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MISSÃO DA PUC-CAMPINAS 

 

“Nascida do coração da Igreja que está em Campinas, e pautada no discipulado de Cristo Jesus, a 

PUC-Campinas tem como missão produzir, enriquecer e compartilhar o conhecimento de modo competente 

e inovador em suas atividades-fim, visando à formação integral da pessoa humana e à capacitação de 

profissionais de excelência que contribuam para a construção de uma sociedade justa e fraterna”. 

 

DIRETRIZES DO PROAVI 

 

 Respeito à identidade católica e comunitária da PUC-Campinas, à sua missão, aos seus objetivos, às 

suas estratégias e metas, bem como à sua experiência acumulada em processos de avaliação. 

 Articulação permanente da CPA e da CAPI com os diferentes setores acadêmico-administrativos 

internos e comissões externas de avaliação, respeitando-se as esferas de competências já 

estabelecidas. 

 Transparência em todas as etapas do processo avaliativo, respeitando-se a hierarquia, a pluralidade e a 

diversidade de opiniões e concepções de gestores, de professores, de alunos e de funcionários. 

 Compromisso social evidenciado pela divulgação permanente dos resultados da avaliação junto aos 

diferentes segmentos da comunidade acadêmica e à sociedade local e regional. 

 Troca permanente de experiências avaliativas internas, que possam subsidiar as adequações que se 

fizerem necessárias ao PROAVI e às ações decorrentes de todo o processo avaliativo. 
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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

PUC-CAMPINAS 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS / CÓDIGO DA IES: 19 
INSTITUIÇÃO PRIVADA CATÓLICA COMUNITÁRIA E SEM FINS LUCRATIVOS 
ENDEREÇO: RUA PROF. DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI, 1516 - PARQUE RURAL FAZENDA 
SANTA CÂNDIDA - CEP 13087-571 – CAMPINAS, SP 
 
 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 
Ato Normativo: Portaria PUC no 067/21, de 24 de maio de 2021. 

 

COMPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO AOS PROJETOS INSTITUCIONAIS (CAPI) 

Órgão de Apoio à CPA 

Eliomara Tonoli Hilda Outi Crupe 

Jorge Luís Moreira Alberto  
 

APOIO TÉCNICO 

Gabriela Strafacci Orosco 

NOME SEGMENTO QUE REPRESENTA 

Marina Piason Breglio Pontes Oliveira Corpo Docente e Coordenadora da CPA 

Juleusa Maria Theodoro Turra Corpo Docente 

Ricardo Luís de Freitas Corpo Docente 

Iara Andrea Alvares Fernandes Corpo Docente 

Arthur de Oliveira Lot  Corpo Discente 

Caíssa Silveira Belo Nascimento Roque Corpo Discente 

Rosa Maria Cruz Gontijo Corpo Técnico-Administrativo 

Marco Wandercil da Silva Corpo Técnico-Administrativo 

Carolina Trentini Moraes Sarmento Corpo Técnico-Administrativo 

Claudio Aparecido Violato Sociedade Civil Organizada 

Elisabete Matallo Marchesini de Pádua Sociedade Civil Organizada 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Conforme sistemática de anos anteriores, o conjunto de atividades realizadas em 2020 no âmbito do 

Programa de Autoavaliação Institucional (PROAVI) da PUC-Campinas foi dividido em dois volumes. No 

Relatório de Atividades 2020 – RELATÓRIO INTEGRAL – VOLUME I, de março de 2021, anexado ao 

Sistema e-MEC em 30/03/2021, foram apresentadas as atividades de gestão, comunicação e socialização 

do PROAVI realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e pela Coordenadoria de Apoio aos 

Projetos Institucionais (CAPI) relativas ao período de janeiro/2020 a março/2021. A análise da CPA sobre 

resultados de projetos e ações de 2020 das atividades de autoavaliação institucional desenvolvidas por 

Órgãos da PUC-Campinas estão no presente Relatório de Atividades 2020 – RELATÓRIO INTEGRAL – 

VOLUME II, por dimensões do PROAVI, do SINAES e dos EIXOS do Instrumento de Avaliação Institucional 

Externa, cujos extratos dos relatórios analisados constam do Anexo D. 

No plano da comunicação, tem continuidade a periódica publicação do Boletim CPA - CAPI, que reforça 

junto à comunidade interna a importância da Avaliação, bem como a reformulação constante do site do 

PROAVI no Portal PUC-Campinas. 

Em um período de incertezas e mudanças muito fortes, decorrentes da pandemia de COVID-19, a CPA da 

PUC-Campinas, conseguiu dar sequência às suas atividades avaliativas de modo amplo, sem interrupções, 

sendo possível constatar, que as atividades desenvolvidas no âmbito do PROAVI, se consolidam 

gradativamente por meio do conjunto de projetos existentes, que tem colaborado para o aprimoramento das 

atividades-fim e da gestão da Universidade. O presente relatório mostra como a Universidade vem dando 

continuidade às ações de caráter avaliativo que se relacionam à implementação de suas Políticas 

Institucionais e às dimensões que constituem o Programa. 

 

 

Marina Piason Breglio Pontes Oliveira 

Coordenadora da CPA 
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2. INTRODUÇÃO 

 

O Programa de Autoavaliação Institucional (PROAVI) da PUC-Campinas define a concepção, os princípios 

e as dimensões dos processos avaliativos que a Instituição tem buscado executar no âmbito do SINAES. 

Conforme descrito nos Relatórios já encaminhados ao MEC-INEP, os projetos de avaliação1 que integram o 

PROAVI da PUC-Campinas, são resultados da trajetória da Universidade na avaliação de suas ações e, 

como consequência, a cada ano, alguns projetos são reformulados, outros são propostos e, para a grande 

maioria, é dada a continuidade, pois são considerados prioritários para a implementação das políticas 

institucionais.  

No Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume II, de dezembro/2018, anexado ao 

e-MEC em março/2019, consolidou-se o ciclo da avaliação do triênio 2015-2017.  

A partir dos projetos de 2018, com a nova gestão da Universidade, define-se a aproximação dos processos 

avaliativos do PROAVI com o PDI, como forma de alinhamento às suas diretrizes, objetivos e metas. Nesse 

sentido, os projetos de 2018, 2019 e 2020 se alinham ao PDI 2018-2020. 

Na sequência, o Relatório de Atividades 2018 - 1o RELATÓRIO PARCIAL – Volume I, de março/2019, 

anexado ao e-MEC em março/2019 mostrou a análise da CPA sobre os resultados parciais dos projetos de 

2018 e iniciou um novo ciclo, o do triênio 2018-2020, conforme se verifica no Quadro 1 a seguir: 

 

Quadro 1. Referências dos Relatórios de Autoavaliação Institucional da PUC-Campinas, de acordo com a 
Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09-10-14. Ciclo 2018-2020. 

 

ATÉ Data do Relatório Envio e-MEC

2018 Volume I mar/19 mar/19

2018 Volume II dez/19 mar/20

2019 Volume I mar/20 mar/20

2019 Volume II dez/20 mar/21

2020 Volume I mar/21 mar/21

2020 Volume II dez/21 mar/22

NOTA TÉCNICA 065/14 CPA

Referência Referência

1º RELATÓRIO PARCIAL 2018 mar/19

2º RELATÓRIO PARCIAL 2019 mar/20

RELATÓRIO INTEGRAL 2020 mar/21

 
 

 

O Relatório de Atividades 2018 - 1o RELATÓRIO PARCIAL – Volume II, de dezembro/2019, apresenta a 

continuidade da análise da CPA sobre os projetos desenvolvidos em 2018 nas demais dimensões do 

PROAVI, mas não em sua totalidade, apontando os avanços, as fragilidades, as recomendações e as 

sugestões para a política de uso dos dados. 

A complementação e finalização da análise da CPA sobre os resultados dos projetos de 2018, que ficaram 

faltando no relatório de dezembro/2019, foram inseridas no Relatório de Atividades 2019 - 2o RELATÓRIO 
                                                           
1  Ver Programa de Autoavaliação Institucional da PUC-Campinas: Concepção e Projetos. Cadernos de Avaliação n. 2, Org. 

Domenico Feliciello et al.. Campinas: PUC-Campinas, 2005, 50 p. Ver síntese do Programa e publicações e materiais de 
divulgação no site do PROAVI: https://www.puc-campinas.edu.br/institucional/avaliacao-institucional/. 
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PARCIAL – Volume I, de março/2020, o qual mostrou a análise da CPA sobre os resultados parciais dos 

projetos de 2019, nas Dimensões do PROAVI: 1 – Comunicação com a Sociedade; 4 – Planejamento e 

Avaliação e 11 – Sustentabilidade Financeira. O Relatório de Atividades 2019 - 2o RELATÓRIO PARCIAL 

– Volume II, de dezembro/2020, apresentou a continuidade da análise da CPA sobre os projetos 

desenvolvidos em 2019 nas demais dimensões do PROAVI. 

O Relatório de Atividades 2020 - RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, de março/2021, que se refere às 

ações da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e da Coordenadoria de Apoio aos Projetos Institucionais 

(CAPI) relativas ao período de janeiro de 2020 a março de 2021, apresentou um conjunto de atividades de 

gestão, de desenvolvimento de projetos, de comunicação e de socialização realizadas no âmbito do 

Programa de Autoavaliação Institucional (PROAVI) da PUC-Campinas.  

O presente Relatório de Atividades 2020 - RELATÓRIO INTEGRAL – Volume II, de dezembro/2021, 

apresenta a finalização da análise da CPA sobre os projetos de 2019 que não constaram do Relatório de 

Atividades 2019 – 2o RELATÓRIO PARCIAL – Volume II, de dezembro/2020, bem como os avanços, as 

fragilidades, as recomendações e as sugestões para a política de uso dos dados dos projetos de 2020, 

além da análise global do triênio 2018-2020. 

Nessa perspectiva, a organização mantém a mesma sequência dos relatórios anteriores, a fim de que se 

possa estabelecer uma continuidade na análise das ações que vêm sendo desenvolvidas e dos projetos 

que vêm sendo implementados pela Instituição em cada dimensão do SINAES. Além do mais, a CPA tem 

procurado adequar, sistematicamente, sua metodologia de trabalho às orientações constantes da Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09-10-14, a qual estabelece que o Relatório de Autoavaliação 

Institucional seja anualmente submetido ao MEC, ao longo de um período de três anos. 

O próximo Relatório de Atividades 2021 - 1o RELATÓRIO PARCIAL, de março/2022, iniciará um novo 

ciclo, de um novo triênio: 2021-2023, conforme se verifica no Quadro 2 a seguir: 

 
Quadro 2. Referências dos Relatórios de Autoavaliação Institucional da PUC-Campinas, de acordo com a Nota 

Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09-10-14. Ciclo 2021-2023. 

ATÉ Data do Relatório Envio e-MEC

2021 Volume I mar/22 mar/22

2021 Volume II dez/22 mar/23

2022 Volume I mar/23 mar/23

2022 Volume II dez/23 mar/24

2023 Volume I mar/24 mar/24

2023 Volume II dez/24 mar/25

2º RELATÓRIO PARCIAL 2022 mar/23

RELATÓRIO INTEGRAL 2023 mar/24

NOTA TÉCNICA 065/14 CPA

Referência Referência

1º RELATÓRIO PARCIAL 2021 mar/22

 

Com o intuito de refletir sobre o atual processo de autoavaliação institucional, em vigor desde o início do 

PROAVI, a CPA fez discussões sobre a metodologia e a dinâmica de sua atuação ao longo de 2021, o que 
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resultou em mudanças que trouxeram mais proximidade da CPA junto às áreas, mesmo em um período de 

atividades remotas.  

A CPA acredita, assim, que, ao finalizar a reflexão sobre o PROAVI e sobre a sua própria atuação, terá 

condições de aprimorar a metodologia adotada, apresentando uma proposta de autoavaliação condizente 

com o momento atual institucional. 

Considerando que a definição dos processos avaliativos e das ações para o PROAVI resulta da análise e 

avaliação dos diferentes órgãos institucionais sobre os processos já desencadeados, alinhados ao PDI 

2018-2020, cujas metas e objetivos a Universidade estabeleceu cumprir no período, acredita-se que será 

oportuna a reflexão sobre o status atual do Programa de Avaliação Institucional à luz das novas demandas 

institucionais. 

Lembramos que, desde a constituição da CPA da PUC-Campinas, em julho de 2004, os Relatórios já 

encaminhados por ela ao MEC/INEP, no âmbito do PROAVI da PUC-Campinas, constam do Anexo E.  

O presente relatório refere-se às atividades de 2020 e finaliza as análises da CPA sobre os relatórios de 

2019 que não constaram do Relatório de Atividades 2020 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, de 

março/2021, nas dimensões do PROAVI: 5 – Política de Atendimento a Estudantes e Egressos e 7 – 

Política de Graduação, cujos extratos constam do Anexo A. Os extratos do Anexo D são referentes aos 

relatórios específicos de cada órgão, cujos projetos foram desenvolvidos no ano de 2020, recebidos pela 

CAPI e analisados pela CPA entre maio e dezembro/2021, no âmbito do PROAVI PUC-Campinas. 
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3. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA: RELATÓRIOS DOS 
PROCESSOS AVALIATIVOS E DAS AÇÕES DESENCADEADAS 

 

Com o objetivo de acompanhar a elaboração dos relatórios dos processos avaliativos, foi estruturado, desde 

2005, um banco de dados em que as informações relevantes sobre as ações desencadeadas e status dos 

relatórios estão disponíveis por meio de relatórios e gráficos específicos. O “Sistema de Acompanhamento 

dos Relatórios de Projetos/Ações PROAVI” é utilizado para o registro das movimentações ocorridas durante 

o processo de organização dos relatórios nos formulários, por ano/período, até a sua conclusão. Ressalta-

se que o número de Projetos e de Relatórios pode não ser exatamente o mesmo, pois um Projeto pode 

gerar mais de um Relatório. 

Das ações operacionais, para o acompanhamento da elaboração dos relatórios pela CAPI e pela CPA, 

destacam-se: 

 reuniões e contatos pontuais, realizados ora com o responsável pelo órgão/setor, ora com a presença 

apenas dos responsáveis pelos projetos, por eles indicados, visando sanar dúvidas quanto à sua 

proposição e desenvolvimento.  

 solicitações de dados, arquivos, complementações de conteúdo dos relatórios e troca de informações 

por correio eletrônico. 

 reuniões de reflexão e discussão sobre o atual processo de avaliação institucional pelos membros da 

CPA, com vistas ao seu aprimoramento.  

À medida que o processo de elaboração de determinado relatório caminhava, o responsável de cada setor 

envolvido, com o apoio dos técnicos da CAPI, discutia a sua elaboração (conteúdo e formatação), mediante 

os critérios definidos pela CPA, tendo como sinalizador o próprio PROAVI. 

Nos anos de 2020 e de 2021, em razão da pandemia, fez-se necessário uma adaptação do processo de 

trabalho da CPA e da CAPI, uma vez que foram realizadas apenas atividades remotas, sem prejuízo dos 

resultados obtidos.  

No processo de acompanhamento dos relatórios, contando com o suporte do “Sistema de 

Acompanhamento dos Relatórios de Projetos/Ações PROAVI”, adotou-se o seguinte status de 

posicionamento da elaboração: 

 “NÃO INICIADO”, quando o órgão responsável não enviou relatório e, em decorrência, não se iniciou a 

sua análise/organização pela CAPI; 

 “EM ELABORAÇÃO”, quando o órgão responsável enviou o relatório e se iniciou a sua 

análise/organização pela CAPI; 

 “EM REVISÃO”, quando o relatório foi analisado/organizado pela CAPI, que o considerou finalizado e o 

enviou ao órgão responsável para eventual revisão, validação e assinatura; 
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 “CONCLUÍDO”, quando o relatório foi elaborado pelo órgão, revisado, validado, assinado e devolvido à 

CAPI; 

 “CANCELADO”, quando o órgão responsável comunicou oficialmente (por correio eletrônico ou 

comunicado interno) a suspensão ou o cancelamento do projeto, embora previsto anteriormente pelo 

órgão. 

Em relação ao acompanhamento feito com o apoio técnico da CAPI, até 14/12/2021, apresenta-se a seguir 

a situação ilustrada nos gráficos e tabelas, quanto ao recebimento e à elaboração dos relatórios dos 

projetos/ações desenvolvidos em 2020 pelos Órgãos Institucionais. 
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Figura 1. Status dos Relatórios PROAVI 2020 por Área Responsável 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2. Status dos Relatórios PROAVI 2020 por Dimensão do PROAVI 
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A tabela 1, abaixo, contempla todos os relatórios dos projetos do PROAVI 2020, de acordo com seu status e 

área responsável. 

