao registro, organização/arquivamento de documentações física e digital 

produzidas pelo corpo diretivo e docentes do Curso/Faculdade (Q13), seguida da 

avaliação do: Fornecimento de informações acadêmicas do 

Curso/Faculdade/Universidade solicitadas (Q8) e Atendimento e encaminhamentos das 

solicitações feitas por professores e/ou corpo diretivo à secretaria (Q11), quesito 

questionado apenas nesta categoria profissional.  

 

Em relação à qualidade do atendimento chama atenção a heterogeneidade da avaliação 

dos três coordenadores em várias questões Q5, Q6, Q7, Q8, Q11, Q14, Q18. A 

diversidade de avaliação dos coordenadores de estágio pode estar relacionada à demanda 

diferenciada destes cursos que, por suas características e contextos próprios, variam muito 

em relação à quantidade de tarefas (por: quantidade de estudantes, vagas de estágios, 

instituições e professores envolvidos, atendimento de funcionários distintos, quantidades 

de demanda da CGE). No entanto, considerando o predomínio de avaliações com conceito 

satisfatório e a quantidade de avaliações com pouca satisfação, outra hipótese pode ser 

aventada: a falta de clareza dos próprios funcionários sobre suas atribuições no 

atendimento às demandas desses coordenadores, cujas tarefas demandam apoio do 

expediente. Esse resultado indica a necessidade de escuta aos coordenadores de estágio 

para apresentação de suas demandas e orientação ao expediente para a compreensão de 

suas funções em relação ao seu trabalho.  

 

 
Figura 9: Distribuição das respostas dos professores segundo o grau de satisfação para 

cada questão avaliativa 
Fonte: CPA 

 

Com relação à avaliação dos professores, observa-se o predomínio de muita satisfação 

com o atendimento do expediente. Como a relação dos professores é menos sistemática 

com o expediente, comparada à relação do  corpo diretivo, houve nesta consulta a 

manifestação de alguns professores  de não saber avaliar quatro quesitos: 
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Acompanhamento e encaminhamentos no trâmite de processos em outras instâncias da 

Universidade (Q5); Realização de tarefas referentes ao registro, 

organização/arquivamento de documentações física e digital produzidas pelo corpo 

diretivo e docentes do Curso/Faculdade (Q13); Fornecimento de orientações 

institucionais de acordo com as normativas de órgãos/setores/colegiados da 

Universidade(Q14); Atuação colaborativa entre os membros da equipe que compõem a 

secretaria (expediente) para a efetivação de apoio e suporte às atividades acadêmico-

administrativas do Curso/Faculdade.(Q15). 

 

O índice de insatisfação foi de modo geral pequeno, cabendo destacar que o quesito 

Organização de materiais, informações e/ou documentação para suporte a atividades de 

gestão acadêmico-administrativa (Q4) foi o que apresentou maior número de insatisfação, 

seguido do Atendimento por meio telefônico. O que pode estar relacionado ao empenho 

dos funcionários na resolução de dúvidas ou atendimento a pedidos de auxílio para obter 

informações necessárias à realização de alguma tarefa acadêmica ou administrativa. 

 

Comentários, Críticas e Sugestões dos professores e corpo diretivo (Questão Aberta) 

 

Entre os 206 participantes desta consulta, 19 deles fizeram comentários, críticas e 

sugestões, sendo 12 deles professores e 7 membros do corpo diretivo. As respostas à 

questão aberta foram transcritas e categorizadas numa abordagem qualitativa dos 

resultados e, posteriormente, encaminhadas à FaCHS como um conjunto de evidências 

dos dados analisados. 

 

De modo sintético, pode-se dizer que os elogios aos funcionários são tanto maiores quanto 

menos a necessidade do corpo diretivo em relação ao expediente. Da mesma forma, as 

críticas são mais evidentes quanto maior é a necessidade do serviço prestado pelo corpo 

de funcionários. Dito de outra maneira: quando maior o vínculo institucional, maior a 

insatisfação com o corpo de funcionários, o inverso sendo verdadeiro, quanto menos 

institucional, maior a relação pessoal tende a produzir elogios ao corpo funcional. De 

certa forma, esse dado replica o que já foi demonstrado pelos dados objetivos: a direção 

da FaCHS tende a fazer avaliações menos satisfatórias ao corpo funcional na medida em 

que também é aquela que mais utiliza os seus serviços. Os professores, que são os que 

menos demandam as atividades do Expediente, são os que tendem à sua maior aprovação. 

Ao elogiar o atendimento dos funcionários em seus comentários, ressaltam suas 

qualidades frente à diversidade do contexto de funcionamento geral da Universidade 

(burocracia institucional, extensão da demanda aos funcionários). Ressalta-se que há 

também desconhecimento por parte dos professores da função exercida pelos diversos 

funcionários, sugerindo a explicitação dessas funções aos funcionários e aos professores. 

 

Importante destacar também o apontamento da necessidade de um maior entrosamento 

entre os funcionários para o atendimento às demandas dos professores e do corpo diretivo 

(comunicação e diminuição de tempo de demora na resolução das demandas, atendimento 

por e-mail e telefone). 

 

Houve, ainda, ponderações e sugestões, a serem consideradas pelos dirigentes da FaCHS, 

que envolvem medidas de organização do trabalho da secretaria (atribuições, 

competências), articulação da secretaria com outros setores da Universidade, e orientação 



 

58 
 

para um maior cuidado com as comunicações encaminhadas aos professores sem que o 

assunto ou o contexto tenham sido devidamente esclarecidos.  

 

Resultados da Avaliação do Expediente da FACHS pelos estudantes 

 

Participação dos estudantes 

  

Participaram da avaliação 10,45% dos estudantes matriculados na FaCHS. Em números 

absolutos, a participação dos estudantes do curso de Psicologia foi a maior, embora 

percentualmente menor em relação a dos estudantes de Fisioterapia e Fonoaudiologia. A 

participação destes na questão aberta foi bastante ampla permitindo a identificação de 

diversos aspectos que podem ser aperfeiçoados. 

Tabela 11.  Número de matriculados e participantes da avaliação. 

Curso Nº de matriculados Nº de participantes % 

Fisioterapia  87 9 10,34% 

Fonoaudiologia 39 12 30,77% 

Psicologia  1042 101 9,69% 

Total de participantes 1168 122 10,45% 

                 Fonte: SAE 2018. 

 

Avaliação dos estudantes  

 

No quadro abaixo, as questões foram descritas em cada dimensão avaliada para fornecer 

referência para análise dos dados apresentados na sequência. 

 

Quadro 30. Apresentação das questões da avaliação do atendimento da FACHS.  

Questão Dimensão Função/atributo 

Q1 

Qualidade do 

atendimento 

 

Receptividade e cordialidade (relação pautada na ética, atenção, escuta 

e identificação do problema). 

Q2 Tempo de espera para ser atendido 

Q3 Precisão e consistência das informações/orientações 

Q4 Tempo de espera para solução de demandas 

Q5 Comprometimento com a resolução das demandas  

Q6 

Serviços 

realizados pela 

secretaria 

Fornecimento de informações acadêmicas gerais (serviços e setores da 

Universidade, eventos científicos e culturais, editais) 

Q7 

Orientação para procedimentos acadêmico-administrativos específicos 

( TCC, Iniciação Científica,  Monitoria, atividades complementares 

e/ou estágios) 

Q8 

Comunicação de assuntos relacionados à rotina do curso ( ausência de 

professor, mudança de sala, agendamento de horário com coordenador 

de curso ou estágio) 

Q9 
Respostas à solicitação de procedimentos encaminhada via portal 

(alteração de matricula, trancamento ou mudança de turma etc.) 