 

Tabela 1. Distribuição percentual dos relatórios segundo Status e Área responsável 

– PROAVI 2020 

Status Reitoria 
Pró-Reitorias 

PROAD PROEXT PROGRAD PROPESQ 

      

Não iniciado 20%    0%    0% 69%    0% 

      

Em elaboração   0%    0%    0%   0%    0% 

      

Em revisão   0%    0%    0%   0%   0% 

      

Concluído 80% 100% 100% 31% 100% 

      

Cancelado   0%     0%    0%   0%   0% 

      

Total (20) (8) (6) (13) (4) 

 

O PROAVI 2020 foi constituído de 51 projetos que correspondem à apresentação de 51 relatórios. Destes, 

31 foram elaborados pelas Pró-Reitorias, Pela Reitoria, foram elaborados 20 relatórios, e se vinculam aos 

seguintes órgãos: 

 Centro de Cultura e Arte (CCA) 

 Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAPD) 

 Coordenadoria Geral de Atenção à Comunidade Interna (CACI) 

 Departamento de Comunicação Social (DCOM) 

 Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE) 

 Departamento de Planejamento e Organização (DPLAN) 

 Departamento de Relações Externas (DRE) 

 Museu Universitário (Museu) 

 Núcleo de Atenção Solidária (NAS) 

 Núcleo de Relacionamento com Egressos (NRE) 

 Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC) 

 Reitoria 

Como se pode observar pelos resultados apontados nos gráficos e tabelas, o PROAVI tem mobilizado a 

Reitoria, Pró-Reitorias e suas Coordenadorias e equipes de trabalho para a sistematização e organização 

de um grande volume de dados que contemplam as dimensões do SINAES. 

A iniciativa da CPA e da CAPI de criar mecanismos de acompanhamento dos relatórios dos diferentes 

processos avaliativos e ações desencadeadas pelas Pró-Reitorias permitiu a visualização, mês a mês, do 

andamento dos trabalhos e o estabelecimento de ações aos setores responsáveis, visando dar suporte para 

a conclusão dos relatórios o mais próximo possível do cronograma previsto pela CPA. 
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4. FINALIZAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROAVI 2019 

 

Conforme informado no Relatório 2019 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, de março/2021, a CPA 

apresenta, nesse momento, a finalização da análise dos relatórios referentes a 2019, não finalizada até 

23/03/2021, em complemento: 

As análises da CPA sobre esses relatórios estão nos quadros a seguir. Os extratos constam do Anexo A. 

Dimensão do PROAVI 5 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS 

Dimensão do SINAES 9 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS 

Eixo do INSTRUMENTO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  

PROJETOS ÓRGÃO 

PROGRAD 12 Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas) PROGRAD 

 
 

Dimensão do PROAVI 7 – POLÍTICA DE GRADUAÇÃO 

Dimensão do SINAES 2 – POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A 
EXTENSÃO 

Eixo do INSTRUMENTO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

PROJETOS ÓRGÃO 

PROGRAD 15 Projeto de Desenvolvimento do Ensino de Graduação PROGRAD 

PROGRAD 16 
Competência e Inovação: Reformulações Curriculares dos 
Cursos de Graduação 

PROGRAD 
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05. POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS – COMPLEMENTO 2019 

AVANÇOS FRAGILIDADES 
RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

PROGRAD 12 

Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-

Campinas) 

 Parceria com as Diretorias de Faculdade e 

CACI na realização de eventos, destacando-

se a atuação no Trote Solidário e na 

organização de Semana de Estudos, bem 

como o reconhecimento dos petianos em 

realizarem projetos de interesse social, indo 

ao encontro da Missão da Universidade. 

 Acompanhamento do estudante ingressante 

pelos petianos, visando desenvolver ações de 

pertencimento ao curso. 

 Participação de docentes da Faculdade nos 

processos seletivos para novos estudantes 

petianos. 

 Participação das tutoras em bancas 

avaliativas da Semana de Extensão 

promovida pela Pró-Reitoria de Extensão e 

Assuntos Comunitários. 

 Permissão para os PETs da Universidade 

realizarem divulgação no Portal da 

Universidade, em espaço criado para tal. 

PROGRAD 12 

Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-

Campinas) 

 Restrição de recursos orçamentários para 

implantação de novas frentes e avanços no 

Programa. 

PROGRAD 12 

Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-

Campinas) 

 Buscar estabelecer novas parcerias para 

implementar as ações desenvolvidas pelos 

estudantes dentro dos PETs. 
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07. POLÍTICA DE GRADUAÇÃO – COMPLEMENTO 2019 

AVANÇOS FRAGILIDADES 
RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

PROGRAD 15 
Projeto de Desenvolvimento do Ensino de 
Graduação 

 Elaboração do projeto de reformulação 
curricular dos Cursos de Graduação da PUC-
Campinas, organizando-os em três grupos 
(G1, G2 e G3). 

 Capacitação dos gestores e professores para 

o desenvolvimento das reformulações. 

 Atualização dos Componentes Curriculares 

Institucionais. 

 Apresentação e aprovação no CONSUN da 

reformulação curricular de todos os cursos do 

G1 no final do 1o semestre de 2019. 

 Elaboração do novo formato para os Planos 

de Ensino dos novos Componentes 

Curriculares. 
 

PROGRAD 15 
Projeto de Desenvolvimento do Ensino de 
Graduação 

 A dificuldade de alguns docentes em entender a 

necessidade da reformulação dos Cursos de 

Graduação da Universidade, e, principalmente, 

da organização dos currículos em Ciclos com 

maior número de módulos, apesar de todas as 

apresentações e capacitações realizadas e do 

apoio dado pela equipe durante todo o 

processo. 

 A elevada demanda do NTIC, que dificultou a 

implementação das mudanças do currículo com 

a digitalização de algumas demandas. 

 

PROGRAD 15 
Projeto de Desenvolvimento do Ensino de 
Graduação 

 Dar continuidade às reformulações dos outros 

Cursos da Universidade. 

 Capacitar os docentes da Universidade para 

que possam se preparar para as reformulações 

(G2 e G3) e para a implementação, em 2020, 

dos Cursos do G1, que já concluíram as 

reformulações. 

 Apoiar todos os Cursos em qualquer etapa das 

reformulações curriculares pela Equipe 

PROGRAD, com a supervisão do Pró-Reitor. 

 

PROGRAD 16 

Competência e Inovação: Reformulações 

Curriculares dos Cursos de Graduação 

 Aquisição de recursos tecnológicos de suporte 

e adequação da infraestrutura das salas de 

aula para às atividades acadêmicas. 

 Elevada participação dos docentes do 

primeiro grupo de cursos reformulados nas 

oficinas de capacitação referente aos recursos 

PROGRAD 16 

Competência e Inovação: Reformulações 

Curriculares dos Cursos de Graduação 

 Dificuldades de implantação das reformulações 

curriculares, realizadas simultaneamente em 

contextos muito diferentes em cada grupo de 

cursos. 

 Baixa participação nas capacitações dos 

docentes não diretamente envolvidos no 

PROGRAD 16 

Competência e Inovação: Reformulações 

Curriculares dos Cursos de Graduação 

 Promover ações para sensibilizar o corpo 

docente sobre a importância das 

reformulações curriculares, principalmente 

aquelas relacionadas às necessidades de se 

adotar a inovação e o uso das tecnologias no 

fazer acadêmico. 
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07. POLÍTICA DE GRADUAÇÃO – COMPLEMENTO 2019 

AVANÇOS FRAGILIDADES 
RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

contratados e à preparação para as 

reformulações curriculares.  

 

primeiro grupo de cursos reformulados.   Fazer acompanhamento contínuo e avaliação 

da implantação dos novos currículos, 

subsidiando possíveis correções e 

adequações.  
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5. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROAVI 2020 

 

Considerando-se a complexidade dos processos avaliativos e das ações desencadeadas no âmbito do 

PROAVI e, sobretudo, a natureza e a diversidade, buscou-se uma forma de análise e de registro dos 

principais resultados que, ao mesmo tempo, pudesse identificar os elementos fundamentais do processo 

avaliativo e já constituísse o material de divulgação interna e externa. 

Importante destacar que, para a elaboração do presente relatório, levou-se em consideração as sugestões 

encaminhadas pelo MEC/INEP no Roteiro para o relatório de autoavaliação (aprovado pelo CONAES, em 

19/9/2005) e as orientações constantes da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09-10-14, a qual 

estabelece que o Relatório de Autoavaliação Institucional seja anualmente submetido ao MEC. 

Os relatórios que se referem a 2020 foram analisados pela CPA e um extrato com os principais aspectos de 

cada dimensão constitui o Anexo D. Nessa perspectiva, foi mantida a mesma metodologia de organização 

dos Relatórios anteriores da CPA, considerando-se os seguintes itens: 

 organização de todos os relatórios 2020 do PROAVI, por objetivos em cada dimensão, para 

disponibilização aos membros da CPA, para consulta e análise, a qualquer momento do processo de 

finalização do relatório da avaliação institucional; 

 agrupamento dos relatórios por dimensão do PROAVI, considerando as Dimensões do SINAES, 

conforme a Lei no 10.861/2004, e os Eixos do Instrumento de Avaliação Institucional Externa - Nota 

Técnica CGACGIES/DAES/INEP/MEC no 014, de 07/02/2014, e Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 

065, de 09/10/2014; 

 manutenção do formulário específico para elaboração dos extratos por dimensão do PROAVI (com 

pequenas adaptações para os relatórios 2020 – Anexo B); 

 manutenção do roteiro com os critérios para análise dos relatórios do PROAVI (com pequenas 

adaptações para os relatórios 2020 - Anexo C), visando à redação do extrato de cada dimensão, para 

fins de análise da CPA e divulgação interna e externa dos principais resultados do PROAVI; 

 elaboração, pela CAPI, dos extratos por dimensão; 

 análise, pela CPA, do conjunto de extratos e relatórios por dimensão, indicando os principais resultados, 

avanços e potencialidades da Instituição em cada dimensão, apontando ainda as principais questões e 

dificuldades a serem trabalhadas na continuidade do PROAVI; 

 indicação, pela CPA, dos principais elementos para uma política de utilização dos dados de avaliação já 

disponíveis. 
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Quadro 3.  Projetos (processos avaliativos e ações) desenvolvidos em 2020, no âmbito do PROAVI da PUC-Campinas, por Eixo2 do Instrumento de Avaliação 
Institucional Externa, dimensão do SINAES3, dimensão do PROAVI4 e órgão responsável. 

Eixo do 
INSTRUMENTO 

Dimensão 
SINAES 

Dimensão 
PROAVI 

Nº PROJETO / AÇÃO 

1 - Planejamento 
e Avaliação 
Institucional 

8 - Planejamento e 
Avaliação 4 - Planejamento 

e Avaliação 

DPLAN 01 Planejamento Estratégico (PEs) (DPLAN) 

1 – Missão e o Plano 
de Desenvolvimento 

Institucional 
DPLAN 02 Análise Setorial (DPLAN) 

3 – Responsabilidade 
Social da Instituição 

10.1. 
Responsabilidade 

Social – Bolsas 
Institucionais para 

Alunos 

PROAD 02 Bolsas Acadêmicas (PROAD – DOCM) 

NAS 01 Bolsas de Inclusão Social (NAS) 

10.2. 
Responsabilidade 

Social – Ações 
Institucionais 

CCA 01 Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro de Cultura e Arte (CCA)  

2 - 
Desenvolvimento 

Institucional 

CIAPD 01 Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Atenção à Pessoa com 
Deficiência (CIAPD) 

MUSEU 01 Acompanhamento e Avaliação das Atividades do Museu Universitário (MUSEU) 
PROAD 04 Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) (PROAD – DLS) 

PROGRAD 09 Programa de Acessibilidade (ProAces) (PROGRAD) 

PROGRAD 10 Programas de Apoio e Estímulo aos Estudantes dos Cursos de Licenciatura 
(PROGRAD – CELI) 

3 – Políticas 

Acadêmicas 

2 – Política para o 

Ensino, a Pesquisa, a 

Pós-Graduação e a 

Extensão 

6 – Política de 

Extensão 

PROEXT 01 Cursos de Extensão (PROEXT) 
PROEXT 02 Projetos de Extensão (PROEXT) 
PROEXT 03 Extensão +Universitário (PROEXT) 
PROEXT 04 Inovação e Empreendedorismo (PROEXT) 
PROEXT 05 Programa Envelhecimento e Longevidade – Vitalità (PROEXT) 
PROEXT 06 Programa Observatório PUC-Campinas (PROEXT) 

CACI 01 Projetos Vida Saudável e Esporte (CACI) 
CACI 03 Projetos Artístico-Culturais (CACI) 

                                                           
2  Nota Técnica CGACGIES/DAES/INEP/MEC no 014, de 07/02/2014, e Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09/10/2014. 
3  Lei no 10.861, de 14/04/2004. (O PROAVI contempla na sua dimensão 4, as dimensões 1 e 8 do SINAES) 
4  Aprovadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e pelo CONSUN em reunião conjunta de 23/03/2005. 
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Eixo do 
INSTRUMENTO 

Dimensão 
SINAES 

Dimensão 
PROAVI 

Nº PROJETO / AÇÃO 

3 – Políticas 
Acadêmicas 

2 – Política para 
o Ensino, a 

Pesquisa, a Pós-
Graduação e a 

Extensão 

7 – Política de 

Graduação 

PROGRAD 01 Acompanhamento das Atividades Pedagógicas (PROGRAD – COGRAD) 

PROGRAD 02 Conhecendo e Divulgando a Universidade (PROGRAD – COGRAD) 

PROGRAD 03 
Aprimoramento Didático-Pedagógico de Componentes Curriculares Institucionais 
(PROGRAD – COGRAD) 

PROGRAD 04 Avaliação dos resultados ENADE e CPC (PROGRAD) 
PROGRAD 05 Desafios Contemporâneos do Ensino Superior (PROGRAD – COGRAD) 

PROGRAD 06 Programa de Estágio PUC-Campinas (PROGRAD – COGRAD) 

PROGRAD 07 Integração: Graduação & Sociedade (PROGRAD) 

PROGRAD 12 Projeto de Desenvolvimento  e Inovação do Ensino de Graduação (PROGRAD) 

8 – Política de 
Pós-Graduação 

e Pesquisa 

PROPESQ 01 
Qualificação da Pesquisa e dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
(PROPESQ) 

PROPESQ 02 Novos cursos de especialização (PROPESQ) 
PROPESQ 03 Aprimoramento da gestão da Inovação (PROPESQ) 
PROPESQ 04 Acompanhamento e avaliação das atividades de Educação Digital (PROPESQ) 

4 – Comunicação 
com a Sociedade 

1 – 
Comunicação 

com a 
Sociedade 

DCOM 01 
Acompanhamento e avaliação das atividades de Comunicação interna e externa 
(DCOM) 

DCOM 02 Acompanhamento e avaliação das atividades de Eventos (DCOM – Setor de 
Eventos) 

DCOM 03 Acompanhamento e avaliação das atividades de Marketing e Relacionamentos 
(DCOM – Setor de Marketing e Relacionamentos) 

9 – Políticas de 
Atendimento 

aos Estudantes 

5 – Política de 
Atendimento a 
Estudantes e 

Egressos 

CACI 02 Projetos de Acolhimento a Acadêmicos (CACI) 
DRE 01 Internacionalização da PUC-Campinas (DRE) 

DPLAN 03 Pesquisas Institucionais (DPLAN) 

NRE 01 Relacionamento com Egressos (NRE) 

PROGRAD 11 Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas) (PROGRAD) 

PROGRAD 13 
Acompanhamento e aprimoramento da Avaliação do Ensino de Graduação 
(PROGRAD) 
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Eixo do 
INSTRUMENTO 

Dimensão 
SINAES 

Dimensão 
PROAVI 

Nº PROJETO / AÇÃO 

4 – Políticas de 
Gestão 

5 – Políticas de 
Pessoal 

9 – Política de 
Recursos 
Humanos 

REITORIA 01 
Docência: em busca de novos caminhos de ensinar e aprender a partir da prática 
de sala de aula (REITORIA) 

PROGRAD 8 Plano Permanente de Capacitação Docente (PPCD) (PROGRAD – COGRAD) 

PROAD 6 
Avaliação dos Processos do Departamento de Engenharia e Segurança do 
Trabalho (DEST) (PROAD – DRH) 

PROAD 7 
Avaliação dos Processos do Departamento de Medicina do Trabalho (DMT) 
(PROAD – DRH) 

PROAD 8 
Avaliação dos Processos da Divisão de Recursos Humanos (DRH) (PROAD – 
DRH) 

CACI 04 Projetos Educacionais (CACI) 

6 – Organização e 
Gestão da 
Instituição 

2 - Gestão 
Institucional 

DDE 01 
Acompanhamento e avaliação das atividades do Departamento de 
Desenvolvimento Educacional (DDE) 

PROAD 03 Contratos e Convênios (PROAD – DOCM) 

10 – 
Sustentabilidade 

Financeira 

11 - 
Sustentabilidade 

Financeira 
PROAD 01 Processo Orçamentário (PROAD – DOCM) 

5 – Infraestrutura 
Física 

7 – Infraestrutura 
Física 

3 – 
Infraestrutura e 

Bibliotecas 

SBI 01 Acompanhamento e Avaliação do Sistema de Bibliotecas e Informação (SBI) 

PROAD 05 
Adequação de Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão e 
Eliminação de Barreiras Arquitetônicas (PROAD – DIEF) 

NTIC 01 Transformação Digital PUC-CAMPINAS (NTIC) 
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Apresentamos na Tabela 2 um resumo da quantidade de projetos (processos avaliativos e ações) e dos 

respectivos relatórios, por dimensão do PROAVI, para o ano de 2020: 

Tabela 2. Número de projetos e de relatórios vinculados ao 

PROAVI 2020 da PUC-Campinas, por dimensão do 

PROAVI. 

PROAVI 2020 

Nº DA 
DIMENSÃO 
PROAVI 

NÚMERO 
PROJETOS/RELATÓRIOS 

1 3 
2 2 
3 3 
4 2 
5 6 
6 8 
7 8 
8 4 
9 6 

10.1 2 
10.2 6 
11 1 

TOTAL 51 

 

 

5.1. AVALIAÇÃO DA CPA 

 
Após a leitura dos extratos por dimensão, consultas aos relatórios finais de avaliação dos projetos e 

discussão nas reuniões ordinárias e extraordinárias, a CPA sintetizou os avanços e as fragilidades em cada 

dimensão do PROAVI, apontando elementos para uma política de uso dos dados advindos da avaliação 

institucional e indicando sugestões para a continuidade dos projetos e processos avaliativos. 

 

Considerando o status de recebimento e análise dos relatórios 2020, os relatórios não analisados até 

14/12/2021, abaixo relacionados, irão compor o Relatórios de Atividades 2021 – 1o RELATÓRIO 

PARCIAL – Volume I. 

Dimensão do PROAVI 5 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS 

Dimensão do SINAES 9 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS 

Eixo do INSTRUMENTO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  

PROJETOS ÓRGÃO 

CACI 02 Projetos de Acolhimento a Acadêmicos CACI 

PROGRAD 11 Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas) PROGRAD 

PROGRAD 13 
Acompanhamento e aprimoramento da Avaliação do Ensino de 
Graduação 

PROGRAD 
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Dimensão do PROAVI 6 – POLÍTICA DE EXTENSÃO 

Dimensão do SINAES 9 – POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS 

Eixo do INSTRUMENTO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS  

PROJETOS ÓRGÃO 

CACI 01 Projetos Vida Saudável e Esporte CACI 

CACI 03 Projetos Artístico-Culturais PROGRAD 

 
 

Dimensão do PROAVI 7 – POLÍTICA DE GRADUAÇÃO 

Dimensão do SINAES 2 – POLÍTICA PARA O ENSINO, A PESQUISA, A PÓS-GRADUAÇÃO E A 
EXTENSÃO 

Eixo do INSTRUMENTO 3 – POLÍTICAS ACADÊMICAS 

PROJETOS ÓRGÃO 

PROGRAD 01 Acompanhamento das Atividades Pedagógicas PROGRAD 

PROGRAD 02 Conhecendo e Divulgando a Universidade PROGRAD 

PROGRAD 05 Desafios Contemporâneos do Ensino Superior PROGRAD 

PROGRAD 06 Programa de Estágio PUC-Campinas PROGRAD 

PROGRAD 07 Integração: Graduação & Sociedade PROGRAD 

PROGRAD 12 Projeto de Desenvolvimento e Inovação do Ensino de Graduação PROGRAD 

 
 

Dimensão do PROAVI 9 – POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

Dimensão do SINAES 5 – POLÍTICAS DE PESSOAL 

Eixo do INSTRUMENTO 4 – POLÍTICAS DE GESTÃO  

PROJETOS ÓRGÃO 

CACI 04 Projetos Educacionais CACI 

PROGRAD 08 Plano Permanente de Capacitação Docente (PPCD) PROGRAD 

 

As análises da CPA sobre os relatórios discriminados nos quadros a seguir, por ordem de dimensão do 

PROAVI, dão conta, portanto, da maior parte dos relatórios de 2020, mas não na sua totalidade. Os 

extratos desses relatórios é que constam do Anexo D. 
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01. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

AVANÇOS FRAGILIDADES 
RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

DCOM 01 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Comunicação interna e externa 

 O novo layout do portal da Universidade 
possibilitou explorar melhor tudo o que a 
Universidade tem a oferecer para a 
comunidade interna e externa. Esse fator 
fortalece a reputação positiva da instituição. 

Para a produção de conteúdo digital: 

 Início da produção de podcasts com conteúdo 

de interesse geral, com a participação de 

docentes da Universidade. 
 Conteúdo digital, on-line, com mais dinamismo 

e rapidez no tratamento e divulgação das 

informações. 

 Convergência de mídia, permitindo explorar ao 

máximo o mesmo conteúdo, por meio de 

diferentes meios.  
 

DCOM 01 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Comunicação interna e externa 

 Limites estabelecidos pelo design original do 

portal da Universidade, que inviabilizam 

algumas mudanças rápidas e necessárias. 

 Dificuldade de atendimento a todas as 

demandas simultâneas da Universidade, em 

especial em algumas épocas do ano.  

 

DCOM 01 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Comunicação interna e externa 

 Seguir com o processo de adaptação de 

conteúdo junto aos diferentes setores no portal 

da Universidade. 

 Na produção de conteúdo digital, avaliar 

constantemente os processos de produção e 

de divulgação, à luz de tendências e 

tecnologias que agreguem formas de mantê-

los em evolução. 

 

DCOM 02 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Eventos 

 Rápida adequação à nova realidade para a 

realização de eventos híbridos ou on-line, 

capacitando e orientando as pessoas dos 

setores internos que promovem eventos. 

DCOM 02 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Eventos 

 Equipe, palestrantes e demais profissionais 

envolvidos não estavam capacitados para a 

realização de eventos virtuais, o que ocasionou 

algumas falhas, ou dificuldades no processo.  

DCOM 02 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Eventos 

 Dar continuidade ao desenvolvimento do 

projeto de substituição do sistema SESAE.  

 Verificar sempre a necessidade de aquisição e 

capacitação para novas tecnologias que 
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 Com o apoio do Setor de Marketing e 

Relacionamentos, todas as peças de 

divulgação passaram a ser construídas com 

base na temática do evento, sendo 

desenvolvido um projeto de identidade visual 

para todas as peças de divulgação.  

 A parceria entre os setores envolvidos com 

eventos e, com a agilidade necessária, a 

Universidade conseguiu disponibilizar 

ferramentas para a realização de eventos on-

line e, depois, para os híbridos.   
 

possibilitem atender, de forma eficiente e com 

qualidade, as demandas da Universidade para 

a realização de eventos híbridos e on-line, 

muitos com transmissão ao vivo, cuja 

tendência é permanecer nos próximos anos. 

 

DCOM 03 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Marketing e Relacionamentos 

 A realização de eventos em um formato 

totalmente diferente do que vinha sendo feito, 

em resposta rápida à necessidade de 

isolamento social, fez com que a Universidade 

apresentasse novas formas de gerar 

experiências para atrair o público do ensino 

médio e fornecer informações relevantes sobre 

a Universidade. 

 

DCOM 03 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Marketing e Relacionamentos 

 Ações de marketing no formato 100% virtual, 

limitam a experiência do público e a 

compreensão da infraestrutura que a 

Universidade tem a oferecer.  

DCOM 03 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Marketing e Relacionamentos 

 Ampliar o uso de ferramentas e plataformas 

virtuais de modo contínuo, buscando formas de 

aprimorar a experiência virtual.  
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02. GESTÃO INSTITUCIONAL 
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DDE 01 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

do Departamento de Desenvolvimento 

Educacional (DDE) 

 Escolha e institucionalização das novas 

plataformas Canvas LMS e Microsoft Teams, 

disponibilizando a alunos e professores 

plataformas digitais modernas, com diversos 

recursos adicionais, incluindo o suporte para 

videoconferências e com capacidade para 

atender a um número muito maior de alunos. 

 Capacitação do corpo docente da 

Universidade – por meio de tutoriais e 

conferências – para utilização das plataformas 

digitais e seus recursos, permitindo a 

realização de atividades de ensino de forma 

remota em curto espaço de tempo. 

 Desenvolvimento de mecanismos de 

sincronização das plataformas Canvas e 

Teams com o Sistema Acadêmico, tornando o 

processo de matrícula de alunos e professores 

nas plataformas digitais mais ágil e robusto. 

 Aperfeiçoamento dos processos de 

atendimento a alunos e docentes através do 

trabalho conjunto entre os órgãos que atendem 

DDE 01 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

do Departamento de Desenvolvimento 

Educacional (DDE) 

 As novas plataformas digitais Canvas LMS e 

Microsoft Teams não foram integradas a novas 

ERPs, como o Sistema Acadêmico Lyceum  

 Sobrecarga de trabalho no DDE no início do 

período letivo pela não abertura de salas 

virtuais, no ensino presencial ou no remoto, 

pelo descompasso com a designação dos 

docentes responsáveis.  

 Dificuldade em realizar comunicação efetiva 

para os alunos ingressantes sobre o acesso e 

o uso das salas virtuais e plataformas digitais  

DDE 01 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

do Departamento de Desenvolvimento 

Educacional (DDE) 

 Realizar encontros das áreas técnicas com o 

DDE, antecipando informações sobre novas 

áreas ou novos sistemas que podem ser 

adquiridos pela PUC e que podem impactar os 

sistemas e plataformas em uso. 

 Definir procedimentos para a comunicação com 

alunos ingressantes, visando dar mais clareza 

ao aluno sobre as plataformas digitais utilizadas 

pela Universidade e as formas de acesso após 

a realização da matrícula.  

 Dar acesso aos diretores de Faculdade às salas 

virtuais para inserir informações para alunos na 

falta de docentes designados.  
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aos alunos (CAA), os que implantam e 

realizam a manutenção da área de informática 

(NTIC) e o departamento responsável pelas 

atividades em ambientes virtuais (DDE). 

 Implantação e uso de plataformas digitais no 

Colégio Pio XII. 

 Desenvolvimento de condições técnicas e 

metodológicas para atividades remotas de 

estágio obrigatório em cursos de Licenciatura 

através de plataformas digitais. 

 Qualificação do trabalho docente em ambiente 

remoto, pelo canal Olhares Didáticos, com a 

realização de lives para o compartilhamento de 

experiências docentes de sucesso, utilizando 

as plataformas digitais.  

 Produção de conteúdos pilotos na modalidade 

EaD, para 1 disciplina de Graduação, 1 

disciplina de Pós-graduação e 1 curso de 

Extensão, além de 2 cursos completos de 

Especialização. 

 Definição de indicadores e geração de 
relatórios mensais, visando aperfeiçoar o 
trabalho de gestão das atividades 
desenvolvidas pelo Departamento de 
Desenvolvimento Educacional (DDE), que se 
avolumaram e se tornaram mais diversificadas. 
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PROAD 03  

Contratos e Convênios 

 Melhoria nos fluxos iniciais (template), para 

que o workflow pudesse ter as avaliações 

necessárias no processo de solicitação. 

 Melhoria na utilização de relatórios para 

acompanhamento, visando identificar os 

pontos críticos na demora da tramitação. 

 Redução no prazo de trâmite, atendendo às 

determinações do documento vigente. 

PROAD 03  

Contratos e Convênios 

 Falta de unidade entre o Sistema ROTAS com 

o Sistema Orçamentário, para obter 

informações de controle e acompanhamento. 

 Prazo de tramitação de Contratos/Convênios 

muito longo. 

 

PROAD 03  

Contratos e Convênios 

 Integrar o Sistema ROTAS com o Sistema 

Orçamentário, para que a checagem de 

disponibilidade orçamentária possa ser 

realizada automaticamente pelo Sistema. 

 Dar continuidade ao acompanhamento com os 

gestores das etapas de cada solicitação 

inserida no Sistema ROTAS. 

 Avaliar constantemente os resultados após 

novos ajustes nos Sistemas. 
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03. INFRAESTRUTURA E BIBLIOTECAS 
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NTIC 01 

Transformação Digital PUC-Campinas 

 Implantação de 260 notebooks em laboratórios 
modificados para explorar conceitos de 
metodologias ativas, espaços criativos e que 
encorajem o aluno a trazer seus dispositivos. 

 Reestrutura do cabeamento de rede, trazendo 
segurança à nossa instituição.  

 Reestrutura do CFTV, substituindo 
infraestrutura analógica pela digital. 

 Atualização da plataforma de IPBX (telefonia 
IP) para ativação de alta disponibilidade de 
saída/entrada de ligações. 

 Para atendimento às demandas do início da 
pandemia de COVID-19, diversas ações foram 
realizadas na área de infraestrutura, entre elas: 
plataforma para realização de eventos online 
utilizando Webex CISCO; aumento em 100% 
da capacidade de largura da banda de internet, 
sem custo, para suportar as atividades 
remotas; disponibilização de licenças Adobe 
(Creative Cloud), sem custos, para todos os 
alunos dos cursos de Comunicação (CLC) e 
Tecnologia (CEATEC) para uso doméstico; 
disponibilização de autenticação integrada 
para as plataformas de ensino TEAMS e 
CANVAS; disponibilização de notebooks e 
MiniPCs para que os funcionários exerçam 

NTIC 01 

Transformação Digital PUC-Campinas 

 Barreiras culturais internas que dificultam os 

processos de implantação e mudanças.  

 Alta complexidade dos sistemas utilizados na 

universidade, que dificultam manutenção e 

implantação de novos processos. 

 Escassa mão de obra especializada na área de 

Tecnologia da Informação disponível no 

mercado, dificultando contratação e retenção 

de bons profissionais na equipe do NTIC. 

 

NTIC 01 

Transformação Digital PUC-Campinas 

 Criar estratégias que aproximem o NTIC dos 

usuários e auxiliem na quebra de barreiras 

culturais. 

 Priorizar os investimentos em áreas mais 

críticas e estratégicas, criando planos de curto, 

médio e longo prazo, em alinhamento com os 

objetivos do Planejamento Estratégico. 

 Elaborar programa, junto ao Departamento de 

Recursos Humanos, que possa minimizar as 

questões relacionadas à mão de obra 

qualificada, incluindo capacitação permanente 

e formação de profissionais.  

 Trazer os usuários da instituição para mais 

perto da Tecnologia. Ter mais Seminários a 

respeito, mais treinamentos nas diversas 

ferramentas utilizadas pelos usuários e pelos 

professores da instituição.  
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suas atividades em home office, bem como de 
ramais remotos para as áreas de atendimento 
à comunidade acadêmica. 

 Na área de sistemas, as ações principais 
foram: processos para Ingresso de 
Transferência Externa, Portador de Diploma e 
Remanejamento Interno, por e-mail e sistema; 
convocação e matrícula dos candidatos do 
Vestibular de Inverno 2020, via sistema, 
totalmente digital; liberação de Diploma 
Digitalizado aos alunos formados através da 
Área Logada; Assinatura Eletrônica do 
Contrato de Alunos e nos Contratos de 
Fornecedores. 

 Migração de processos manuais para digitais: 
Certificação Digital para Histórico Escolar e 
Certificação Digital para o Certificado de 
Conclusão de Curso.  

 Implantação do ERP LYCEUM para os cursos 
de Extensão, todos os Processos Seletivos da 
Instituição e Vestibular Online. 

PROAD 05 
Adequação de Infraestrutura Física para 
Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de 
Barreiras Arquitetônicas  

 Envolvimento de colaboradores, cada vez mais 

presentes, ainda na fase de Projeto, nas 

vistorias de obras e nas análises pós-

PROAD 05 
Adequação de Infraestrutura Física para 
Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de 
Barreiras Arquitetônicas  

 Banco de dados de infraestrutura não se 

mantém atualizado, em função de falta de 

processos pertinentes. 

PROAD 05 
Adequação de Infraestrutura Física para 
Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de 
Barreiras Arquitetônicas  

 Manter as atividades de controle gerencial, 

intensificando os cuidados na coleta de 

informações e na elaboração de projetos, a fim 
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ocupacionais, procurando aprimorar soluções e 

corrigir erros e falhas identificados. 

 Evolução na capacidade de considerar as 

necessidades apresentadas dentro da verba 

disponibilizada. 

 Capacitação da equipe, para utilização de 

novo software específico da área. 

 

 Dificuldade na priorização e organização dos 

serviços dentro do departamento.  

 

de atendermos com maior segurança e 

agilidade as necessidades solicitadas. 

 Cumprir o planejamento dos serviços advindos 

dos diversos setores da Universidade, 

intensificando os cuidados na priorização de 

atendimento relacionado às atividades 

didático-pedagógicas e melhorando a 

elaboração do cronograma de macro 

atividades para cada serviço. 

 Manter o planejamento das atividades 

relacionadas à Regularização das Edificações 

com respectivo cronograma de macro 

atividades para cada etapa. 

 Melhorar o processo de 

organização/atualização do banco de dados de 

infraestrutura física do Departamento. 

 Investir mais tempo na coleta de informações 

técnicas e legais em normas e procedimentos 

de órgãos que embasem e garantam 

segurança funcional aos projetos. 

 Nas situações muito específicas, que 

necessitem do suporte de um profissional 

especializado, optar pela contratação externa 

do serviço com supervisão da equipe e do 

usuário responsável pelo espaço. 

 Expandir os desenvolvimentos de projetos em 
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plataformas BIM – Building Information 

Modelling, capazes de minimizar erros e 

auxiliar na integração entre os projetos. 

 

SBI 01 

Acompanhamento e Avaliação do Sistema de 

Bibliotecas e Informação (SBI) 

 Customização do Repositório Institucional. 

 Assinatura de uma base de dados de e-books. 

 Mapeamento de todos os processos das 

bibliotecas. 

 Catalogação do acervo de testes de 

instrumentos psicológicos da Faculdade de 

Psicologia. 

 Crescimento do engajamento nas redes sociais 

do SBI. 

 

SBI 01 

Acompanhamento e Avaliação do Sistema de 

Bibliotecas e Informação (SBI) 

 Infraestrutura e recursos humanos aquém das 

necessidades do SBI.  

SBI 01 

Acompanhamento e Avaliação do Sistema de 

Bibliotecas e Informação (SBI) 

 Dar continuidade ao processo de 
modernização do SBI. 

 Dar continuidade ao desenvolvimento dos 
acervos impresso e eletrônico para a 
graduação e pós-graduação. 