Q10 

Modalidade 

Presencial 

Q11  Telefônico 

Q12  E-mail 

Fonte: CPA 

Para a análise geral das respostas às questões de múltipla escolha apresentadas pelos 

estudantes foi realizado o mesmo procedimento para a construção de médias do grau de 

satisfação a todas as questões, atribuindo pesos para cada alternativa (0-não sei 
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avaliar/não utilizei esta modalidade, 1-insatisfeito, 2-pouco satisfeito, 3-satisfeito e 4-

muito satisfeito). 

 

A média geral do grau de satisfação dos estudantes da FACHS relativa à resposta a todas 

as questões foi 2,83, sendo a maior média dada pelos estudantes do curso de 

Fonoaudiologia (3,69) e a menor dada pelos estudantes do curso de Psicologia (2,68). 

 

 
Figura 10. Distribuição das médias de respostas quanto ao grau de satisfação em relação 

ao atendimento do Expediente dos estudantes de cada curso da FaCHS. 
Fonte: CPA 

 

O formulário respondido pelos estudantes também estava organizado nas três dimensões 

-Qualidade do atendimento; Serviços realizados pela secretaria e Modalidade de 

atendimento, contendo apenas 12 questões de múltipla escolha e uma questão aberta.  

 

 
Figura 11. Distribuição das respostas dos estudantes do curso de Fisioterapia segundo o 

grau de satisfação em relação ao atendimento do Expediente da FaCHS. 
Fonte: CPA 

 

Na avaliação dos estudantes do curso de Fisioterapia houve predomínio do conceito 

satisfatório. Chama a atenção os quesitos: Comunicação de assuntos relacionados à rotina 

do curso (ausência de professor, mudança de sala, agendamento de horário com 

coordenador de curso ou estágio) (Q8) e a Modalidade de atendimento por e-mail que 

tiveram o maior índice de insatisfação. Parece que a comunicação por meio do telefone 

não é muito utilizada, pois 4 estudantes dos 9 respondentes não souberam avaliar essa 

modalidade.  
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Figura 12.  Distribuição das respostas dos estudantes do curso de Fonoaudiologia segundo 

o grau de satisfação em relação ao atendimento do Expediente da FaCHS. Fonte: CPA 

 

A avaliação realizada pelos estudantes do curso de Fonoaudiologia foi bastante positiva, 

conforme já mencionado. O quesito Comunicação de assuntos relacionados à rotina do 

curso (ausência de professor, mudança de sala, agendamento de horário com coordenador 

de curso ou estágio) (Q5) obteve maior número de respostas com conceito muito 

satisfatório. Interessante destacar que os dois cursos (Fonoaudiologia e Fisioterapia) têm 

o mesmo funcionário designado para comunicação com os estudantes. Para melhor 

compreensão dos dados seria interessante pesquisar se há diferença nas estratégias 

utilizadas por cada um dos cursos para fazer chegar a informação ao estudante (há 

hipóteses que precisam ser verificadas, por exemplo: professores do curso de 

Fonoaudiologia informam diretamente a turma sem usar a secretaria (?) ou professores 

de Fisioterapia encaminham solicitação à secretaria, mas esta inicia seu expediente mais 

tarde o que não permite transmitir a informação a tempo para as aulas que ocorrem das 

7h30 às 10h10).  

 

 
Figura 13. Distribuição das respostas dos estudantes do curso de Psicologia segundo o 

grau de satisfação em relação ao atendimento do Expediente da FaCHS.  
Fonte: CPA 

A avaliação realizada pelos estudantes do curso de Psicologia mostra um maior índice de 

pouca satisfação e insatisfação. A modalidade de atendimento presencial foi o quesito 

melhor avaliado, seguido do quesito Tempo de espera para ser atendido (Q2). A figura 

mostra a importância de aprimoramento do atendimento a esses quesitos: Tempo de 

espera para solução de demandas (Q4) e respostas à solicitação de procedimentos 

encaminhada via portal (alteração de matricula, trancamento ou mudança de turma etc.) 

(Q9). E, considerando que o objetivo é alcançar a excelência do atendimento, cabe 
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investimento também em relação aos quesitos: Comunicação de assuntos relacionados à 

rotina do curso (ausência de professor, mudança de sala, agendamento de horário com 

coordenador de curso ou estágio) (Q8); Precisão e consistência das 

informações/orientações (Q3) e Comprometimento com a resolução das demandas (5), 

além de melhorar a comunicação por e-mail (Q12). 

Cabe comentar que houve maior manifestação de estudantes que não sabem avaliar 

questões referentes à modalidade de atendimento telefônico e por e-mail (Q11 e Q12). Na 

avaliação de serviços realizados pela secretaria, destaque deve ser feito também à 

Orientação para procedimentos acadêmico-administrativos específicos (TCC, Iniciação 

Científica, Monitoria, atividades complementares e/ou estágios) (Q7), pois mostra que os 

estudantes sentem falta de informação sobre estas atividades, que têm grande relevância 

curricular. Além disso, ressalta-se que o acesso a essa informação é questionado no 

questionário do Enade respondido pelos concluintes de cada curso ao MEC, sendo, 

portanto, uma informação a ser mais bem apropriada pelos estudantes de todos os cursos. 

Comentários, críticas e sugestões dos estudantes (Questão Aberta) 

Dentre os 122 estudantes participantes dessa consulta avaliativa, 35 responderam à 

questão aberta (28%). Ao contrário da avaliação dos professores e do corpo diretivo, os 

comentários dos estudantes, na questão aberta, foram majoritariamente desfavoráveis. 

Como já mencionado, o conteúdo completo da questão aberta está organizado e 

apresentado no relatório encaminhado à FaCHS.  

 

Os comentários dos estudantes apontam que a qualidade do atendimento deve ser 

aperfeiçoada, sobretudo, no que se refere a uma abordagem mais cordial dos funcionários 

no atendimento aos estudantes. Os estudantes registraram suas queixas ao atendimento 

do expediente da FaCHS, utilizando termos como: “grosseria, rispidez, apatia, má 

vontade, preguiça, descaso”. 

Apontaram também que a comunicação da secretaria com os estudantes não ocorre em 

tempo oportuno e de modo eficaz, o que afeta a qualidade da vida acadêmica. Incorreções, 

imprecisão nas informações, informações cruzadas, falta de interesse em compreender a 

dúvida do estudante são algumas das reclamações que fazem. Os problemas citados 

parecem estar relacionados ao acesso dos estudantes à coordenação de curso, a 

informações e esclarecimentos que deveriam ser disponibilizados aos estudantes no portal 

ou por e-mail ou contato telefônico, até como garantia de direitos, tais como de 

acessibilidade às salas de aula quando algum estudante enfrenta problema temporário de 

mobilidade física. Outros comentários fazem alusão à interface do trabalho da secretaria 

com a coordenação de curso, como funcionamento do Portal Acadêmico da PUC-SP e 

com outros setores e administração geral da Universidade.  