 Avaliar permanentemente os serviços e 
produtos do SBI, a utilização do acervo pelos 
usuários e outros aspectos inerente às 
atividades do setor. 

 Elaborar propostas de adequação de espaço 
físico, em curto prazo, para adaptação de salas 
de estudo em grupo em todas as bibliotecas, 
criação ou adaptação de ambientes de estudo 
individual em conformidade com as 
recomendações do MEC e padrões nacionais, 
espaços de convívio e de pesquisa e, 
principalmente, para atendimento das 
demandas expressas da comunidade usuária, 
objetivando redimensionar e/ou incrementar 
serviços existentes e criação de novos 
produtos e serviços. 
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 Propor, junto à DRH, cursos e treinamentos 
direcionados ao corpo funcional, bibliotecários 
e auxiliares, com o objetivo de motivar e 
capacitar. 

 Desenvolver novas ações, visando otimizar e 
intensificar o uso das bases de dados no Portal 
de Periódicos Capes. 

 Implementar novas estratégias para 

internacionalização e divulgação das revistas 

científicas da PUC-Campinas, conforme 

critérios SciELO e Web Of Science, e fomentar 

a profissionalização contínua dos editores. 
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DPLAN 01 
Planejamento Estratégico (PEs) 

 Criação de uma memória de gestão no sistema 
SA-Interact. 

 Acompanhamento em tempo real, também via 
sistema SA-Interact, da execução dos planos 
de ação e do desempenho dos indicadores 
táticos e estratégicos, por todas as instâncias 
de gestão universitária. 

 Acompanhamento em tempo real dos 
indicadores de monitoramento, viabilizando 
ações corretivas em tempo adequado. 

 Elaboração do PEs 2021-2025, com 
participação representativa da comunidade 
universitária. 

 Análise setorial abordando temas relevantes e 
atuais, realizada de modo qualificado pela 
equipe interna do DPLAN, após capacitação. 

 Elaboração do PEs ao longo de 2020, de modo 
remoto, sem interrupção no processo, com 
adequação de metodologia e incorporação de 
ferramentas tecnológicas para reuniões, 
palestras, pesquisas e discussões. 

 Aplicação de metodologia desenvolvida 
internamente pela equipe do DPLAN, 
impactando a redução significativa dos custos 
de elaboração e evitando a contratação de 
consultorias. 

DPLAN 01 
Planejamento Estratégico (PEs) 

 Baixo grau de automatização na coleta de 

dados relativos a determinados indicadores. 

 

DPLAN 01 
Planejamento Estratégico (PEs) 

 Ampliar a automatização na coleta de dados 

de determinados indicadores do PEs, com 

acompanhamento em tempo real. 

 Elaborar anualmente um estudo de cenários. 
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DPLAN 02 

Análise Setorial 

 Maior agilidade no atendimento de demandas 

pontuais, por meio de análises simplificadas e 

focadas nas especificidades do setor 

solicitante. 

 Utilização dos resultados dos rankings para 

publicizar pontos relevantes nos quais a 

Universidade se destaca, bem como para 

implementar melhorias em pontos ainda com 

dificuldades. 

 Elaboração de análises que permitem a visão 

contínua dos mercados para os diferentes 

cursos de graduação existentes. 

 Adoção do uso de uma plataforma digital para 

consulta de dados fornecidos pelos censos 

(plataforma MercadoEdu). 

 Estudos referentes ao impacto da COVID-19 

no cenário educacional. 

 

DPLAN 02 

Análise Setorial 

 Dificuldades de realização de estudos 

comparativos em nível de Cursos de Extensão 

e de Pós-Graduação Lato Sensu, decorrente 

da falta de dados qualificados em bases 

públicas ou privadas de consulta. 

 

DPLAN 02 

Análise Setorial 

 Intensificar os trabalhos para novos avanços 

no que tange à gestão de dados. 
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DPLAN 03 

Pesquisas Institucionais 

 Apresentação e uso dos resultados durante o 

ciclo de palestras para a elaboração do novo 

PEs 2021-2025. 

 Uso da tecnologia para aplicação de 

pesquisas rápidas de forma remota. 

 

DPLAN 03 

Pesquisas Institucionais 

 Participação em número ainda desigual dos 

alunos concluintes, quando se considera cada 

curso específico. 

 Baixa participação dos alunos concluintes no 

ano de 2020, em consequência da pandemia. 

 

DPLAN 03 

Pesquisas Institucionais 

 Ampliar a participação das Diretorias de 

Faculdade no processo, para viabilizar um 

maior envolvimento dos alunos concluintes de 

cada curso, mesmo que de forma remota. 

 

DRE 01 
Internacionalização da PUC-Campinas 

 Celebração de Acordos de Cooperação com 

IES estrangeiras com proposta de inclusão de 

cláusulas para a mobilidade online. 

 Maior aproximação das IES estrangeiras por 

meio de reuniões e eventos online. 

 Maior prospecção e oferta de oportunidades, 

bem como negociação de Acordos Amplos e 

respectivos Termos Aditivos, para cursos de 

graduação e pós-graduação lato e stricto 

sensu. 

 Maior diversificação de atividades no âmbito 

da internacionalização: disciplinas espelho, 

internacionalização em casa, webinários, 

conferências etc. 

DRE 01 

Internacionalização da PUC-Campinas 

 Limitações inerentes à condição pandêmica 

atual, com número reduzido de ofertas de 

mobilidade presencial, devido às diferentes 

situações e políticas impostas por cada país e 

IES. 

 Ausência de disciplinas ministradas no idioma 

inglês nos cursos de graduação, possibilitando 

somente o recebimento de alunos de 

intercâmbio de países lusófonos e/ou com 

conhecimentos mínimos em português. 

 

DRE 01 

Internacionalização da PUC-Campinas 

 Estimular os cursos à criação de disciplinas e 

conteúdos ministrados em outros idiomas, 

fortalecendo a cultura da internacionalização 

do ensino superior no ambiente acadêmico, 

incluindo a capacitação dos docentes 

envolvidos. 

 Fomentar e viabilizar, na instituição, ações que 

visem a dupla certificação ou dupla 

diplomação.  

 Elaborar regras para que seja possível dar 

continuidade às ações de mobilidade virtual, 

após o cenário de pandemia, tanto para a 

graduação quanto para a pós-graduação. 

 Avaliar a viabilidade de propor um curso de 
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 língua portuguesa para estrangeiros no 

formato online, de modo que os alunos 

intercambistas ou professores possam cursá-lo 

antes de iniciarem suas atividades acadêmicas 

na PUC-Campinas. 

 Incentivar a participação da PUC-Campinas 

nos eventos internacionais, a fim de ampliar a 

sua visibilidade, mesmo que a participação se 

dê em parceria com as demais Pontifícias 

Universidades Católicas do Brasil. 

 

NRE 01 

Relacionamento com Egressos 

 Aumento de 60% no número de usuários 

integrantes da plataforma em um ano de 

utilização. 

 Estabelecimento da plataforma como sendo a 

comunidade virtual e o ambiente para 

informações direcionadas aos egressos. 

 

NRE 01 

Relacionamento com Egressos 

 Falta de atualização dos dados de contato dos 

egressos e ausência de um banco de dados 

atualizado. 

 Falta de coleta de dados que comprovem a 

participação dos egressos em eventos da 

Universidade. 

NRE 01 

Relacionamento com Egressos 

 Criar campanha para ampla divulgação aos 

públicos interno e externo sobre o Programa 

Alumni PUC-Campinas. 

 Elaborar segmentação e canais de 

comunicação diferenciados por público, 

buscando maior envolvimento. 

 Buscar integração da plataforma com o 

LinkedIn, que aproxime a Universidade, alunos 

e ex-alunos. 
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PROEXT 01 

Cursos de Extensão 

 Ampliação da oferta de Cursos, com 

efetividade de 62% deles, por todos os 

Centros. 

 Divulgação dos Cursos de Extensão mais 

efetiva e direcionada. 

 Consolidação das ferramentas para 

oferecimento de Cursos de Extensão remotos. 

 Estruturação da unidade de Cursos Digitais na 

Universidade, que irá propiciar o oferecimento 

de cursos na modalidade EAD em 2021. 

 Início da implantação do sistema de gestão 

Lyceum, que irá propiciar a redução de 

controles manuais, retrabalho e perda de 

informações. 

 

PROEXT 01 

Cursos de Extensão 

 Não oferecimento, até o momento, de Cursos 

de Extensão na modalidade EAD. 

 Trâmites internos da Universidade mais 

extensos que os exigidos pelas empresas, no 

que se refere às propostas para cursos in 

company e outros convênios. 

 Limitações nas configurações técnicas das 

plataformas digitais disponíveis para os cursos 

remotos, que prejudicaram a experiência dos 

alunos e docentes. 

 Ausência de sistema de gestão integrado que 

propicie otimização de processos e melhor 

acompanhamento dos resultados. 

 

PROEXT 01 

Cursos de Extensão 

 Efetivar a oferta de Cursos de Extensão na 

modalidade EAD. 

 Aproximar-se das grandes empresas da RMC, 

para a proposição de cursos in company e 

estabelecimento de parcerias. 

 Identificar necessidades da comunidade 
externa, com relação à capacitação, para que 
possam ser oferecidos cursos que atendam a 
essas necessidades. 

 Solucionar, junto ao NTIC e ao DDE, as 
configurações de sistema que prejudicam a 
experiência dos alunos e docentes nas 
plataformas digitais. 

 Implantar efetivamente o sistema Lyceum, 
otimizando os processos da unidade e 
melhorando a geração de relatórios. 

 

PROEXT 02 

Projetos de Extensão 

 Aumento na participação em Congressos de 

Extensão com apresentação de trabalho. 

 Maior proximidade entre professores 

extensionistas, com maior aderência aos 

PROEXT 02 

Projetos de Extensão 

 Retração nas parcerias externas que 

contribuam para a sustentabilidade financeira, 

aspecto mais fragilizado em decorrência da 

pandemia do coronavírus. 

PROEXT 02 

Projetos de Extensão 

 Incentivar a realização de trabalhos 

interdisciplinares entre os docentes 

extensionistas, ampliando os resultados dos 

projetos e os impactos na comunidade. 
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processos de trabalho, resultados da 

compreensão e valoração da extensão 

universitária por seus agentes, principalmente 

docentes extensionistas.  

 Mudanças nas regras de entrada, 

desenvolvimento e avaliação dos Projetos de 

Extensão, resultando em novas Resoluções 

Normativas, propiciando maior flexibilização na 

participação de alunos e professores. 

 Aproximação de potenciais parceiros e 

amplificação dos objetivos e demandas da 

Extensão. 

 Redimensionamento dos Programas 

Institucionais de Extensão. 

 Participação dos parceiros na construção das 

demandas da Extensão. 

 

  Estabelecer processo sistemático, pelo uso de 

tecnologia, de captação de questões advindas 

da realidade regional. 

 Promover a participação de parceiros e 

potenciais parceiros na construção da 

Extensão universitária e de sua 

sustentabilidade. 

 

PROEXT 03 

Extensão + Universitário 

Proposta de Alunos Voluntários de Extensão.  

 Aumento do número de alunos voluntários 

participantes: ingresso de 236 alunos 

vinculados aos Planos de Trabalho de 

Extensão dos docentes, o que constitui um 

aumento de 32% em relação a 2019. 

PROEXT 03 

Extensão + Universitário 

 Ausência de um Programa de Voluntários 

estruturado que regulamente e norteie essa 

atuação.  

 

PROEXT 03 

Extensão + Universitário 

 Incluir processos de avaliação e 

acompanhamento dos Trabalhos de Extensão 

de Grupo de Alunos Voluntários no sistema da 

PUC-Campinas. 

 Institucionalizar o Programa de Voluntários. 
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 Realização de eventos em formato remoto com 

a participação de especialistas, ex-alunos e 

alunos da PUC-Campinas de forma mais 

ampla.  

 

PROEXT 04 

Inovação e Empreendedorismo 

 Inauguração do Espaço Mescla Coworking. 

 Maior dinamismo para a entrada de projetos de 

empreendedorismo na Universidade. 

 Fortalecimento da parceria entre a PUC-

Campinas e empresas privadas de diversos 

setores. 

 Criação de Mostra para produção de projetos 

inovativos com base tecnológica. 

 Aproximação do Programa Mescla/FabLab 

(Laboratório de Fabricação Digital) com os 

professores com perfil empreendedor. 

 Envolvimento de professores dos Centros, 

para desenvolvimento de projetos em suas 

disciplinas, com foco no empreendedorismo e 

inovação. 

 Aumento de comunicação e divulgação dos 

eventos do Mescla/FabLab. 

 

PROEXT 04 

Inovação e Empreendedorismo 

 O Espaço Mescla é ainda pouco conhecido no 

ecossistema empreendedor de Campinas e 

região. 

 

PROEXT 04 

Inovação e Empreendedorismo 

 Estabelecer estratégias para divulgação e 

fortalecimento do Espaço Mescla no 

ecossistema empreendedor de Campinas e 

região.  

 Continuar a estimular o empreendedorismo e a 

alfabetização digital dentro da Universidade. 

 Estimular o desenvolvimento de habilidades 

digitais nos currículos dos cursos com perfil 

para a inovação e para a tecnologia. 

 Incentivar a aproximação da Universidade a 

eventos de tecnologia e de 

empreendedorismo. 

 Aprimorar a relação e a colaboração com as 

instituições de apoio e grandes empresas. 

 Potencializar o uso dos laboratórios 

tecnológicos da Universidade para estimular a 

inovação. 
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PROEXT 05 

Programa Envelhecimento e Longevidade – 

Vitalità 

 Satisfatória adaptação do projeto Vitalità, 

pautado essencialmente em atividades 

presenciais, ao formato remoto. 

 As atividades propostas por meio remoto 

facilitaram o atendimento oferecido às pessoas 

de outras cidades e estados, não previstos 

inicialmente como público-alvo das ações do 

Vitalità, até então restrito à população da 

Região Metropolitana de Campinas. 

 Os eventos realizados pelo Vitalità e/ou 

participações em eventos externos como 

convidado, trouxeram visibilidade e valoração à 

PUC-Campinas, especificamente às atividades 

de extensão universitária. 

 Público considerável para o pequeno espaço 

de tempo para desenvolvimento do projeto 

desde o seu lançamento em 29 de setembro 

de 2020. 

 Parceria com departamentos internos da 

Universidade. 

 Contatos iniciados com organizações externas 

para prospecção de parcerias. 

 Resultado surpreendente das oficinas 

PROEXT 05 

Programa Envelhecimento e Longevidade – 

Vitalità 

 Conforme estudo preliminar realizado pelo 

Vitalità, levando em consideração as 

informações referentes ao programa 

“Faculdade da 3ª Idade”, a localização do 

campus I da Universidade, onde está o espaço 

do Vitalità, foi apontada como aspecto que 

dificultava a participação do público idoso.  

 Até o momento, por conta da pandemia do 

Covid-19, todas as atividades do Vitalità 

ocorreram remotamente. Algumas pessoas 

que entraram em contato ainda não se 

cadastraram no programa, pois não 

apresentaram interesse nesse formato de 

atendimento. Preferiram aguardar as 

atividades presenciais. 

 Ainda não houve iniciativas de cadastro nos 

questionários “Quero Inovar” e “Quero ser 

Parceiro”. 

PROEXT 05 

Programa Envelhecimento e Longevidade – 

Vitalità 

 Descentralizar as atividades oferecidas pelo 

Vitalità, para facilitar o acesso e promover 

maior participação do público idoso. 

 Criar um espaço de referência do Vitalità no 

campus II da PUC-Campinas, onde está 

situado o Centro de Ciências da Vida (CCV) da 

Universidade, composto pelos cursos de 

graduação da área da Saúde e os serviços 

Clínicas Escola. 

 Ampliar o número de parcerias com Centros, 

Faculdades e Departamentos internos da PUC-

Campinas e com instituições e organizações 

externas para realização de projetos voltados 

ao público idoso. 

 Ampliar o número de oficinas oferecidas ao 

público idoso. 

 Realizar a inscrição da PUC-Campinas junto 

ao Conselho Municipal do Idosos de 

Campinas-SP. 

 Participar do processo de credenciamento para 

integrar a rede de Universidades Amigas do 

Idoso (Age-Friendly University Global 

Network). 
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“Presente, no Natal”, considerando o grande 

interesse e participação do público idoso e 

interesse da mídia local para divulgação do 

trabalho. 

 Mapeamento de várias iniciativas pontuais da 

universidade acerca da temática do 

envelhecimento e longevidade para 

alinhamento e articulação com a proposta de 

trabalho do Vitalità. 

 Vários cursos de graduação já iniciaram 

esforços para incluir, em seus currículos, 

componentes curriculares que abordam a 

temática do envelhecimento e longevidade. 

 Articulação de uma quantidade considerável de 

projetos (09 unidades) com potencial inovador, 

que estão relacionados às demandas do 

público sênior. 

 Grande receptividade da mídia local para 

divulgar as ações desenvolvidas pelo Vitalità. 

 

 Propor ações estratégicas de divulgação do 

Vitalità para ampliar a participação nas ações 

do Vitalità e/ou em estabelecer parcerias. 

PROEXT 06 

Programa Observatório PUC-Campinas 

 Desenvolvimento de plataforma mais completa 

no Portal da PUC-Campinas, dando maior 

visibilidade aos Estudos Temáticos e 

Informativos Periódicos. 

PROEXT 06 

Programa Observatório PUC-Campinas 

 Ausência da participação dos parceiros na 

sustentabilidade financeira da Instituição via 

ações do Observatório, potencializada pela 

pandemia do coronavírus. 

PROEXT 06 

Programa Observatório PUC-Campinas 

 Buscar a participação dos parceiros e de 

potenciais parceiros na construção da 

extensão universitária e de sua 

sustentabilidade financeira. 
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 Foi desenvolvida a plataforma Covid-19, que é 

um banco de dados estruturado e ilustrado, 

disponibilizado aos públicos-alvo. Além disso, 

bancos sobre as atividades comerciais 

externas da RMC são organizados 

mensalmente e estão disponíveis para a 

comunidade interna. 

 Readequação da página no site para as 

necessidades do Observatório PUC-Campinas. 

 Reconhecimento do Observatório pelos 

veículos de comunicação regionais: Correio 

Popular, G1, CBN Campinas, Rádio Brasil, 

EPTV Campinas, TV Câmara, A Cidade On, 

SBT, Todo Dia e O Liberal. 

 Inserção periódica nas mídias regionais. 

 Demandas por parte dos agentes públicos 

pelas ações do Observatório PUC-Campinas.  

 Trabalho colaborativo entre docentes 

extensionistas para produção do Observatório 

PUC-Campinas. 
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PROGRAD 03 

Aprimoramento Didático-Pedagógico de 

Componentes Curriculares Institucionais 

 Em relação às Práticas de Formação, foram 

identificados os seguintes avanços: 

- Complementação da plataforma “Power BI – 

Business Intelligence”, sistema que gera 

dados atualizados e gráficos, possibilitando a 

tomada de decisões. 

- Reformulação da Página das Práticas de 

Formação, no site da Universidade, 

atualizando as informações e o layout.  

- Ampliação do número de atividades 

oferecidas, em razão do oferecimento de 

apenas uma turma para cada atividade 

ofertada, possibilitando novos Projetos e 

permitindo que mais docentes tenham suas 

atividades oferecidas. 

- Oferecimento de novas Práticas de 

Formação na direção do Eixo Estratégico 

Inovação e Empreendedorismo. 

- Oferecimentos de Práticas de Formação, por 

parte dos professores, buscando desenvolver 

as soft skills e as tech skills necessárias hoje 

para atuar no mercado de trabalho. 

PROGRAD 03 

Aprimoramento Didático-Pedagógico de 

Componentes Curriculares Institucionais 

 Ausência de um sistema que atenda às 

necessidades da Coordenadoria de Práticas de 

Formação e do Programa de Formação 

Complementar.  

 Oferecimento do PROFOCO das demais áreas 

ainda não acontece por trilhas de aprendizagem 

e ainda não utiliza metodologias ativas, assim 

como ocorre na área de Matemática.  

 

PROGRAD 03 

Aprimoramento Didático-Pedagógico de 

Componentes Curriculares Institucionais 

 Realizar pesquisa com alunos e docentes, para 

avaliação do catálogo de Práticas oferecidas e 

desenvolvimento de novas propostas de modo 

assertivo.  

 Avaliar a possibilidade de oferecimento de 

Práticas de Formação que, por meio de 

metodologias ativas, desenvolvam nos alunos 
as soft skills e as tech skills necessárias para 

atuar no mercado de trabalho. 

 Adequar os sistemas existentes, para que 

possam atender as necessidades da 

Coordenadoria de Práticas de Formação e do 

Programa de Formação Complementar.  

 Avaliar a possibilidade de oferecimento de 

PROFOCO das demais áreas, utilizando 

metodologias ativas e trilhas de aprendizagem.  
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- Oferecimento da Prática de Formação 

desenvolvida em parceria com a UOLTech, 

com o título “Ferramenta de Gestão para o 

Empreendedor: Plano de Negócios”. 

 Oferecimento do Programa de Formação 

Complementar (PROFOCO) em Matemática, 

trabalhando por trilhas de aprendizagem e 

utilizando metodologias ativas, que resulta em 

uma trilha de aprendizagem personalizada, 

proporcionando um maior desenvolvimento ao 

aluno. 

 

PROGRAD 04 

Avaliação dos Resultados ENADE e CPC 

 Nesse ciclo, todos os cursos participantes do 

ENADE 2019 obtiveram resultados de CPC 

satisfatórios (igual ou maior que 3). Dos 

dezesseis cursos participantes, seis 

alcançaram resultados superiores ao ciclo 

anterior, oito cursos mantiveram as notas, um 

curso foi avaliado pela primeira vez e apenas 

um curso obteve resultado inferior ao ciclo 

anterior, o que permite concluir que houve 

avanço. 

 No que diz respeito especificamente ao 

ENADE, dos dezesseis cursos participantes, 

PROGRAD 04 

Avaliação dos Resultados ENADE e CPC 

 Em relação ao CPC, o curso de Nutrição, 

apesar de obter resultado 4 no ENADE, ficou 

com conceito faixa 3. Já em relação ao ENADE, 

o curso de Arquitetura e Urbanismo, apesar de 

ter um resultado inferior em comparação ao 

ciclo anterior, manteve seu CPC faixa 3. 

 

PROGRAD 04 

Avaliação dos Resultados ENADE e CPC 

 Manter sistemática de avaliação detalhada dos 

resultados, para subsidiar análise dos cursos;  

 Construir, junto aos cursos avaliados, uma 

avaliação crítica e análise dos resultados, com 

planos de ação que contribuam para a 

melhoria dos pontos fracos identificados, a 

partir dos resultados qualitativos e 

quantitativos. 

 Dar continuidade às ações de sensibilização e 

mobilização dos alunos e recomendar a cada 

curso um plano de ação continuada a partir do 

ingresso do aluno no curso;  
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dois cursos alcançaram resultados superiores 

ao ciclo anterior, doze mantiveram as notas, 

um curso foi avaliado pela primeira vez e 

apenas um curso obteve resultado inferior ao 

ciclo anterior.  

 

 Avaliar a viabilidade de intensificar as ações 

junto aos cursos, de modo contínuo, nos 

diferentes momentos de cada curso: em ciclo 

avaliativo; que já receberam resultado.  
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PROPESQ 01 

Qualificação da Pesquisa e dos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

Ações tomadas em relação à qualificação das 

linhas de pesquisa com retornos importantes:  

 Aumento no volume de aprovações de 

solicitações de apoio à pesquisa e participação 

em eventos científicos encaminhadas por 

docentes pesquisadores às agências de 

fomento externas FAPESP (estadual), FINEP e 

CNPq/Ministério da Ciência e Tecnologia e 

CAPES/MEC.  

No novo Sistema de Avaliação de Pesquisadores, 

implantado em 2019, com primeiros resultados 

analisados em 2020, percebe-se que as metas 

estabelecidas pela PROPESQ foram alcançadas 

em grande parte, refletindo em qualificação da 

pesquisa na universidade. Foram 115 avaliações 

realizadas, e os principais resultados são: 

a) 75% atingiram pontuação maior do que o 

PIQ da respectiva área, na Dimensão 1 

(referente à produção científica, qualificada e 

técnica relevante, reconhecida pela respectiva 

Área de Avaliação da CAPES/MEC). 

b) 85% dos docentes atingiram a pontuação 

PROPESQ 01 

Qualificação da Pesquisa e dos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

 Baixo volume de colaborações externas e 

publicação de artigos científicos em altos 

estratos no Sistema Qualis da CAPES em 

alguns Grupos de Pesquisa. 

Quanto à qualificação da Pós-Graduação Stricto 

Sensu, de maneira geral, há algumas fragilidades 

nos Programas, que foram apontadas pelas 

Comissões das Áreas de Avaliação: 

 As publicações qualificadas por docente 

permanente, nos Programas de Pós-

Graduação, foram avaliadas, na maior parte 

(55%), como "regular" ou "fraco", ou seja, 

poucas publicações em periódicos científicos 

de estratos mais elevados (A1-B1), excluindo-

se o PPG em Direito, que iniciou em 2019. 

Baixo volume de parcerias interinstitucionais e 

publicações em coautoria.  

 Resultados tímidos de parcerias com 

pesquisadores de outras Universidades, em 

que pese o aumento no número de 

autorizações de parcerias em 2020.  

PROPESQ 01 

Qualificação da Pesquisa e dos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu 

 Avaliar constantemente os Grupos de 

Pesquisa da Universidade. 

 Desenvolver relatórios que proporcionem a 

avaliação dos pesquisadores. 

 Potencializar as ações de Internacionalização, 

em especial: 

 Efetivar convênios de cooperação 

ampla/termo aditivo com Universidades de 

outros países. 

 Realizar pesquisas em conjunto com 

pesquisadores estrangeiros; formação de 

rede internacional. 

 Publicar conjuntamente com pesquisadores 

estrangeiros. 

 Participar de bancas/cursos de outros 

países por videoconferência. 

 Oferecer disciplinas em parceria com 

docentes de Universidades do exterior. 
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mínima da Dimensão 2, refletindo o 

envolvimento e a dedicação do corpo docente 

permanente nas atividades dos Programas aos 

quais estão credenciados. 

 Das avaliações dos docentes permanentes em 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

do total de 109 avaliações, 67% atingiram 

pontos suficientes na Dimensão 3 (relacionada 

à captação de recursos externos pelo 

docente). 

 De todas as avaliações realizadas, 83% dos 

docentes atingiram a pontuação mínima da 

Dimensão 4, indicando a visibilidade dos 

pesquisadores da Universidade na participação 

em bancas examinadoras, palestrantes em 

congressos científicos, pareceristas ad-hoc de 

periódicos e/ou agências de fomento, entre 

outros. 

Em relação à Iniciação Científica, temos a 

destacar: 

 Manutenção no número de 150 bolsas 

FAPIC/Reitoria para o ciclo 2019-2020, 

considerando todas as dificuldades trazidas 

pela pandemia de COVID-19. 

 Interatividade com as outras Pró-Reitorias 

 Dificuldade dos Programas de Pós-graduação 

em atender aos diversos critérios de avaliação 

da CAPES quanto à internacionalização.  

 Dificuldade dos Programas em atender ao 

quesito Impacto na Sociedade, que tem peso 

considerável na avaliação da CAPES.  

 Dificuldade na publicação de artigos científicos 

em periódicos internacionais.  
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(PROGRAD e PROEXT) para melhor utilização 

das bolsas de Iniciação Científica, de maneira 

a não ocorrer sobreposição com outras bolsas 

fornecidas pela Universidade (Bolsistas de 

Extensão e Bolsistas de Iniciação à Docência - 

PIBID).  

Quanto à Pós-Graduação Stricto Sensu: 

 Implantação de sistema de inscrições on-line 

para os cursos de Pós-Graduação Stricto 

Sensu.  

 Realização das provas (conhecimentos e 

suficiência em língua estrangeira e entrevistas 

previstas no Processo Seletivo), de forma on-

line, usando as ferramentas virtuais da 

Universidade (CANVAS e TEAMS) de forma 

satisfatória, minimizando os impactos da 

pandemia no processo seletivo.  

 Aumento de 38% em relação a 2019 no 

número de docentes contemplados com Bolsa 

de Produtividade em Pesquisa – PQ do CNPq. 

 Aquisição de licença de um software 

especializado na identificação de similaridade 

de trabalhos dos alunos da Pós-Graduação.  

 Criação de um Comitê de Integridade 
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Científica, que tem o objetivo de zelar pela 

integridade das pesquisas desenvolvidas na 

Universidade, contribuindo para manutenção 

da geração e disseminação do conhecimento 

científico de forma ética e íntegra.  

 Foram avaliados 7 Programas, com relação ao 
tempo de titulação dos alunos, sendo que 86% 
destes receberam conceito “bom” ou “muito 
bom” nesse item.  

 Em relação à internacionalização da Pós-
Graduação Stricto Sensu, observou-se um 
aumento, embora ainda pequeno, na 
quantidade de solicitações, de autorizações ou 
acordos de cooperação com instituições do 
exterior, para projetos de pesquisa ou eventos 
científicos conjuntos, coautoria em artigos, 
participação em bancas examinadoras, entre 
outros. Em 2020, três Programas de Pós-
Graduação ofertaram disciplinas em inglês.  

 Aumento na demanda de revisões de artigos 
em língua inglesa pela revisora ortográfica da 
PROPESQ. 

 Qualificação do Comitê de Ética em Pesquisa 
(CEP) com Seres Humanos pela Comissão 
Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP). 

 

PROPESQ 02 PROPESQ 02 PROPESQ 02 
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Novos cursos de especialização 

 Avaliação, junto aos Coordenadores dos 

Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu e 

Diretorias de Centro, dos dados obtidos nas 

avaliações realizadas pelos alunos concluintes, 

em busca de oportunidades para 

reconhecimento dos bons resultados e 

sugestões de melhorias na estruturação dos 

cursos. 

 Desenvolvimento de novas estratégias pelo 

Departamento de Marketing na divulgação da 

avalição (on-line) que é realizada todos os 

semestres, para maior envolvimento e 

participação dos alunos no processo de 

avaliação dos cursos de especialização.  

 Visando a ampliação do portfólio dos Cursos 

ofertados pela Universidade, no ano letivo de 

2020, foi aprovada a criação de 03 cursos de 

especialização oferecidos na modalidade 

presencial e 03 cursos de especialização 

oferecidos na modalidade a distância. 

 Planejamento do espaço físico para as aulas 

dos cursos oferecidos na modalidade a 

distância (EaD). 

 Aprovação pelo CONSUN de alteração do 

Regulamento dos Cursos de Especialização da 

Novos cursos de especialização 

 Redução de 13% de matriculados nos cursos 

de especialização presencias, com relação aos 

matriculados de 2019, devido ao impacto da 

pandemia. 

 Baixa participação dos discentes no processo 

de avaliação realizado ao final do semestre. 

 Em alguns cursos, percebe-se a superposição 

de avaliações e o envolvimento dos discentes 

com o término do semestre letivo e a 

apresentação dos Projetos Aplicados/Projetos 

de Intervenção. 

 Os projetos pedagógicos e os calendários de 

operação dos cursos de especialização não 

são informatizados. 

 

Novos cursos de especialização 

 Planejar a reestruturação dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de especialização 

para o formato de blocos, de forma a tornar os 

cursos mais viáveis. 

 Continuar o processo de envolvimento e 

mobilização dos Coordenadores dos Cursos de 

Pós-Graduação Lato Sensu com as avaliações 

feitas pela PROPESQ/CESP, com o objetivo 

de aumentar o índice de participação discente 

nos processos de avaliação, quanto à 

realização de reuniões de feedback e 

orientações com os docentes dos cursos. 

 Informatizar os projetos pedagógicos, os 

calendários de operação dos cursos de 

especialização, bem como o formulário de 

avaliação, com apoio do Núcleo de Tecnologia 

da Informação e Departamento de 

Desenvolvimento Educacional. 

 Analisar, junto ao Escritório de Talentos e 

Carreiras, a viabilidade de oferecimento de 

estágio aos alunos da Especialização. 
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PUC-Campinas.  

 Em 2020, teve início a primeira parte de uma 

transformação digital nos processos do Lato 

Sensu, possibilitando ao candidato efetuar o 

upload dos documentos no ato da inscrição, 

sem a necessidade de comparecimento 

presencial à Instituição para entrega de 

documentação.  

 Desenvolvimento de ferramentas de BI 

(Business Intelligence) para o 

acompanhamento das instâncias de gestão de 

número de inscritos, matriculados, trancados 

etc. 

 

PROPESQ 03 

Aprimoramento da gestão da Inovação 

 Planejamento da estrutura de governança de 

projetos colaborativos de desenvolvimento 

tecnológico do Núcleo de Inovação 

Tecnológica. 
 

PROPESQ 03 

Aprimoramento da gestão da Inovação 

 Ausência de articulação das ações e 

consolidação de interface com as atividades de 

empreendedorismo da universidade. 

 

PROPESQ 03 

Aprimoramento da gestão da Inovação 

 Desenvolver ferramentas de articulação das 

ações de interface com as atividades de 

empreendedorismo da universidade. 

 Elaborar um sistema de acompanhamento e 

avaliação das ações do Núcleo de Inovação 

Tecnológica. 

 

PROPESQ 04 PROPESQ 04 PROPESQ 04 
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Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Educação Digital 

 Engajamento dos Centros na elaboração de 

propostas de cursos de especialização na 

modalidade a distância. 

 Estruturação e contratação de recursos 

humanos para a equipe do PUC Digital 

(Gerente, Designer Educacional, Tecnólogo 

Educacional e Assistente da Jornada 

Acadêmica). 

 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Educação Digital 

 Dificuldade com a concorrência no setor de 

cursos online. 

 

Acompanhamento e avaliação das atividades 

de Educação Digital 

 Elaborar estratégias para captação de alunos e 

desenvolver campanhas de marketing, que 

demonstrem a identidade da metodologia 

diferenciada (conteúdo digital + docente) 

oferecida nos cursos de especialização EaD. 

 Elaborar um sistema de acompanhamento e 

avaliação das ações da educação Digital. 
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PROAD 06 

Avaliação dos Processos do Departamento de 

Engenharia e Segurança do Trabalho (DEST) 

 Aquisição do sistema Senior, que permite a 

integração das informações entre as áreas de 

segurança do trabalho, medicina do trabalho e 

recursos humanos.  