Os comentários de professores e estudantes parecem convergir para a urgência de uma 

capacitação da secretaria, no sentido do aperfeiçoamento do atendimento, sobretudo em 

relação ao acolhimento e resolução de demandas do corpo discente e docente, à 

necessidade de esclarecimento sobre as atribuições específicas e o comprometimento em 

manter-se informado e colaborar com a implantação de um sistema mais eficaz e eficiente 

de atendimento e apoio ao projeto acadêmico dos cursos.  
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Análise Geral da Avaliação do Expediente da FaCHS 

Conforme já mencionado, os dois questionários aplicados mantiveram as mesmas 

dimensões avaliadas, o que permitiu reunir no gráfico abaixo as médias de respostas 

segundo o grau de satisfação obtidas em cada uma das três dimensões avaliadas.  

Fica evidente, na figura 14 abaixo, a necessidade de investimento para melhoria do 

atendimento aos estudantes, sobretudo na dimensão dos serviços realizados e de 

modalidades de atendimento.  

 

Figura 14. Distribuição das respostas dos estudantes da FaCHS segundo o grau de satisfação em 

relação ao atendimento do Expediente da FACHS em relação a cada dimensão avaliativa. 
Fonte: CPA 

 

Na figura 14, observa-se que os grupos que mais diretamente dependem do atendimento 

do Expediente da FaCHS - estudantes e corpo diretivo, sobretudo, diretores e chefia de 

departamento - apontam os menores índices de satisfação com a qualidade dos 

atendimentos, dos serviços e com a modalidade de atendimento nas três dimensões.  

 

Com relação ao corpo diretivo, foi observado que Organização de materiais, informações 

e/ou documentação para suporte a atividades de gestão acadêmico-administrativa e o 

Acompanhamento e encaminhamentos no trâmite de processos em outras instâncias da 

Universidade foram os quesitos relativos à qualidade do atendimento com menores 

índices de satisfação. O Fornecimento de orientações institucionais de acordo com as 

normativas de órgãos/setores/colegiados da Universidade e a Atuação colaborativa entre 

os membros da equipe que compõem a secretaria (expediente) para a efetivação de apoio 

e suporte às atividades acadêmico-administrativas do Curso/Faculdade foram os serviços 

com avaliação menos positiva, seguida da Transmissão de avisos relacionados à rotina do 

curso (aviso de ausência do professor para os estudantes, mudança de sala, reuniões de 

colegiados, entre outros), Fornecimento de instruções quanto aos processos e trâmites da 

Faculdade (prazos, documentações, normas acadêmico-administrativas, entre outras) e 

Realização de tarefas referentes ao registro, organização/arquivamento de documentações 

física e digital produzidas pelo corpo diretivo e docentes do Curso/Faculdade. Esses 

serviços certamente precisam ser aperfeiçoados. O atendimento telefônico obteve a pior 

avaliação. 
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A avaliação dos estudantes sobre o atendimento do Expediente da FaCHS aponta urgência 

no aprimoramento dos seguintes quesitos: 1) Tempo de espera para solução de demandas; 

2). Respostas à solicitação de procedimentos encaminhada via portal (alteração de 

matricula, trancamento ou mudança de turma etc.); 3) Precisão e consistência das 

informações/orientações; 4) Comprometimento com a resolução das demandas; 5) 

Comunicação por e-mail e por contato telefônico. 

 

Importante salientar que esta avaliação destaca os mesmos aspectos negativos apontados 

na consulta anteriormente feita sobre atendimento da SAE. 

 

É recomendável à direção da FaCHS buscar realizar oficinas com os funcionários para 

promover a reflexão da equipe com vistas a aperfeiçoar o atendimento em relação a tais 

atributos/funções. Da mesma forma, é importante o contato com a SAE para que medidas 

possam ser tomadas em conjunto, pois os aperfeiçoamentos destes quesitos parecem 

depender de uma melhor coordenação entre estas secretarias e a coordenação de curso. 

Também cabe dizer que nos parece que a maioria dos contatos dos estudantes com o 

Expediente são decorrentes de questões burocráticas (matricula, transferência, horário) 

ou a falta de informações no portal, o que requer uma análise detalhada de aspectos de 

funcionamento entre SAE, secretaria acadêmica, coordenação de curso e direção de 

faculdade. Ainda cabe ressaltar que o quesito Orientação para procedimentos acadêmico-

administrativos específicos (TCC, Iniciação Científica, Monitoria, atividades 

complementares e/ou estágios) precisa ser mais bem trabalhado junto aos estudantes.  E 

que os apontamentos dos estudantes na questão aberta mostram também a necessidade de 

qualificação do atendimento presencial para o acolhimento ético e educativo dos 

estudantes. 

 

Notas Finais da Avaliação do Expediente da FACHS 

 

Avaliação do atendimento oferecido pelo expediente da FaCHS aos estudantes, 

professores e corpo diretivo mostra que:  

 Prevaleceu na avaliação índices de satisfação na análise geral dos dados. No 

entanto, o percentual de avaliações mais desfavoráveis deve ser considerado, 

sobretudo, em relação ao atendimento aos estudantes, chefias de departamento e 

diretores da faculdade, uma vez que a meta desejável da Universidade é alcançar 

a excelência do atendimento para todos os segmentos consultados. 

 

 Os professores apresentaram índices de avaliação mais positivas. Entre as 

categorias que compõem o corpo diretivo da FaCHS, os coordenadores de curso 

de graduação também foram os que demonstraram os melhores índices de 

satisfação. Os estudantes e os chefes de departamento, comparativamente aos 

demais segmentos, foram os que demonstraram os índices mais baixos de 

avaliações positivas. 

 

 Em relação à qualidade do atendimento aos estudantes é necessário que a 

secretaria aperfeiçoe os quesitos - Tempo de espera para solução de demandas; 

Respostas à solicitação de procedimentos encaminhada via portal (alteração de 
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matricula, trancamento ou mudança de turma etc.); Precisão e consistência das 

informações/orientações; Comprometimento com a resolução das demandas – e 

que considere o fato de que, embora os índices de satisfação em relação ao 

atendimento  presencial sejam positivos, é preciso ter escuta para a insatisfação 

expressa por esse segmento nas respostas à questão aberta e a manifestação do 

desejo de serem atendidos com maior Receptividade e cordialidade em uma 

relação pautada na ética, atenção, escuta e identificação do problema. 

 

 Em relação ao corpo diretivo destaca-se, para o aperfeiçoamento do atendimento, 

dentre outras: a Organização de materiais, informações e/ou documentação para 

suporte a atividades de gestão acadêmico-administrativa, o Acompanhamento e 

encaminhamentos no trâmite de processos em outras instâncias da Universidade 

e o Fornecimento de orientações institucionais de acordo com as normativas de 

órgãos/setores/colegiados da Universidade, bem como a Atuação colaborativa 

entre os membros da equipe que compõem a secretaria.  

 Em relação às modalidades de atendimento ressalta-se a importância de melhorar 

o atendimento telefônico para todos os segmentos.  

 

A avaliação dos professores e estudantes reafirma a importância de aperfeiçoamento do 

atendimento do Expediente da FaCHS em busca da excelência, além de apontar a 

necessidade de esclarecimento ao público das atribuições dos funcionários e suas 

atribuições específicas. Também cumpre destacar a necessidade de comprometimento 

desses funcionários em se manterem informados e colaborarem com a implantação de um 

sistema mais eficaz e eficiente de atendimento e apoio aos projetos acadêmicos dos 

cursos.  

 

Devolutiva e encaminhamento para tomada de decisão 

 

Para a finalização do processo avaliativo e encaminhamento para tomada de decisão, com 

base nos resultados dessa avaliação, a CPA recomenda à direção da FaCHS: 

 

 Ações para o aperfeiçoamento dos quesitos relacionados à qualidade do 

atendimento, principalmente aos estudantes e chefes de departamento, dando 

prioridade às iniciativas que possam propiciar maior satisfação com o acolhimento 

e resolução no atendimento do expediente.  

 Ações para tomada de medidas que articulem o atendimento da FaCHS aos 

diferentes setores (SAE, DTI) envolvidos com o atendimento ao estudante, 

facilitando a comunicação e a autonomia do estudante.   

 Investimentos para melhoria da comunicação dos cursos com os estudantes por 

meio do portal, telefone e presencial (considerando as queixas registradas na 

questão aberta)  

 

Ao finalizar a devolutiva dos resultados desta avaliação à direção da FaCHS, a CPA 

espera que possam ser amplamente debatidos com os funcionários para o envolvimento 

efetivo de todos nas ações de aperfeiçoamento do atendimento oferecido por essa 

secretaria.  
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Solicita-se também que a direção encaminhe à CPA sua análise do relatório e as medidas 

tomadas a partir desse processo avaliativo para podermos complementá-lo e agregá-las 

ao registro desta consulta avaliativa no Relatório de Autoavaliação Institucional.  

 

A CPA fará a devolutiva aos estudantes, professores e corpo diretivo por meio de 

comunicado em que será informado o link no site da CPA onde essa síntese ficará 

hospedada. 

Avaliação de Estágio 2018 – cursos de Graduação 

Introdução 

Em 2018 a Comissão Própria de Avaliação (CPA) realizou, em parceria com a Pró-

Reitoria de Graduação (PROGRAD) a avaliação dos estágios obrigatórios e/ou opcionais 

dos cursos de graduação: Administração (todos os campi), Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica, Engenharia de Produção, História, Jornalismo, Relações Internacionais, 

Superior de Tecnologia em Jogos Digitais. 

 

Esta avaliação procurou contemplar as Dimensões 2 (Ensino, Pesquisa, Pós-graduação e 

Extensão) e 9 (Atendimento aos estudantes) do Eixo 4: Políticas Acadêmicas, conforme 

orientação do (Inep/MEC) no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes) 

e o projeto de Autoavaliação Institucional da CPA-PUC-SP. 

 

Além disso, articulou-se aos demais instrumentos de autoavaliação dos cursos de 

graduação - Avaliação da Docência, Grupos Operativos, análise dos resultados do Enade 

- num esforço conjunto de produzir diagnósticos convergentes.  

 

A consulta avaliativa teve por objetivo a produção de informações sobre a oferta e 

qualidade dos Estágios Curriculares, de modo a orientar os processos de aperfeiçoamento 

dos projetos pedagógicos dos cursos de responsabilidade do corpo diretivo das faculdades 

e cursos. Dessa forma, a avaliação busca subsidiar a tomada de decisão de gestores para 

a excelência da qualidade dos cursos. 

  

Para a elaboração dos instrumentos de avaliação, inicialmente foi ouvida a Coordenação 

Geral de Estágios (CGE), responsável institucionalmente pela implantação da Política de 

Estágio da Universidade e pelo cumprimento da legislação específica que orienta a 

relação entre a Universidade e o mundo do trabalho. Foram consultados documentos 

institucionais, projetos pedagógicos e ouvidos alguns coordenadores de estágio. 

 

Com base nesse diálogo, foram definidos indicadores gerais que permitissem avaliar tanto 

o acesso dos estudantes às informações sobre estágio, sobretudo nos anos iniciais da 

formação, como também a avaliação da qualidade dos estágios por eles realizados, sejam 

na forma de estágios obrigatórios, sejam opcionais. Foi elaborado um questionário de 

formato simples com questões de múltipla escolha, utilizando-se escala Likert (1 a 5) e 

uma questão aberta para registro de comentários e sugestões, por meio das quais é 

possível ampliar o escopo de análise das respostas. 
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O instrumento foi aplicado por meio do uso da plataforma Google Forms, precedido por 

um comunicado por e-mail, enviado aos participantes com uma breve explicação do 

objetivo da consulta, garantindo o sigilo da informação e indicando o link para resposta 

ao questionário. 

 

Neste relatório será apresentada análise geral do perfil dos estudantes que participaram 

da consulta e destacados os aspectos que demandam aperfeiçoamento, conforme as 

respostas obtidas. Uma análise, no entanto, mais detalhada dos resultados, considerando 

todas as variáveis utilizadas, será apresentada no relatório de ano base 2019. 

 

Resultados da avaliação de estágios curriculares obrigatórios e/ou opcionais oferecidos 

pela PUCSP.  

Participação dos estudantes 

 

A tabela a seguir mostra o percentual de participação dos estudantes por curso na consulta 

avaliativa. O convite para participação foi enviado por e-mail, com um breve texto 

explicando o objetivo da avaliação e indicação do link para acesso ao questionário. A 

participação, portanto, foi voluntária.  A aplicação foi realizada, inicialmente, de 5 a 19 

de novembro. 

  

Participaram da pesquisa um total de 176 estudantes, com média geral de participação de 

5,68%, tendo como referência o número de estudantes regularmente matriculados nos 

cursos selecionados para a consulta. Percentualmente, a maior participação foi dos 

estudantes do curso de  Engenharia de Produção (10,42%), seguida pela participação dos  

estudantes  do curso de Engenharia Civil (9,09%) e dos estudantes do curso de História 

(7,14%)  Embora a participação possa ser considerada proporcionalmente baixa,  o que 

já era esperado, não só por que se trata de uma consulta por meio eletrônico, mas também 

por ser uma primeira consulta, os resultados trazem informações importantes a serem 

refletidas pelos corpo diretivo dos cursos e pela Câmara de Graduação, convergindo com 

as demais informações obtidas pelos outros instrumentos de autoavaliação institucional.   

 

Tabela 12. Percentual de participação por curso 

Curso 
Estudantes 

previstos 
Respondentes 

% 

participação  

% em relação 

ao total 

Administração 1328 72 5,42 2,32% 

Engenharia Civil 187 17 9,09 0,55% 

Engenharia de Produção 192 20 10,42 0,65% 

Engenharia Elétrica 41 1 2,44 0,03% 

História 224 16 7,14 0,52% 

Jornalismo 421 24 5,70 0,77% 

Relações Internacionais 616 23 3,73 0,74% 

Sup. Tec. em Jogos 

Digitais 
91 

3 3,30 0,06% 

Total Geral 3100 176 5,68 5,65% 

Fonte: Avaliação do Estágio – CPA - 2018 
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Critérios de exclusão para análise dos dados 

 

Para esta caracterização geral, foram computados, inicialmente, os dados de respostas de 

estudantes de todos os cursos para as questões de 2 a 8. Na análise da avaliação da 

experiência dos estudantes sobre estágio, foram excluídas as respostas daqueles que 

informaram não terem realizado estágio, e que, ainda assim, responderam às demais 

questões, uma vez que o instrumento não tinha opções de trava. Foram também excluídas 

da análise de avaliação de experiências de estágio as respostas de estudantes de cursos 

que não atingiram pelo menos o percentual de 5% de participação.  