 

PROAD 06 

Avaliação dos Processos do Departamento de 

Engenharia e Segurança do Trabalho (DEST) 

 Falta de um maior envolvimento e articulação 

entre os setores e a Segurança do Trabalho, 

contribuindo para definição de prioridades e 

observância ao cumprimento às normas.  

 

PROAD 06 

Avaliação dos Processos do Departamento de 

Engenharia e Segurança do Trabalho (DEST) 

 Implantar o sistema de gestão adquirido, para 

controle dos Equipamentos de Proteção 

Individual (EPIs). 

 Ampliar as ações de conscientização nos 

setores da Universidade, contribuindo para a 

segurança das atividades realizadas. 

PROAD 07 
Avaliação dos Processos do Departamento de 

Medicina do Trabalho (DMT) 

 Rápida adaptação do Departamento às 

tarefas exigidas pela Pandemia de COVID-19, 

tanto no atendimento médico e de 

enfermagem, quanto na criação de 

procedimentos e protocolos institucionais 

relacionados ao enfrentamento da pandemia. 
 

PROAD 07 

Avaliação dos Processos do Departamento de 

Medicina do Trabalho (DMT) 

 Falta de ferramenta de gestão em saúde 

ocupacional.  

 Dificuldade em cumprir as metas dos exames 

ocupacionais, devido à pandemia de COVID-19. 

PROAD 07 

Avaliação dos Processos do Departamento de 

Medicina do Trabalho (DMT) 

 Implantar o sistema de gestão adquirido. 

 Aumentar a cobertura de exames 

ocupacionais, observando-se o cumprimento 

das medidas sanitárias e de controle da 

Pandemia de COVID-19. 

 

PROAD 08 

Avaliação dos Processos da Divisão de 

Recursos Humanos (DRH) 

 Aquisição e início da implantação do Sistema 

Senior, com integrações entre sistemas e 

PROAD 08 

Avaliação dos Processos da Divisão de 

Recursos Humanos (DRH) 

 Dificuldade em lidar com a alta demanda de 

seleção de profissionais dos grupos 

PROAD 08 

Avaliação dos Processos da Divisão de 

Recursos Humanos (DRH) 

 Identificar os principais motivos pelos quais a 

rotatividade do grupo ocupacional operacional 
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parametrização necessária para sua 

utilização. 

 Rápida adaptação ao teletrabalho, nunca 

antes realizado na Universidade, com 

estabelecimento de critérios de acesso e 

conduta. 

 Desenvolvimento de Business Intelligence 

(BI), junto ao Núcleo de Tecnologia da 

Informação e Comunicação (NTIC), de 

índices/indicadores estratégicos, facilitando 

análise e tomada de decisões da gestão. 
 

operacionais, devido ao aumento da 

rotatividade e às restrições da mão-de-obra. 

 Impossibilidade de dar continuidade a alguns 

projetos, pelo compartilhamento de equipe 

técnica, devido a demandas de maior 

necessidade da Instituição. 
 

é maior que a dos demais, e promover ações 

para a retenção. 

 Desenvolver Business Intelligence (BI) para 

todos os processos de tabulação de 

indicadores estratégicos. 

 Divulgar resultados de indicadores e pesquisas 

para a comunidade interna, socializando as 

ações tomadas. 

 Quando da retomada da Pesquisa de Clima 

Organizacional, socializar os resultados e 

sugerir medidas para melhoria contínua dos 

indicadores. 

 Retomar a aplicação de ferramentas de 

avaliação de desempenho, conforme retomada 

presencial das unidades e seus colaboradores. 

REITORIA 01 
Docência: em busca de novos caminhos de 
ensinar e aprender a partir da prática de sala 
de aula 

 Elaboração de proposta de Curso de 

Extensão e sua devida aprovação. 

REITORIA 01 
Docência: em busca de novos caminhos de 
ensinar e aprender a partir da prática de sala de 
aula 

 Em virtude da pandemia do COVID-19, as 

atividades não foram realizadas em 2020. 

 

REITORIA 01 
Docência: em busca de novos caminhos de 
ensinar e aprender a partir da prática de sala 
de aula 
 Retomar as atividades em 2021. 
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NAS 01 

Bolsas de Inclusão Social 

 Realização de levantamento quantitativo dos 

alunos bolsistas ProUni, baseado nos últimos 5 

anos, com a média de evasão e permanência, 

para ser utilizada como referência em 

projeções futuras.  

NAS 01 

Bolsas de Inclusão Social 

 Dificuldade de equacionamento da 

proporcionalidade legal exigida de 01 bolsista 

para cada 09 pagantes, por curso e turno das 

vagas oferecidas no ProUni, dado que essa 

oferta deve ser realizada ao final do segundo 

semestre, como base de uma projeção para o 

ano seguinte. 

 

NAS 01 

Bolsas de Inclusão Social 

 Manter um acompanhamento anual do 

levantamento quantitativo realizado, com 

análise qualitativa dos dados encontrados, 

possibilitando atuar estrategicamente para 

melhorar os resultados. 

 Ouvir o MEC e outras IES parceiras, buscando 

alternativas que possam embasar ações que 

apoiem o equacionamento da 

proporcionalidade de número de bolsistas 

exigida legalmente. 

 

PROAD 02 

Bolsas Acadêmicas 

 Acompanhamento da movimentação financeira 

referente às concessões dos benefícios, com 

vistas a subsidiar o processo de sistematização 

para emissão de relatórios gerenciais de 

acompanhamento. 

 

PROAD 02 

Bolsas Acadêmicas 

 Sistema vigente não atende às necessidades 

do Setor.  

 

PROAD 02 

Bolsas Acadêmicas 

 Adequar/Rever o sistema para atender às 

necessidades do Setor, com o objetivo de 

melhorar o gerenciamento da 

Reitoria/Mantenedora e aperfeiçoar os 

Relatórios de acompanhamento/gerenciais. 
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CCA 01 
Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro de 
Cultura e Arte (CCA) 

  A série de apresentações artísticas online Anima 
gerou novos desafios e experimentações, 
permitindo atingir maior parcela das comunidades 
interna e externa, possibilitando novas frentes de 
trabalho para todos os grupos e núcleos 
artísticos, o que fortaleceu o trabalho coletivo, em 
um aprendizado de sintonia e produção conjunta.  

 Aperfeiçoamento dos instrumentos de avaliação 
utilizando as redes sociais do CCA, a partir dos 
usos de dados estatísticos das redes sociais.  

 Os Grupos e Núcleos Artísticos Experimentais 
produziram vasta e diversificada agenda de 
apresentações artísticas, em ambiente virtual, 
respondendo, a contento, às diretrizes da 
PROEXT. Aumento considerável do público do 
CCA, considerando esse novo formato das 
atividades artístico-culturais em ambiente virtual, 
principalmente nas visualizações posteriores aos 
eventos, em função de o registro ficar disponível 
no formato online. 

 Atendimento das diversas solicitações da 
comunidade interna, mesmo com as restrições do 
isolamento social, por meio de apresentações 
artísticas, ao vivo e\ou gravadas, para veiculação 
no ambiente virtual.  

CCA 01 
Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro 
de Cultura e Arte (CCA) 

 Fragilidade nas estratégias para obter 

engajamento, curtidas e, principalmente, 

fidelizar o público virtual para as produções 

artísticas do CCA.  

 Fragilidade no uso de tecnologias disponíveis 

para ampliar e distribuir, para as diferentes 

redes sociais, as produções artísticas do CCA.  

 Desconhecimento relacionado ao 

comportamento e necessidades desse novo 

público virtual.  

 

CCA 01 
Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro 
de Cultura e Arte (CCA) 

 Garantir a captação de integrantes 

qualificados para os grupos artísticos e a 

manutenção de integrantes, especificamente 

para as áreas de Música de Câmara e Música 

Popular.  

 Aperfeiçoar o novo formato de trabalho para 

os Núcleos Artísticos Experimentais de 

Teatro, Dança e Canto Coral.  

 Manter o formato de apresentação do 

Momento Artístico, criando espetáculo com 

atuação concomitante de todas as áreas do 

CCA.  

 Elaborar projeto que promova melhoria nas 

estratégias de uso das redes sociais e das 

tecnologias disponíveis para as produções 

artísticas do CCA, com foco em engajamento, 

fidelização e ampliação do público. 
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 Aumento da visibilidade dos grupos artísticos e 

expansão das inscrições para os grupos 

artísticos por ingressantes, a partir da presença 

do CCA nas Recepções Oficiais aos Calouros.  

 

CIAPD 01 
Acompanhamento e Avaliação das Atividades de 
Atenção à Pessoa com Deficiência 

 Êxito na conclusão do processo de preparação 

para o mercado de trabalho das 5 pessoas com 

deficiência participantes do programa e 

encaminhadas para atividades de ensino formal, 

cursos profissionalizantes e cadastro em 

agências e plataformas de empregabilidade para 

participação em processos seletivos. 

 Êxito na conclusão do processo de 

Acompanhamento e Orientação de Carreira de 

20 pessoas com deficiência encaminhadas para 

o mercado de trabalho no ano de 2019 que, sob 

orientação e supervisão dos profissionais do 

CIAPD, concluíram cursos de formação e/ou 

atualização profissional durante o ano de 2020 

com vista ao aprimoramento das habilidades para 

o trabalho. 

 Êxito nas atividades de aprimoramento dos 03 

negócios empreendedores iniciados sob 

CIAPD 01 
Acompanhamento e Avaliação das Atividades 
de Atenção à Pessoa com Deficiência 

 Resultado do projeto não é integral, visto os 
entraves existentes nas diversas organizações 
da RMC, referentes à inclusão das pessoas 
com deficiência no mercado de trabalho. 

 O impacto da pandemia no contexto do 

mercado de trabalho em relação às pessoas 

com deficiência inibiu a abertura de novas 

vagas e nenhum dos participantes do CIAPD 

conseguiu um novo emprego durante o ano. 

Nenhuma das empresas parceiras em contato 

com o CIAPD abriu novas vagas de trabalho 

para pessoas com deficiência. 

 

 

CIAPD 01 
Acompanhamento e Avaliação das Atividades 
de Atenção à Pessoa com Deficiência 

 Dar continuidade das ações estratégicas de 

parceria com as organizações da RMC, 

oferecendo o serviço de acompanhamento e 

orientação de carreira às empresas que 

contratam pessoas com deficiência. 

 Promover a oferta de serviços de extensão às 

organizações interessadas em treinamentos 

de equipe e lideranças para promoção e/ou 

aprimoramento da cultura inclusiva 

institucional. 

 Prospectar e articular parcerias para a 

elaboração de cursos de extensão pautados 

nas temáticas da inclusão, pessoa com 

deficiência e tecnologias assistivas, em 

articulação com a Coordenadoria dos Cursos 

de Extensão da PUC-Campinas. 

 Planejar ações, incluindo novas parcerias 

para renovação da proposta de trabalho que 
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orientação do CIAPD em 2019 e acompanhados 

durante 2020. Os indicadores para avaliação do 

aprimoramento dos negócios foram apresentados 

por todos os negócios acompanhados:  

 Atualização e valorização dos currículos e 

portfólios profissionais dos participantes com 

experiências formativas significativas. 

 Conclusão do Projeto de Extensão “Uso de 

Tecnologias”, oferecido ao público do CIAPD, 

que resultou na conclusão da plataforma de 

empregabilidade para pessoas com deficiência. 

 O CIAPD vem buscando intensificar e estreitar as 

relações com Organizações da RMC para 

alcançar resultados mais significativos, para 

vencer as barreiras atitudinais. 

 Coparticipação no planejamento e tramitação de 

cursos de extensão oferecidos pela PUC-

Campinas com foco na inclusão, pessoa com 

deficiência e tecnologias assistivas. Os cursos 

oferecidos até o momento foram: “Emprego 

Apoiado”, “Audiodescrição” e “Libras”. 

 Apesar do impacto negativo da pandemia 

COVID-19 na abertura de novas vagas de 

trabalho, todos os contratos vigentes de pessoas 

encaminhadas para o mercado de trabalho pelo 

CIAPD foram mantidos até o final de 2020.  

contemple o potencial de inovação do Centro 

e corresponda às ações estratégicas da PUC-

Campinas. 
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 A pandemia também influenciou em uma maior 

oferta de oportunidades de qualificação 

profissional on-line, favorecendo que os 

participantes em preparação, bem como os 

profissionais em acompanhamento, 

participassem de cursos para preparação e/ou 

formação profissional. 

 

MUSEU 01 
Acompanhamento e Avaliação das Atividades do 
Museu Universitário 

 Contratação de dois colaboradores (Assistente 
de Arquivo e Assistente de Conservação 
Preventiva). 

 Organização do acervo iconográfico e 
digitalização das imagens. 

 Direcionamento na elaboração dos documentos 
de cunho museológico (ficha de catalogação, 
organograma funcional). 

 Redirecionamento para as questões internas 
concernentes à Política de Acervos e Gestão 
Museológica.  

 Parcerias com outros departamentos da 
Universidade. 

 Conquista de novo espaço para Reserva Técnica 
no Campus I - Prédio da Pastoral I. 

 

MUSEU 01 
Acompanhamento e Avaliação das Atividades 
do Museu Universitário 

 Dificuldade na comunicação direta com o 
público interno e externo, devido ao 
fechamento temporário, por conta das 
intervenções arquitetônicas e estruturais para 
o projeto de Restauro do Solar do Barão de 
Itapura. Vulnerabilidades do espaço de 
reserva técnica no Campus I, devido à 
localização geográfica.  

MUSEU 01 
Acompanhamento e Avaliação das Atividades 
do Museu Universitário 

 Ampliar a carga horária dos profissionais já 
existentes, para atender às necessidades 
atuais. 

 Estruturar programa de capacitação dos 
funcionários técnicos e administrativos da 
unidade. 

 Redobrar segurança na Reserva Técnica 
localizada no Campus I, dada a sua 
localização geográfica nele. 

 Pavimentar a via até a Reserva Técnica, pois 
é uma estrada de terra, o que coloca em risco 
o traslado do acervo do Museu. 

 Elaborar projetos que possibilitem a 
realização de eventos que disseminem 
conhecimento, assim como a promoção da 
imagem do Museu Universitário dentro da 
Instituição. 
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PROAD 04 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) 

 O Programa de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos na Universidade foi atualizado em 2019, 

sendo as novas ações executadas em 2020. 

 

PROAD 04 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) 

 Necessidade de Investimento para as 

seguintes ações: 

 Melhorar carros coletores. 

 Comprar xícaras para as copas, visando 

à implantação mais ativa da retirada de 

copos plásticos. 

 Estruturar, de forma efetiva, a área de 

compostagem. 

 Falta de conscientização da comunidade. 

 

PROAD 04 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
(PGRS) 

 Ampliar o desenvolvimento de ações para a 

diminuição de resíduos.  

 Continuar desenvolvendo campanhas de 

conscientização utilizando recursos da 

Universidade.  

 Continuar o Experimento da Compostagem 
nos campi. 

 

PROGRAD 09 
Programa de Acessibilidade (PROACES) 

 Ajustes e inovações com respostas efetivas, que 
obedeceram às necessidades que surgiram ao 
longo da pandemia em diferentes setores da 
Universidade.  

 Sucesso na adaptação do Evento Colação de 
Grau em formato remoto direcionado aos alunos 
com deficiência.  

 Iniciou-se um estreitamento de relações entre 
familiares dos alunos com deficiência e equipe 
ProAces em decorrência dos atendimentos em 
formato remoto realizados durante a pandemia.  

PROGRAD 09 

Programa de Acessibilidade (PROACES) 

 Limitações impostas pelo uso das plataformas 

virtuais ofertadas pela Universidade, a fim de 

tornarem as aulas remotas possíveis, sem 

prejudicar o contexto de aprendizagem.  

 Início de atendimento do ProAces a um 

elevado número de novos alunos com graves 

deficiências ao longo período da pandemia, 

que necessitariam de atendimentos 

pedagógicos em formato presencial, o que não 

foi possível em decorrência da pandemia. 

PROGRAD 09 

Programa de Acessibilidade (PROACES) 

 Encaminhar a Normativa do Programa de 

Acessibilidade, já elaborada.  

 Aprimorar as fichas de avaliações dos alunos 

no formato remoto, visando avaliar cada 

semestre. 
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 Conclusão de pós-graduação da equipe de 
pedagogos em Cursos de Especialização 
ofertados na Universidade.  

 Avanço da construção da Normativa do 
Programa de Acessibilidade.  

 Elaboração de novos e diversificados materiais 
virtuais encaminhados aos diferentes segmentos 
da Universidade com a finalidade de apresentar o 
ProAces e orientar as ações ao corpo docente na 
perspectiva de atender as diferentes 
necessidades dos alunos com deficiência durante 
o período de aulas remotas.  

 Início de trabalho junto ao Hospital da PUC-
Campinas, no sentido de auxiliar as ações 
inclusivas a serem implementadas junto ao 
atendimento dos pacientes.  

 Estreitamento de ações junto ao Escritório de 
Talentos, na perspectiva de ampliar as vagas do 
estágio inclusivo.  

 

PROGRAD 10 
Programas de Apoio e Estímulo aos Estudantes 
dos Cursos de Licenciatura 

 O estreitamento das relações da CELI com as 

Diretorias de Ensino, iniciadas no ano de 2019, 

se fortaleceu e permitiu acompanhar de perto as 

ações dos licenciandos no Programa Escola da 

PROGRAD 10 
Programas de Apoio e Estímulo aos 
Estudantes dos Cursos de Licenciatura 

 Redução do número de bolsas pela Secretaria 

Estadual de Educação, não permitindo a 

entrada de novos alunos universitários no 

programa Escola da Família. 