Resultados gerais da avaliação de estágios por cursos  

Caracterização e perfil geral dos respondentes  

A caracterização dos respondentes foi realizada por meio da análise das questões de 

número 2 a 8 (graduação, turno, nível acadêmico, conhecimento sobre os tipos e 

qualidade dos estágios ofertados pelo curso, bem como se tinham experiência de estágio 

de modo a poder avaliar a sua qualidade) e está organizada na tabela 13, contendo a 

resposta de todos os participantes.   

  

 

Tabela 13. Contexto e perfil dos estudantes respondentes. 

Questão 1. Indique seu curso: 

Eng. de 

Produção 
ADM Jornalismo 

Jogos 

Digitais 

Eng. 

Civil 
R.I. História 

Eng. 

Elétrica 

% 

resposta/ 

alternativa 

 

20 72 24 3 17 23 16 1 176 

Q2- Indique o turno cursado.          

 

Matutino 0 24 14 3 1 9 5 0 31,82 

Matutino/Vespertino 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vespertino 0 0 4 0 0 2 0 0 3,41 

Vespertino/Noturno 0 0 0 0 0 1 0 0 0,57 

Noturno 20 48 6 0 16 11 11 1 64,20 

Total de respondentes na Q2 20 72 24 3 17 23 16 1 100,00 

Q3 - Indique o período letivo em que 

cursa a maior parte das disciplinas. 
        

 

 

Segundo 4 17 9 1 2 4 3 0 22,73 

Quarto 3 15 7 1 1 8 2 0 21,02 

Sexto 5 24 4 1 3 6 8 0 28,98 

Oitavo 7 14 3 0 7 5 3 0 22,16 

Decimo  1 2 1 0 4 0 0 1 5,11 

Total de respondentes na Q3 20 72 24 3 17 23 16 1 100,00 

Q4- No seu curso o estágio é:          

 

Obrigatório 19 59 22 0 15 1 10 1 72,16 

Opcional 0 6 0 1 1 17 4 0 16,48 

Não sei 1 7 2 2 1 5 2 0 11,36 

Total de respondentes na Q4 20 72 24 3 17 23 16 1 100,00 

Q5 - Seu curso oferece informações 

sobre oportunidades para realização de 

estágio? 

        

 

 

Não sei responder 0 6 0 0 1 1 1 0 5,11 

Nunca 0 7 1 1 1 7 4 0 11,93 

Às vezes 1 33 11 2 3 12 10 0 40,91 

Quase sempre 4 12 8 0 3 3 0 0 17,05 

Sempre 15 14 4 0 9 0 1 1 25,00 

Total de respondentes na Q5 20 72 24 3 17 23 16 1 100,00 
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Q6 - Seu  curso oferece 

acompanhamento sistemático do 

estágio, isto é,  planejamento, 

supervisão e avaliação? 

        

 

 

Não sei responder 9 23 9 2 4 6 2 0 31,25 

Nunca 1 7 8 1 4 15 4 0 22,73 

Às vezes 5 16 4 0 4 2 4 0 19,89 

Quase sempre 1 15 1 0 3 0 3 1 13,64 

Sempre 4 11 2 0 2 0 3 0 12,50 

Total de respondentes na Q6 20 72 24 3 17 23 16 1 100,00 

Q7 - Seu curso oferece cenários 

diversificados de estágio na sua área de 

formação? 

        

 

 

Não sei responder 4 11 2 1 2 3 2 0 14,20 

Nunca 0 11 1 2 3 5 4 0 14,77 

Às vezes 5 15 14 0 3 8 8 0 30,11 

Quase sempre 2 18 4 0 6 5 2 0 21,02 

Sempre 9 17 3 0 3 2 0 1 19,89 

Total de respondentes na Q7 20 72 24 3 17 23 16 1 100,00 

Q8 - Você já realizou ou está realizando  

estágio relativo ao curso em que está 

matriculado na PUC-SP? 

        

 

 

Não realizei e não estou realizando 

Estágio 
8 25 13 3 5 12 6 0 

40,91 

Sim. Realizei ou estou realizando 

somente Estágio Obrigatório 
4 19 5 0 4 1 4 1 

21,59 

Sim. Realizei ou estou realizando 

Estágio Obrigatório e Opcional 
5 16 2 0 2 10 1 0 

20,45 

Sim. Realizei ou estou realizando 

somente Estágio Opcional 
3 12 4 0 6 0 5 0 

17,05 

Total de respondentes na Q8 20 72 24 3 17 23 16 1 100,00 

Fonte: Avaliação de Estágios 2018 - CPA 

Conforme a tabela 12, numericamente os estudantes que participaram da consulta foram 

em sua maioria do curso de Administração, que tem entre os cursos avaliados o maior 

número de estudantes matriculados. No entanto percentualmente a maior participação foi 

do curso de Engenharia de Produção seguido pela Engenharia Civil.  A maioria dos 

respondentes cursava o período noturno 64,2, seguida de estudantes do matutino 

(31,82%) que estavam no 6º período (aproximadamente 30%), embora a participação dos 

estudantes em outros períodos tenha sido bastante semelhante (2º período 22,73%, 4º 

período 21,02% e 8º Período 22,16%), sendo de apenas 5,11% no 10º período. 

 

Dos cursos que participaram da consulta, apenas Relações Internacionais e Jogos Digitais 

não possuem estágio obrigatório, ofertando somente estágio opcional. 

 

Em relação ao tipo de estágio, 72,16%, dos respondentes se diz informado de que o curso 

oferece estágio obrigatório e 16% de que o curso oferece apenas estágio opcional. A 

análise mais aprofundada desses dados nos traz a informação de que 37,50% dos 

estudantes do curso de História, 26,08% dos estudantes do curso de Relações 

Internacionais, 18,05% dos estudantes do curso de Administração não sabem ou 

acreditam erroneamente que o estágio ofertado pelo curso seja opcional, quando para 

estes cursos ele está previsto na grade curricular como obrigatório. Além disso, esses 

estudantes, em sua maioria, estivavam cursando 4º período ou séries mais avançadas.  O 

que aponta a necessidade de os coordenadores desses cursos desenvolverem atividades 

em que os estudantes possam tomar maior conhecimento do Projeto Pedagógico do 

Curso. 
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Sobre o oferecimento de informações sobre oportunidades de estágio, prevaleceu, na 

avaliação da maioria dos cursos, a opção “às vezes” o que novamente demonstra a 

necessidade de os cursos se empenharem em sua maior divulgação.  A divulgação fica 

mais concentrada na Coordenadoria Geral de Estágios quando os estudantes, por 

iniciativa própria, para lá se dirigem buscando informações. A exceção está o curso de 

Engenharia de Produção, cuja maioria dos estudantes respondeu que “sempre” tem 

informações sobre oferta de estágios. 

 

Com relação ao conhecimento dos estudantes sobre a possibilidade de acompanhamento 

sistemático do estágio (planejamento, supervisão e avaliação), percentual significativo 

não soube responder. Ressalte-se que a maioria dos estudantes do curso de Relações 

Internacionais respondeu que o curso nunca oferece acompanhamento. Cabe ainda 

destacar que no curso de História as respostas a esta questão estão distribuídas, com pouca 

variação, entre as alternativas oferecidas pelo questionário.  

 

Sobre a questão “o curso oferece cenários diversificados de estágio na área de formação”, 

observou-se que também predomina a resposta “às vezes” para os cursos de Jornalismo, 

Relações Internacionais e História. Com destaque para a prevalência de respostas “quase 

sempre” ou “sempre” dos estudantes dos cursos de Administração, Engenharia de 

Produção e Engenharia Civil. 

 

A última pergunta dessa parte do questionário interrogou se os estudantes tiveram ou não 

experiência em estágio obrigatório e /ou opcional.  Desses respondentes 59,09% 

realizaram ou estavam realizando estágios.  Essa questão permitiu também identificar que 

dentro desse grupo 42,04% tiveram experiências com estágios obrigatórios. 

 

Na tabela 14, a pesquisa avaliou a percepção dos respondentes sobre a relação entre o 

estágio e a formação acadêmica. Esta etapa do questionário só deveria ser respondia por 

quem tivesse feito ou estivesse fazendo estágio. Nenhum estudante do curso de Jogos 

digitais realizou estágio, por isto o curso foi excluído da tabela. Também foram excluídos 

desta análise os cursos de Engenharia Elétrica.  

 

Os dados da tabela mostram que a maioria dos estudantes dos cursos de Engenharia de 

Produção, Engenharia Civil e Jornalismo consideram que a relação entre o embasamento 

teórico-prático do curso e as atividades do estágio ocorre “quase sempre” e “sempre”. 

Para os estudantes dos cursos de Administração e História prevalece a avaliação de que 

essa relação ocorre somente às vezes. Chama ainda atenção as respostas dos estudantes 

de Relações Internacionais, porque mais da metade afirma ter ou estar realizando estágios 

opcionais nos quais não observaram relação com o embasamento teórico dado pelo curso, 

o que pode indicar que o estágio está sendo realizado apenas como fonte de recurso 

financeiro, desconectado da formação profissional. 

  

Na questão subsequente, em que são interrogados se o estágio propicia reflexão sobre o 

trabalho realizado na Instituição, observa-se que as respostas dos estudantes dos cursos 

de Engenharia de Produção e Engenharia Civil são as mais positivas. Para os estudantes 
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dos cursos de Administração, Relações internacionais.  Jornalismo e História prevalecem 

as respostas “as vezes” e “quase sempre”.  

 

Com relação à oferta de experiências com metodologias e técnicas do campo profissional 

durante o estágio observa-se que, no geral, há um predomino de respostas “sempre 

atende” com destaque para Engenharia de Produção (75%). Pode-se afirmar que também 

são positivas as respostas dos estudantes dos cursos de Administração e Jornalismo por 

que a soma de respostas na escala likert das alternativas “quase sempre propicia” e 

“sempre propicia” estão acima de 75%, sendo que para o Jornalismo é de 90%.  Para 

História e Relações Internacionais essas médias são iguais ou abaixo de 50%.  

 

Relativo à questão que avalia se as atividades de estágio atendem aos objetivos da 

formação do estudante os cursos de Jornalismo, Engenharia de Produção Engenharia civil 

e Administração tiveram um percentual elevado de avaliações em “quase sempre atende” 

e “sempre atende” igual ou superior a 70%, sendo que no curso de Jornalismo “sempre 

atende” correspondeu à 50%. No entanto, chamou atenção o fato de que nos cursos de 

Relações Internacionais e História a resposta “não atende” ter sido percentualmente de 

45% e 40% respectivamente.  

 

Tabela 14. Percepção dos estudantes sobre a experiência com o estágio. 

Questões 
Eng. de 

Produção 
ADM Jornalismo 

Eng. 

Civil 
R.I História 

% resposta/ 

alternativa 

9 - As atividades realizadas no estágio  

estão relacionadas ao embasamento 

teórico e prático oferecido pelo curso ? 

      

 

 

Não tenho dados ou não sei 

responder 
0 0 0 0 0 0 0 

Não estão relacionadas 0 2 0 2 7 1 12 

Às vezes estão relacionadas 2 22 4 3 3 7 41 

Quase sempre  estão 

relacionadas 
4 14 4 2 1 0 25 

Sempre estão relacionadas 6 7 2 5 0 2 22 

Total de respondentes na Q9 12 45 10 12 11 10 100 

10 - O estágio propicia reflexão sobre o 

trabalho desenvolvido nas instituições 

onde são realizados? 

       

 

Não tenho dados ou não sei 

responder 
0 1 0 0 0 0 1 

Não propicia 0 3 2 1 2 1 9 

Às vezes propicia 2 16 4 2 6 2 32 

Quase sempre propicia 4 13 1 5 2 4 29 

Sempre propicia 6 12 3 4 1 3 29 

Total de respondentes na Q10 12 45 10 12 11 10 100 

11 - O estágio propicia experiências com 

metodologias e técnicas  do campo 

profissional. 

       

 
Não tenho dados ou não sei 

responder 
0 0 0 0 0 0 0 

 Não propicia 0 2 0 2 1 2 7,07 

 Às vezes propicia 2 11 1 1 6 3 24,24 

 Quase sempre propicia 1 11 6 3 2 3 26,26 

 Sempre propicia 9 20 3 6 2 2 42,42 

Total de respondentes na Q11 12 44 10 12 11 10 100 

12 - As atividades desenvolvidas durante 

o estágio atendem aos objetivos da sua 

formação. 

       

 
Não tenho dados ou não sei 

responder 
0 0 0 0 0 0 0 
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Não atende 1 4 0 3 5 4 16,67 

Às vezes atende 2 12 3 0 1 1 18,63 

Quase sempre atende 3 20 2 4 2 4 34,31 

Sempre atende 6 11 5 5 3 1 30,39 

Total de respondentes na Q12 12 47 10 12 11 10 100 

Fonte: Avaliação de Estágios 2018 - CPA 

As questões de 12 a 18 avaliaram a percepção dos estudantes sobre a supervisão dos 

estágios. 

 

Sobre as orientações fornecidas pelos supervisores de estágio contribuíram prevaleceram 

respostas mais positivas igual ou superior a 60% na avaliação dos estudantes dos cursos 

de Administração (64%), Engenharia de Produção (66%) e Jornalismo (60%). 

 

Com relação à questão a supervisão de estágio responde questão ou esclarece dúvidas 

dos estudantes, as avaliações mais positivas são dos estudantes dos cursos de 

Administração e Engenharia civil, com percentual de respostas “quase sempre atende” e 

“sempre atende” 72% e 75% respectivamente, seguidos por Engenharia de Produção 

(61%) e Jornalismo (60%)  

Sobre o questionamento a supervisão propicia reflexão sobre o trabalho desenvolvido no 

estágio, o maior índice de respostas positivas (“quase sempre atende” e “sempre atende”) 

foi do curso de Engenharia de Produção (75%), seguido pela Administração e Jornalismo 

cujas resposta, nessas alternativas, ficaram em torno de 57% e 50% respectivamente. 

Quanto à questão a supervisão possibilita a exposição de ideias e sugestões dos 

estagiários acerca do trabalho, as respostas mais positivas são do curso de Engenharia 

de Produção: 75% foram “quase sempre possibilita” e “sempre possibilita”, prevalecendo 

a última alternativa. Também podem ainda serem consideradas positivas as respostas do 

curso de Administração, na faixa de 63%, e Jornalismo, 60% de respostas nessas 

alternativas.  

A respeito da questão a supervisão fornece retorno aos estagiários sobre as atividades 

que desenvolvem nos estágios, observou-se, de forma geral, um declínio de respostas 

positivas: Engenharia de Produção teve 61% de respostas “quase sempre fornece” e 

“sempre fornece”; Administração 58% e História 54%. Chama atenção o número de 

estudantes que respondeu “nunca fornece” para todos os cursos, exceção feita à 

Engenharia de Produção.  