PROGRAD 10 
Programas de Apoio e Estímulo aos 
Estudantes dos Cursos de Licenciatura 

 Manter e estreitar ainda mais o vínculo criado 

com as Diretorias de Ensino e com os 

professores articuladores do Programa 

Escola da Família. 
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Família, discutindo fragilidades e pontos 

positivos, com o redirecionamento de certas 

atividades para adequação durante o período de 

isolamento social necessário por conta da 

pandemia. 

 A importância da iniciativa dos bolsistas 

universitários em acompanhar as atividades 

remotas dos alunos das escolas, diminuindo 

evasão no período de isolamento social.  

 O edital PIBID/2020 previu a participação de 

alunos da Universidade que estivessem na 

primeira metade do curso. Essa exigência 

permitiu que alunos ingressantes participassem. 

Tal fato tem se mostrado muito satisfatório, pois 

permite que mesmo o aluno no início do Curso já 

tenha contato direto com a realidade da 

Educação e da Profissão.  

 Dificuldade no desenvolvimento do projeto do 

PIBID, visto o atraso no lançamento do edital 

em decorrência da pandemia/COVID-19, bem 

como das dificuldades de acesso à plataforma 

por parte das escolas ao longo do tempo.  

 Limitações impostas pelo edital 2020-2021 em 

relação às áreas prioritárias, bem como à 

realização de projetos multiprofissionais, 

reduziram as possibilidades de participação 

dos diferentes cursos de licenciatura da PUC-

Campinas.  

 Manter e estreitar o vínculo com a equipe 

gestora da escola para uma melhor 

adequação de meios e tempo para o 

desenvolvimento do projeto do PIBID. 

 Realizar planejamento e ajustes das 

atividades para o ano de 2021-2022. 
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PROAD 01 

Processo orçamentário 

 Antecipação do planejamento orçamentário 

pelo DCOP e pela DOCM. 

 Divulgação das premissas técnicas para 

elaboração do orçamento. 

 Disponibilização de templates já com a 

premissa do orçamento futuro. 

 

PROAD 01 

Processo orçamentário 

 Baixo nível de entendimento sobre o que se 

deve orçar.  

 

PROAD 01 

Processo orçamentário 

 Elaborar um manual com orientações de como 

deve ser orçada cada rubrica do orçamento 

operacional. 

 Fazer reunião com as Unidades 

Administrativas para demonstrar a importância 

do planejamento, da execução e do controle 

do orçamento por parte delas. 

 Incutir nas equipes das unidades a cultura 

orçamentária e sua relevância para com os 

resultados da Instituição. 
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6. ANÁLISE GLOBAL TRIÊNIO 2018-2020 

 

 

A PUC-Campinas desenvolve seus projetos de autoavaliação em consonância com seu PDI, 

alinhados aos seus projetos estratégicos e operacionais anuais. Esses projetos atendem às dimensões 

estabelecidas na Legislação do SINAES, as quais foram reordenadas/agrupadas em eixos por meio das 

Notas Técnicas nº 014/2014 e nº 065/2014. Conforme evidenciado nos Relatórios já encaminhados ao 

MEC/INEP, os projetos de avaliação que integram o PROAVI da PUC-Campinas, resultam da trajetória da 

Universidade na avaliação de suas ações e, como consequência, a cada ano, alguns projetos são 

reformulados, outros são propostos e, para a grande maioria, é dada a continuidade, pois são considerados 

prioritários para a implementação das políticas institucionais.  

Cabe destacar que os resultados dos processos avaliativos realizados na PUC-Campinas 

norteiam o replanejamento e redirecionamento dos projetos desenvolvidos no âmbito do PDI, do PPI e do 

PROAVI. Como já apontado anteriormente, as experiências de avaliação do PROAVI realizadas pela PUC-

Campinas buscam construir um sistema de avaliação articulado com as atividades definidas e 

implementadas a partir do Plano Estratégico e com aquelas de natureza operacional, compatibilizando o 

desenvolvimento dos processos avaliativos com os processos em curso, bem como com as dimensões do 

SINAES reagrupadas em eixos, conforme Notas Técnicas acima citadas, de forma que a proposta de 

avaliação institucional (PROAVI) retrate a realidade cotidiana da Universidade, favorecendo, ainda, a 

integração de todas as atividades acadêmico-administrativas.  

Quanto à forma de utilização dos resultados, este capítulo aborda a avaliação global do último 

triênio e apresenta uma síntese dos projetos de avaliação indicados no Quadro 3, classificados e 

apresentados de acordo com a organização disposta no Quadro 4, em duas frentes de análise: AVANÇOS 

E SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES, que são apropriados pelos diferentes setores da Universidade e 

incorporados aos projetos em andamento ou originando novos projetos, dando, assim, continuidade ao ciclo 

avaliativo na busca do aprimoramento e qualificação das atividades institucionais à luz de sua Missão, 

lembrando que esse quadro de Análise da CPA também é encaminhado aos respectivos gestores de cada 

projeto para subsidiar seu processo de Planejamento Anual. 

Apresentam-se, a seguir, os tópicos referentes ao balanço crítico dos cinco eixos contemplando as 

dez dimensões dispostas no art. 3o da Lei No 10.861, as 11 dimensões do PROAVI e as grandes áreas do 

PDI 2018-2020, conforme Quadro 4: 
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Quadro 4. Eixos5, dimensões do SINAES6, dimensões do PROAVI7 e grandes áreas do PDI 

EIXO DIMENSÃO 
SINAES 

DIMENSÃO PROAVI PDI 2018-2020 

1 - Planejamento 
e Avaliação 
Institucional 

8 - Planejamento e 
Avaliação 

4 - Planejamento e 
Avaliação 

8 – Avaliação e Acompanhamento 
do Desenvolvimento Institucional 

2 – 
Desenvolvimento 

Institucional 

1 - Missão e o 
Plano de 

Desenvolvimento 
Institucional 

1 – Perfil Institucional 

3 – Cronograma de Implantação e 
Desenvolvimento da Instituição e 

dos Cursos 

3 – 
Responsabilidade 

Social da 
Instituição 

10.1. Responsabilidade 
Social – Bolsas 

Institucionais para Alunos 

2 – Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI 

4 – Comunidade Universitária 

10.2. Responsabilidade 
Social – Ações 
Institucionais 

2 – Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI 

4 – Comunidade Universitária 
9 – Aspectos Financeiros e 

Orçamentários 

3 – Políticas 
Acadêmicas 

2 – Política para o 
Ensino, a 

Pesquisa, a Pós-
Graduação e a 

Extensão 

6 – Política de Extensão 
2 – Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI 
4 – Comunidade Universitária 

7 – Política de Graduação 
2 – Projeto Pedagógico 

Institucional – PPI 
4 – Comunidade Universitária 

8 – Política de Pós-
Graduação e Pesquisa 

2 – Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI 

4 – Comunidade Universitária 
4 – Comunicação 
com a Sociedade 

1 – Comunicação com a 
Sociedade 

2 – Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI 

9 – Políticas de 
Atendimento aos 

Estudantes 

5 – Política de Atendimento 
a Estudantes e Egressos 

2 – Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI 

4 – Comunidade Universitária 

4 – Políticas de 
Gestão 

5 – Políticas de 
Pessoal 

9 – Política de Recursos 
Humanos 

2 – Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI 

4 – Comunidade Universitária 

6 – Organização e 
Gestão da 
Instituição 

2 - Gestão Institucional 

2 – Projeto Pedagógico 
Institucional – PPI 

5 – Organização Administrativa da 
Universidade 

10 – 
Sustentabilidade 

Financeira 

11 - Sustentabilidade 
Financeira 

9 – Aspectos Financeiros e 
Orçamentários 

5 – Infraestrutura 
Física 

7 – Infraestrutura 
Física  

3 – Infraestrutura e 
Bibliotecas 

7 - Infraestrutura 

 

                                                           
5  Eixos do Instrumento de Avaliação Institucional Externa - Nota Técnica CGACGIES/DAES/INEP/MEC no 014, de 

07/02/2014, e Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09/10/2014. 
6  Dimensões do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) - Lei no 10.861, de 14/04/2004. 
7  Aprovadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e pelo CONSUN, em reunião conjunta de 23/03/2005. 
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Com respeito à atuação da CPA, é importante destacar que o desenvolvimento dos projetos do 

PROAVI é realizado pelas Pró-Reitorias e suas Coordenadorias, com a participação dos diferentes órgãos e 

de docentes, alunos e funcionários. Sendo assim, cabem à CPA as atividades de coordenação, integração e 

acompanhamento de cada órgão, para posterior análise de dados e elaboração de relatórios com as 

sugestões e/ou recomendações. Diante do exposto, apresentamos a seguir um balanço crítico, 

desenvolvido pela CPA, dos resultados do processo de Autoavaliação dos projetos/ações desenvolvidos na 

Universidade no triênio 2018, 2019 e 2020. 

Em relação ao Eixo 1, intitulado Planejamento e Avaliação Institucional, o objetivo é verificar a 

integração do processo autoavaliativo ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao Planejamento 

Estratégico (PES) da Universidade, objetivando um acompanhamento de seus objetivos por meio da 

Autoavaliação Institucional com base nos itens da dimensão 8 do SINAES, “Planejamento e avaliação”, e da 

dimensão 4 do PROAVI, com o mesmo título. Os projetos englobados nesse eixo visam trazer à 

Universidade acompanhamento qualificado para suas ações de planejamento estratégico, que ao longo dos 

anos foi sendo estruturado por meio de sistemas de informação e pesquisas de mercado, com análises 

setoriais que auxiliam as diversas unidades no processo de planejamento. Destaca-se ainda que, em 2020, 

em que pese o período de isolamento social, foi concluída a elaboração do Planejamento Estratégico 2021-

2025, que contou com participação representativa da comunidade universitária, construído de modo a 

atingir os anseios de toda a comunidade interna e com foco nas necessidades da sociedade.  

Os projetos do Eixo 2 – Desenvolvimento Institucional, contemplam duas dimensões do 

SINAES: Dimensão 1 “Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional”, e Dimensão 3 

“Responsabilidade social da Instituição”. Essa última, no PROAVI, é desmembrada em duas diferentes 

dimensões:  10.1. “Responsabilidade Social – Bolsas Institucionais para Alunos”; e 10.2. “Responsabilidade 

Social – Ações Institucionais”. Assim, o PROAVI procura considerar mais amplamente as ações da 

Universidade que tratam dessa importante temática. As ações em torno das diversas modalidades de bolsas 

oferecidas na universidade, ao longo dos últimos anos, visaram análises mais sistematizadas e o uso de 

relatórios gerenciais para suporte ao processo de qualificação e tomada de decisão, em que pese ainda 

existam necessidades relacionadas aos sistemas informatizados, em processo de melhoria. 

Já as ações institucionais, de diversas naturezas, foram marcadas por um desenvolvimento ao 

longo do tempo, porém com impactos sofridos pelo período de pandemia. Em destaque, os bolsistas de 

licenciatura, que tiveram papel fundamental no acompanhamento às atividades remotas das escolas, 

diminuindo evasão no período de isolamento social, ao mesmo passo em que passavam pelos desafios do 

aprender e ensinar, remotos. Os grupos artísticos diversos puderam ampliar suas ações, atingindo novos 

públicos, e com o desenvolvimento de melhores instrumentos de avaliação dos resultados, e tem pela frente 

a necessidade de aperfeiçoar o novo formato de trabalho implantado a partir de 2020, com os Núcleos 

Artísticos Experimentais. Chama a atenção, ainda, a atuação da equipe do Programa de Acessibilidade 

(PROACES), que respondeu prontamente às diversas necessidades dos alunos na adaptação ao trabalho 

remoto, incluindo o estreitamento das relações com os seus familiares, garantindo suporte para a 

continuidade dos estudos.  



 
 
 
 

73 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2020 – VOLUME II 

CPA PUC-CAMPINAS 

No Eixo 3 – Políticas Acadêmicas, apresentamos os dados referentes às três dimensões do 

SINAES e suas respectivas relações com o PROAVI, que estão apontadas no quadro 3:  Dimensão 2 – 

Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão; Dimensão 4 – Comunicação com a 

Sociedade; e Dimensão 9 – Políticas de Atendimento aos Estudantes. Nesse eixo se concentram uma 

parcela considerável dos projetos desenvolvidos pelas Unidades no âmbito do PROAVI, visto que tratam do 

tripé fundamental da Universidade.   

Na Extensão Universitária, a qualificação das ações e a ampliação das atividades proporcionou, 

ao longo dos últimos anos, avanços consideráveis em prol da comunidade interna e externa, por meio de 

seus cursos de atualização e projetos extensionistas, ainda que existam necessidades estratégicas e 

operacionais a serem solucionadas. A atualização de normativas trouxe maior flexibilidade e entrada 

contínua de novos projetos, proporcionando rápida resposta às demandas sociais, bem como ampliação da 

oferta de vagas para alunos voluntários, que só teve queda com o início da pandemia. Importante conquista 

a ser destacada é a criação do Vitalità, em 2020, com foco em envelhecimento e longevidade, com objetivo 

de articular parcerias para projetos de inovação, criação de tecnologias e ações de promoção do 

envelhecimento ativo que atendam às necessidades do público 60+ e estimulem a cultura do convívio e 

solidariedade intergeracional. 

Na Graduação, são bastante amplos os projetos conduzidos, correspondendo à complexidade da 

área. A CPA tem acompanhado os processos de Autoavaliação da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) 

em todas as frentes de atuação dessa Pró-Reitoria, a qual tem influência direta nas políticas acadêmicas 

institucionais. De acordo com a análise da CPA, nos últimos anos, a PROGRAD tem conseguido 

estabelecer um processo contínuo de reflexão da sua própria prática e, como consequência, o 

aprimoramento de suas ações. Nesse sentido, a CPA tem contribuído, também, por meio de 

recomendações e sugestões para a política de uso dos dados do PROAVI. A reorganização dos projetos 

aqui apresentados, para o ano de 2020, contribuiu para uma visão mais macro e estratégica do 

desenvolvimento das ações didático-pedagógicas institucionais. As reformulações curriculares, a 

valorização de estratégias inovadoras e as constantes capacitações docentes trouxeram avanços para a 

qualificação do ensino na Universidade. Ainda há muito a ser desenvolvido, em especial nas questões de 

digitalização e agilização de processos, envolvendo as áreas de tecnologia, para que seja possível ser mais 

assertivo e rápido na resposta às diversas questões apresentadas no dia a dia.  

No Projeto “Avaliação dos Resultados ENADE e CPC”, todos os cursos participantes do ENADE 

2019 obtiveram resultados de CPC satisfatórios (igual ou maior que 3). Dos dezesseis cursos participantes, 

seis alcançaram resultados superiores ao ciclo anterior, oito cursos mantiveram as notas, um curso foi 

avaliado pela primeira vez e apenas um curso obteve resultado inferior ao ciclo anterior. Entre as principais 

contribuições da CPA para esse projeto, está construir, junto aos cursos avaliados, uma avaliação crítica e 

análise dos resultados, com planos de ação que contribuam para a melhoria dos pontos fracos identificados, 

a partir dos resultados qualitativos e quantitativos. 

Nas políticas relacionadas à Pós-graduação e à Pesquisa, os projetos tratados envolvem a 

avaliação das atividades de pesquisa voltadas à Iniciação Científica, dos Cursos de Pós-Graduação Lato 
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Sensu e dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu oferecidos pela Instituição. Também envolvem o 

estímulo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa interinstitucionais para os Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu e à busca de fomento pelos pesquisadores, assim como o aprimoramento da 

gestão da inovação e a estruturação da Educação Digital na Universidade. A partir da avaliação dos 

projetos desenvolvidos pela PROPESQ, entre as recomendações da CPA destaca-se o desenvolvimento de 

ações que visavam ao aprimoramento dos processos conduzidos por essa Pró-Reitoria, como a 

continuidade à avaliação permanente dos Grupos e Linhas de Pesquisa, por meio dos projetos 

institucionais. Na especialização, destaca-se a evolução constante no que tange o número de cursos 

oferecidos e os resultados obtidos no volume de alunos e avaliação positiva quanto à qualidade dos cursos 

ofertados. Em meio ao contexto de pandemia, foi possível identificar avanços significativos na área da 

educação digital, com a estruturação da área e a ampliação das possibilidades de atuação da universidade 

nessa área.  

As ações voltadas para a comunicação com a sociedade e o atendimento aos estudantes também 

puderam mostrar resultados positivos nesse triênio, em especial no período de pandemia, em que foram 

necessários canais contínuos de comunicação com os diversos públicos, de modo assertivo e claro, tendo 

em vista a complexidade de se alcançar todos os diferentes públicos, na velocidade necessária para manter 

as atividades administrativas e pedagógicas funcionando adequadamente.  