Sobre se o clima na supervisão de estágios é de respeito mútuo, atenção e trabalho 

produtivo, tanto na Engenharia de Produção como na Administração as respostas 

prevaleceram 69% nas alternativas “quase sempre é” e “sempre é”. Nos cursos de 

Engenharia Civil e Jornalismo, 61% e 60% respectivamente.  
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Tabela 15. Percepção dos estudantes sobre a supervisão do estágio em andamento e/ou 

finalizado. 

Questões 
Eng. de 

Produção 
ADM Jornalismo 

Eng. 

Civil 
R.I História 

% resposta/ 

alternativa 

13 - As orientações fornecidas 

pelos supervisores contribuem para 

o desenvolvimento do estágio. 

      

 

 

Não tenho dados ou não sei 

responder 
1 0 0 1 1 1 

4 

Não contribui 0 4 3 1 3 2 13 

Às vezes contribui 3 12 1 3 2 3 24 

Quase sempre contribui 5 14 0 5 3 1 28 

Sempre contribui 3 15 6 2 2 3 31 

Total de respondentes na Q13 12 45 10 12 11 10 100 

14 - A supervisão responde às  

questões/esclarecimentos de  

dúvidas dos estudantes sobre o 

estágio. 

      

 

 

Não tenho dados ou não sei 

responder 
1 1 1 1 1 1 

6,06 

Nunca responde 0 2 2 1 3 2 10,10 

Às vezes responde 3 9 1 1 2 1 17,17 

Quase sempre responde 4 19 0 6 4 3 36,36 

Sempre responde 4 13 6 3 1 3 30,30 

Total de respondentes na Q14 12 44 10 12 11 10 100 

15 - A supervisão propicia reflexão 

sobre o trabalho desenvolvido no 

estágio. 

      

 

 

Não tenho dados ou não sei 

responder 
0 1 1 0 1 0 

3 

Não propicia 1 3 3 2 3 3 15 

Às vezes propicia 2 15 1 3 4 2 27 

Quase sempre propicia 5 13 2 4 3 2 29 

Sempre propicia 4 13 3 3 0 3 26 

Total de respondentes na Q15 12 45 10 12 11 10 100 

16 - A supervisão possibilita a 

exposição de  ideias e sugestões dos 

estagiários acerca do trabalho. 

      

 

 

Não tenho dados ou não sei 

responder 
1 0 1 0 0 0 

2,02 

Não possibilita 0 4 2 3 2 4 15,15 

Às vezes possibilita 1 12 1 3 3 1 21,21 

Quase sempre possibilita 4 17 2 3 3 2 31,31 

Sempre possibilita 6 11 4 3 3 3 30,30 

Total de respondentes na Q16 12 44 10 12 11 10 100 

17 - A supervisão fornece retorno 

aos estagiários sobre as atividades 

que desenvolvem nos estágios. 

      

 

 

Não tenho dados ou não sei 

responder 
0 2 2 0 0 0 

4 

Nunca fornece 1 10 3 4 3 4 25 

Às vezes fornece 2 9 1 2 2 0 16 

Quase sempre fornece 6 14 1 4 4 3 32 

Sempre fornece 3 10 3 2 2 3 23 

Total de respondentes na Q17 12 45 10 12 11 10 100 

18 - O  clima na supervisão de 

estágios é de respeito mútuo, 

atenção e trabalho produtivo? 

      

 

 

Não tenho dados ou não sei 

responder 
1 1 2 2 0 0 

6 

Nunca é 0 3 2 1 2 4 12 

Às vezes é 1 8 0 1 2 2 14 

Quase sempre é 3 13 1 6 3 0 26 

Sempre é 7 20 5 2 4 4 42 

Total de respondentes na Q18 12 45 10 12 11 10 100 

Fonte: Avaliação de Estágios 2018 - CPA 
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Análise Geral da Avaliação de Estágios 

Fica evidente, pelos dados apresentados, que os cursos de Engenharia de Produção, 

Administração, Jornalismo e Engenharia Civil conseguem respostas mais efetivas dos 

estudantes sobre o funcionamento do estágio. São cursos em que o estágio é obrigatório, 

embora também seja possível a realização de estágios opcionais.  

Considerando que o estágio é o momento da formação universitária em que os estudantes 

podem mobilizar os recursos teóricos e práticos para intervir no espaço de trabalho, são 

os estudantes de Engenharia de Produção que parecem estar mais satisfeitos com os 

estágios que realizam, dada a boa avaliação que fazem tanto do estágio em si, como da 

supervisão. Com relação ao curso de Administração cabe destacar que há um percentual 

significativo de estudantes que não percebem de modo mais consistente (e optam pelas 

alternativas onde aparece “às vezes”) os atributos que qualificam as atividades de estágio. 

Por exemplo: 42% dos estudantes desse curso afirmam que o estágio nunca propicia ou 

às vezes propicia reflexão sobre o trabalho desenvolvido nas instituições onde são 

realizados. O mesmo percentual elevado foi observado para a indagação - se a supervisão 

fornece retorno aos estagiários sobre as atividades que desenvolvem nos estágios, nas 

alternativas mencionadas. Importante ressaltar que pelos mesmos motivos acima citados 

observa-se um grande número de estudantes acreditam que suas dúvidas sobre o estágio 

ou mesmo suas ideias são pouco consideradas pelo supervisor de estágio.  

A participação dos estudantes de Jornalismo foi pequena, mas avaliação dos estágios para 

esse grupo mostra que o número de estudantes satisfeitos com as atividades de estágio é 

maior. O que nos leva a supor que se estudantes tiverem maior oportunidade de escuta e 

devolutiva sobre os estágios que realizam essa aprovação será ainda mais positiva.   

Quanto à supervisão, ainda que a participação tenha sido pequena, observa-se que as 

respostas apontam a necessidade de discussão do coordenador com os supervisores de 

estágio para que estes estejam mais atentos aos objetivos que essa atividade busca 

alcançar e para que as situações de supervisão possam constituir condições mais 

favoráveis para aprendizagem e reflexão. 

Em relação às respostas fornecidas pelos estudantes dos cursos de Relações 

Internacionais e História nos pareceu que os estágios estão pouco articulados com o 

projeto do curso, há poucas informações e as experiências quando ocorrem parecem não 

ser avaliadas como relevantes para a formação ou não estão diretamente relacionadas à 

formação profissional. Embora somente estágios opcionais estejam previstos na formação 

dos estudantes de RI, observa-se que o estudante precisa ser mais bem informado e 

supervisionado. O mesmo pode-se dizer dos estudantes de História cujos estágios são 

obrigatórios, mas são ainda avaliados com muitas ressalvas.  

Notas Finais  

Os resultados dessa avaliação ainda são preliminares. Será objeto de aprofundamento no 

ano de 2019.  

De qualquer forma, a sistematização inicial dos dados aponta uma avaliação positiva do 

estágio, com destaque para a questão em que a quase maioria dos estudantes considera 

que o estágio contribui para a sua vida profissional.  
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Por outro lado, para alguns cursos, a desconexão em relação ao estágio pode ser fato de 

preocupação, pois, se o estágio é considerado relevante para o estudante, a ausência de 

articulação com o campo profissional representado pelo curso por ele escolhido pode 

desestimulá-lo em relação ao próprio curso. São os casos dos cursos de História e 

Relações Internacionais.  

Da mesma forma, há que se atentar para as atividades de supervisão, pois são mediações 

importantes na articulação entre formação e estágio.  

A devolutiva desses resultados aos coordenadores de curso está sendo considerada uma 

oportunidade para a reflexão desses resultados iniciais.  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante o ano de 2018, a CPA empreendeu processos de autoavaliação com foco nos 

cursos de graduação em função de sua condição estratégica para a sustentabilidade 

acadêmico-financeira da Universidade.  

Diante do exposto, retomamos sinteticamente alguns pontos que foram discutidos no 

presente relatório, sugerindo encaminhamentos que poderão ser postos em prática pela 

Universidade, com o devido suporte da CPA. 

Os instrumentos da Avaliação da Docência e dos Grupos Operativos apontaram para a 

baixa institucionalidade dos cursos de graduação avaliados, em função de práticas 

cotidianas que têm se distanciado do que está previsto pelos PPCs e pelos demais 

regulamentos internos da Universidade.  

Se, por um lado, essa é uma questão preocupante, por outro, pode ser de mais fácil 

solução, desde que haja um controle mais próximo dos respectivos coordenadores de 

curso e Núcleos Docentes Estruturantes, função que lhes cabe estatutária, regimental e 

legalmente. A Pró-Reitoria de Graduação, tendo atuado em parceria com a CPA durante 

todo o processo avaliativo, tem atuado nesta direção e, com certeza, mudanças já em 

andamento poderão ser sentidas no resultado das autoavaliações futuras.  

Ainda assim, a CPA gostaria de reiterar a importância das seguintes ações, colocando-se 

à disposição para, em parceria com os setores competentes, levá-las adiante: 

a) Instituir a obrigatoriedade da Avaliação da Docência. A CPA sugere que seja 

estudada uma forma de tornar a participação dos estudantes obrigatória, sem ferir 

o seu direito ao acesso às informações, matrículas e avaliação. A CPA se dispõe 

a apresentar estudos sobre essa possibilidade uma vez solicitada;  

b) Constituir indicador obrigatório da Avaliação Contínua do Docente. Para tanto, a 

CPA compromete-se, uma vez aumentada a participação discente, produzir 

informação qualificada para a incorporação desse dado na Avaliação realizada 

pelo CACEPE;  

c) Promover ampla discussão com os setores competentes, coordenada pela Pró-

Reitoria da Graduação, de critérios universais para distribuição de aula, com base 

na carreira e na avaliação contínua do docente, superando o conflito institucional 

entre departamentos e coordenações de curso;  
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d) Promover ampla discussão com os setores competentes sobre o retorno da 

mobilidade da carreira docente.  

A CPA considera que os dados apresentados nesse relatório podem sustentar um debate 

qualificado de maneira a demonstrar à comunidade acadêmica a necessidade dessas 

ações, caso a Universidade também as julgue procedentes.   

A mesma necessidade de institucionalizar mais claramente as práticas da Universidade 

devem ser consideradas quando a questão é o atendimento aos discentes das secretarias 

escolares. Tanto em relação ao atendimento prestado pela SAE como pelo expediente da 

FACHS – ainda que seja apenas um estudo piloto a ser ampliado para os demais 

expedientes – verificou-se uma baixa institucionalidade das práticas, traduzida na 

ausência de informações claras aos discentes, sobretudo do expediente, quando se trata 

de orientar a inserção dos estudantes em atividades complementares – monitoria, por 

exemplo – e pesquisa – Iniciação Científica. Muitas vezes, a ausência de um 

comportamento ou informação adequados deve-se a falta de clareza sobre a função do 

expediente e a divisão de trabalho entre SAE, expedientes e coordenação de curso. Se 

essa hipótese for confirmada em trabalhos posteriores, cabe à instituição o esclarecimento 

aos discentes sobre a função respectiva de cada setor de maneira a orientá-lo para onde 

se dirigir conforme a informação desejada.     

A análise dos dados apresentados pelo Enade procurou demonstrar que o problema reside 

sobretudo na infraestrutura física e tecnológica. A Universidade tem se empenhado em 

promover reformas estruturais, mas seria importante investimento mais significativo em 

tecnologia, sobretudo nos cursos que a demandam fortemente. 

Uma das soluções possíveis é articular parcerias com empresas interessadas em apropriar-

se do conhecimento e de profissionais oferecidos pela Universidade, modernizando 

laboratórios ou mesmo contribuindo com a licença de softwares específicos, a exemplo 

do que foi realizado com o Pacote Office. Além disso, a relação Universidade-empresa 

tem sido um dos indicadores valorizados nos processos de avaliação externa, além de 

contribuir para a inserção da PUC-SP no círculo virtuoso do debate inovador.  

Por fim, e não menos importante, a questão do Estágio. A CPA deu início à autoavaliação 

sobre a atividade de estágio desenvolvida pela Universidade. Por ora, vale destacar o 

quanto os estudantes valorizam a inserção, por meio da Universidade, no mercado 

profissional. O estreitamento do processo formativo dos estudantes com o mercado 

profissional parece ser uma inflexão urgente e necessária, pois todos os instrumentos 

apontaram a fragilidade neste quesito. Embora os dados até o momento apresentados pela 

PUC-SP mostrem a sua capacidade de empregabilidade, há que se estudar mais 

detidamente essa inserção profissional no sentido de identificar a relação estreita com a 

formação auferida. De qualquer forma, a escuta dos discentes apontou para a necessidade 

de atentar para essa questão, outro possível componente da tendência crescente de evasão 

dos estudantes de graduação.  

Para finalizar, a CPA recomenda fortemente o envolvimento ativo da PUC-SP no debate 

sobre os indicadores de autoavaliação e avaliação externa, não só como membro ativo e 

participante das discussões já em andamento, mas na promoção de estudos que 
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contribuam para a defesa do modelo de Universidade representado pela PUC-SP. A CPA 

coloca-se à disposição para levar adiante esse trabalho.  

Uma última nota metodológica: foi objetivo da autoavaliação realizada em 2018 fazer 

convergir os resultados dos instrumentos utilizados de maneira a produzir análise 

consistente sobre o objeto avaliado, pois partiu-se do pressuposto de que um único 

instrumento de autoavaliação não é suficiente para apreender a dinâmica complexa de 

uma universidade. Nesse sentido, cabe ressaltar o acerto dos Grupos Operativos que, em 

contraponto com a Avaliação da Docência e o Enade, terminou por revelar aspectos que 

não eram apreendidos pelos demais. Iniciativa da Pró-Reitoria de Graduação, recomenda-

se que se mantenha como prática incorporada da CPA para as demais avaliações.  

No entanto, como se trata de uma primeira tentativa e sem que os instrumentos tenham 

sido aplicados originalmente com essa intenção, muitos cruzamentos ficaram aquém da 

expectativa da CPA. Para os próximos processos de autoavaliação, correções de rumo 

serão empreendidas no sentido de realizar de maneira mais perfeita a convergência dos 

resultados obtidos.   

Na esperança de que o relatório apresentado seja amplamente apropriado e discutido pela 

comunidade acadêmica da PUC-SP, a CPA se coloca à disposição para detalhamento, 

esclarecimentos e acolhimento de críticas que se julgarem necessárias.  

A Comissão Própria de Avaliação 

Em 27 de março de 2019  
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