No que se refere ao Eixo 4 – Políticas de Gestão Educacional, estão relacionadas as 

dimensões do SINAES: 5 – Políticas de Pessoal; 6 – Organização e Gestão Institucional; e 10 – 

Sustentabilidade Financeira. No PROAVI, todas as dimensões estão respectivamente representadas por 

projetos de diferentes naturezas. Na área administrativa, conduzida pela Pró-Reitoria de Administração, 

destaca-se a evolução das ações dos departamentos de Segurança e Medicina do Trabalho, que nos 

últimos anos tiveram a implantação de sistemas informatizados para acompanhamento de suas ações, bem 

como conseguiram, em curto tempo, responder à todas as necessidades advindas da pandemia de COVID-

19, tanto no atendimento médico e de enfermagem, quanto na criação de procedimentos e protocolos 

institucionais. Da mesma forma, na Divisão de Recursos Humanos, foi verificado que as ações ao longo dos 

últimos anos permitiram que o teletrabalho pudesse ser realizado em todas as áreas administrativas da 

Universidade, com critérios e normas de conduta adequados. Os próximos passos, para a equipe de 

Recursos Humanos, consistem na evolução dos indicadores estratégicos por meio de Business Intelligence 

(BI), divulgando resultados de indicadores e pesquisas para a comunidade interna, socializando as ações 

tomadas. 

Na mesma linha, o Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE) mostrou que o 

desenvolvimento de ações de organização e infraestrutura, ao longo dos últimos 3 anos, culminaram em 

uma rápida reação à necessidade do ensino remoto, sendo possível incluir, em poucos dias, todas as 

turmas da universidade em salas de aula virtuais, seguida de capacitação docente contínua em conjunto 

com a Pró-Reitoria de Graduação, possibilitando uso dos diversos recursos disponíveis de maneira 

adequada.  
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Por fim, o Eixo 5 – Infraestrutura, associado à Dimensão 7 do SINAES, tem como objetivo avaliar 

a infraestrutura da PUC-Campinas relativa ao espaço físico e aos equipamentos disponíveis para 

atendimento dos serviços acadêmicos prestados, denominada Dimensão 3 Infraestrutura Física e 

Bibliotecas, no âmbito do PROAVI. Os projetos aqui contemplados são amplos e envolvem diversas 

unidades. O Núcleo de Tecnologia da Informação qualificou seus projetos, trabalhando no sentido da 

Transformação Digital, propiciando maior segurança aos usuários, qualidade de serviços e estabilidade nos 

períodos de trabalho remoto aos funcionários, e aulas remotas aos alunos e docentes. O desafio que se 

coloca, nessa área, é a contínua necessidade de atualização, cada vez mais rápida, para responder às 

demandas diversas, bem como a mudança cultural da comunidade interna, que deve acompanhar as 

mudanças tecnológicas.  

No projeto que trata da estrutura física da Universidade, há constante atuação dos envolvidos, e 

constatou-se envolvimento crescente dos colaboradores, desde a fase do projeto até a análise pós-

ocupacionais, procurando aprimorar soluções e corrigir erros e falhas identificados. As necessidades 

contínuas de aprimoramento, em especial no que tange a eliminação de barreiras arquitetônicas, segue 

como foco prioritário, buscando incluir e melhorar as condições para toda a comunidade universitária.  

O Sistema de Bibliotecas e Informação (SBI) da PUC-Campinas, no decorrer dos últimos anos, se 

posicionou de modo mais presente e participativo junto aos estudantes, inclusive com a criação de redes 

sociais específicas e ampliação da oferta de palestras, treinamentos e workshops que auxiliam no uso 

efetivo dos diversos recursos existentes. Destaca-se, ainda, a assinatura de novas bases de dados, 

incluindo e-books, e o desenvolvimento de um repositório institucional. Como próximos passos, é 

necessário continuamente atualizar os acervos impresso e eletrônico para a graduação e pós-graduação, 

bem como avaliar os serviços e produtos do SBI, a utilização do acervo pelos usuários e outros aspectos 

inerente às atividades do setor. 

No contexto geral, é possível visualizar a evolução da Universidade, qualificando suas ações e 

trabalhando continuamente no sentido de atender a comunidade interna e externa, modernizar a 

infraestrutura e a tecnologia empregada, visando conduzir a formação de cidadãos éticos e profissionais 

compromissados com o futuro de nossa sociedade. Em um ano com uma reviravolta tão grande como foi 

2020, com questões sociais complexas e latentes, os projetos desenvolvidos e aqui apresentados 

mostraram a capacidade de adaptação e reação às adversidades, colocando a PUC-Campinas próxima e 

pronta para responder às necessidades de seus alunos, corpo funcional e sociedade em que está inserida. 

Os desafios, que são muitos, pautam as ações que virão pela frente e conduzirão os próximos passos da 

Universidade.  
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7. PLANOS DE AÇÕES DE MELHORIA 

 

Os processos avaliativos desencadeados no âmbito do PROAVI sempre procuraram reafirmar a 

identidade católica e comunitária da Universidade, visando ao aprimoramento da qualidade de seus Cursos 

e demais atividades educativas, culturais e artísticas. Diante dos resultados apresentados, os limites 

encontrados têm sido objeto de reflexão por parte da CPA e da CAPI, tornando-se importantes indicadores 

para a continuidade dos processos avaliativos a serem desenvolvidos pela Reitoria, pelas Pró-Reitorias e 

pelos Órgãos Auxiliares e Complementares da Universidade, tendo como referência o PROAVI, o Plano de 

Desenvolvimento Institucional e o Planejamento Estratégico. Assim, temos delineada uma política de uso 

dos dados da autoavaliação, que visa subsidiar tanto a implementação de novos projetos a serem 

desenvolvidos para os próximos anos, quanto a consolidação de projetos prioritários em desenvolvimento. 

Como visto, a metodologia de trabalho da CPA, na PUC-Campinas, é destacadamente propositiva e 

reflexiva, buscando analisar sua atuação e identificar oportunidades de melhoria, mantendo-se atenta às 

necessidades da Universidade e dos tempos em que vive. As reuniões constantes da CPA/CAPI com os 

órgãos responsáveis pelos projetos em andamento permitem acompanhamento e proposição de plano de 

ação para cada situação, subsidiando avaliação e aprimoramento por parte de todas as áreas envolvidas, e 

estimulando o pensamento focado em melhoria contínua.  

Com esse olhar para o futuro, no início do próximo ciclo, com os projetos de 2021, pretende-se 

alcançar um alinhamento ainda maior com o Plano de Desenvolvimento Institucional e o Planejamento 

Estratégico da Instituição, ambos atualizados em 2021, obtendo ainda melhores resultados nas atividades 

da CPA. 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 
5 – Política de Atendimento a Estudantes e Egressos  

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
9 – Políticas de Atendimento aos Estudantes 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
3 – Políticas Acadêmicas 

 

EXTRATO no 05 
(COMPLEMENTO) 

REFERENTE AO RELATÓRIO DO PROAVI 2019: 
PROGRAD no 12 
 

 

Continuidade da análise da CPA sobre relatório que não fez parte do 2o RELATÓRIO PARCIAL – VOLUME 

II – PROAVI 2019, de dezembro/2020 e do RELATÓRIO INTEGRAL – VOLUME I – PROAVI 2020, de 

março/2021. 
 

 
Relatório PROGRAD nº12 – Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas) 
1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Acompanhar a participação das tutoras nos momentos de 

planejamento, na avaliação individual e coletiva dos PETs e na confecção dos relatórios de prestação de 

contas. b) Analisar e avaliar as atividades dos grupos PETs da Universidade: PET Enfermagem, PET 

Arquitetura e PET Biologia. c) Contribuir para a implementação de projetos com qualidade e inovação 

acadêmica dos grupos PETs e garantir a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. d) Apoiar 

institucionalmente as atividades dos grupos PETs verificando a coerência da proposta de trabalho com a 

política a Política de Graduação e Plano Estratégico da Universidade. e) Fomentar, promover e criar espaços 

de discussão das atividades acadêmicas de natureza coletiva e interdisciplinar que envolva os estudantes 

petianos. f) Coordenar o processo seletivo dos estudantes petianos, em conjunto com as tutoras. g) 

Coordenar o processo seletivo das tutoras nos momentos de ingresso ou recondução na coordenação dos 

PETs. 1.2. PROCESSO AVALIATIVO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA: a) 

Analisa os resultados das ações desenvolvidas pelos estudantes petianos. b) Melhorar a relação entre os três 

PETs da Universidade com a finalidade de promoverem ações conjuntas. c) Verificar a satisfação dos 

estudantes que participam dos PETs. d) Zelar pela constante e contínua atuação das Tutoras nos processos 

seletivos de estudantes ingressantes no PET e na recondução de Tutoras. 

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:  

O Programa beneficia 36 estudantes por ano com a Bolsa PET (Arquitetura/Biologia/Enfermagem), e as 

atividades dos PETs são analisadas e aprovadas anualmente pelo CLAA e pelo SESU/DIPES/CGRE, por 

meio de apresentação de Relatório de Planejamento, Relatório técnico das atividades desenvolvidas e 

Relatório de prestação de contas inseridos no sistema SigPET.  

Em 2019, a base do CLAA foi mantida, sendo necessárias poucas alterações. Todos os planejamentos 

inseridos no sistema foram executados e os resultados obtidos estão descritos com detalhes nos relatórios 

dos três programas da Universidade, Biologia, Enfermagem e de Arquitetura e Urbanismo, que foram 

inseridos no sistema SigPET após aprovação do CLAA. 

 
3. RESULTADOS GLOBAIS:  
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Nesse ano, após a recondução do CLAA, os documentos encaminhados pelos programas PET da 

Universidade foram avaliados e aprovados: Relatório de 2018, Prestação de Contas de 2018 e Planejamento 

Anual para 2019. Além da aprovação do CLAA, eles foram avaliados pela Pró-Reitoria de Graduação e pelo 

SESU/DIPES/CGRE. As atividades desenvolvidas pelos Programas PETs da PUC-Campinas, além de darem 

continuidade àquelas iniciadas em 2018, desenvolveram novos projetos, como consta dos relatórios 

apresentados pelos tutores, sendo que as principais estão descritas de forma resumida a seguir. 

 

PET – ENFERMAGEM 

O programa PET – Enfermagem continuou a permear suas atividades considerando o ensino, a pesquisa e a 

extensão na formação do estudante, sendo elas: 

 

1. ACOLHIMENTO DO ESTUDANTE INGRESSANTE 

A atividade teve por objetivos: acolher os ingressantes de forma receptiva; contribuir para a atualização de 

informações sobre o curso e troca de experiências; esclarecer dúvidas sobre o curso; desenvolver empatia; 

desenvolver, como desdobramento dessa atividade, uma ação solidária, por meio de doação de livros usados 

e produtos de higiene. 

Resultados obtidos: A atividade foi realizada nos dois dias iniciais do semestre letivo de 2019 (18 e 19 de 

fevereiro), sendo que, no primeiro, o grupo PET apresentou o programa e convidou os estudantes a 

participarem da acolhida no dia seguinte. Assim, no segundo dia, foi realizado um café da manhã comunitário 

com a colaboração de todos, e que foi acompanhado de um momento cultural com música realizada pelos 

petianos, convidando os ingressantes a se entrosarem e se conhecerem. Foi realizada a divisão do grupo de 

ingressantes em quatro subgrupos, que foram levados a uma visita ao Campus II da PUC Campinas, a fim de 

conhecerem todos os locais e aprenderem a se situar. Também foi realizada uma dinâmica, para maior 

entrosamento e acolhimento dos ingressantes, seguido do apadrinhamento pelos veteranos. 

2. Título do projeto: SAÚDE EM UM MINUTO 

Objetivos: Pesquisar e aprender a sintetizar conteúdos da área de saúde, através de vídeos compartilhados, 

e ter seus conhecimentos aprimorados ao longo desta tarefa, e as competências como a capacidade de 

síntese e organização foram essenciais. 

Público-alvo: O projeto foi idealizado e teve elevada abrangência, pois permanece disponível online, aberto 

ao público em geral.  

Resultados: O canal foi rebatizado de “Saúde num Minuto”, pois o título inicialmente proposto já havia sido 

utilizado por outro usuário. 

Descrição do canal no site Youtube: Criado e desenvolvido pelos estudantes petianos da enfermagem da 

PUC-Campinas e acompanhado pela tutoria de um docente, o canal teve por finalidade produzir vídeos curtos 

e explicativos sobre problemas fisiológicos e doenças comuns no dia a dia da população. Para tanto, foi 

elaborada uma vinheta de abertura, comum a todos os vídeos, que contém o texto: PET Enfermagem PUC-

Campinas apresenta: Saúde num minuto, (figura 1). Cada vídeo contém uma vinheta de encerramento 

variável, destacando-se os nomes dos estudantes que deram voz ao vídeo e o editaram, conforme 

exemplifica a figura 2. 
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Figura 1. Imagem capturada da vinheta de abertura do vídeo AVC – Saúde num minuto. 

 
 

Figura 2. Imagem capturada da vinheta de encerramento do vídeo AVC – Saúde num minuto. 

 
 

Os vídeos elaborados estão listados a seguir: 
Diabetes, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=_fGtzlHhPSY&t=42s 

a) Hipotensão e Hipoglicemia, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=rEV7_0Zildk 

b) Gripe vs Resfriado, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=G2PZKhcAwBo&t=3s 

c) Hipertensão, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=NskHRfjzMOM&t=45s 

d) Autoexame nas mamas, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=mdmSIFgtoC4&t=13s 

e) AVC, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=k9HNBjp645U 

f) O que é o PET Enfermagem? disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=2gUBlhVcGeg&t=2s 

g) Febre, disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=TlJPf_DsU7Q 

h) Protocolo Manchester (publicado em 2020), disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=4LhS1dbtIMs&t=3s 
 

Cada vídeo é acompanhado de um breve texto de apresentação e os links das fontes consultadas. As 
imagens utilizadas são de domínio público e disponíveis para os usuários de um programa de edição de 
vídeos chamado Powtoon. A figura 3 mostra as imagens de cada vídeo, que foram capturadas diretamente do 
canal no Youtube. 
 

Figura 3. Imagens capturadas do canal do PET Enfermagem no Youtube, contendo as capas 
dos vídeos publicados.  

Disponível em: https://www.youtube.com/channel/UC0u5xVAU272_taHdUjNETsA 
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3. Projeto PET NAS ESCOLAS 

 

Objetivos: O presente projeto foi desenvolvido junto às escolas públicas da região noroeste de Campinas, de 

forma a levar, aos seus estudantes, informações/conhecimento a respeito de duas doenças (Diabetes Mellitus 

e Hipertensão). Teve também a finalidade de destacar a importância da continuidade e adesão ao tratamento. 

Público-alvo: Estudantes do 6º ao 9º ano das escolas públicas da região noroeste de Campinas.  

 

Resultados: Esse projeto foi encaminhado para os coordenadores de seis escolas da região noroeste de 

Campinas. Os petianos se organizaram para elaboração do material educativo (incluindo a demonstração da 

quantidade de açúcar presente em alimentos como refrigerantes, biscoitos e outros, bem como a quantidade 

de sal presente em salgadinhos e outros). Para maior eficiência, o grupo se subdividiu em duplas ou trios 

para as dinâmicas nas salas de aula, com duração de cerca de 1h30 cada. Eram em média cinco turmas de 

cada ano escolar, com 30 estudantes cada turma, totalizando aproximadamente 200 estudantes. Em datas 

agendadas, os estudantes compareceram nas escolas e realizaram a atividade. Apenas algumas fotos foram 

obtidas do projeto, para preservar o anonimato dos escolares. Como resultados, pontua-se ainda o ganho de 

experiência do grupo com o projeto, pois difere das vivências da graduação, compartilhamento de seu 

conhecimento com os estudantes da escola e percepção dos hábitos alimentares das crianças participantes. 

As escolas beneficiadas pelo projeto: E.E. Ruy Rodrigues, E.E. Jardim Rossin, Escola Orosimbo Maia e Raul 

Pila. 

 

 

4. PET Eventos 

Objetivos: Aumentar a participação dos envolvidos em atividades científicas para contribuir com sua 

capacitação profissional e fortalecimento da graduação. Os petianos também exerceram atividades de apoio 

à operacionalização dos eventos (cerimonial, recepção e apoio a palestrantes, registro de presença e entrega 

de certificados de participação, coffee break, música ao vivo etc.). 

Público-alvo: Petianos e demais graduandos da PUC-Campinas. 

Resultados: Realizaram/integraram as comissões organizadoras de alguns eventos, tais como a 43° 

Semana de Estudos da Faculdade de Enfermagem, além de outros eventos menores e pontuais que foram 

realizados com o apoio do grupo.  
5. PALESTRAS PARA A GRADUAÇÃO 

Objetivos: Capacitar e aprimorar os acadêmicos, por meio do oferecimento de palestras voltadas ao 

profissional da saúde, e proporcionar momentos de reflexão sobre os temas abordados em cada evento. 
Descrição/Justificativa: As palestras são organizadas pelo grupo PET, considerando-se a importância de os 

estudantes ampliarem seus conhecimentos para além da matriz curricular. 

Público-alvo: Petianos, acadêmicos e funcionários da PUC-Campinas. 

Resultados: As palestras foram agendadas conforme a conveniência de cada professor convidado, sendo 

que, em média, havia cerca de 30 a 40 pessoas como ouvintes. A divulgação foi feita por meio de redes 

sociais, fôlderes e representantes de classe. 

No quadro 1, estão elencadas as principais palestras oferecidas e seus respectivos cartazes de divulgação, 

que foram compartilhados pelas redes sociais a fim de atingir o público-alvo. 
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Quadro 1: Relação das principais palestras viabilizadas pelos estudantes petianos da enfermagem. 

Data Tema / Área Banner de Divulgação 

15/04 Momento Literário 

 

30/04 
Drogadição 
Palestrante: Psicologia 

 

22/05 
Escorpião: Ecologia e Saúde 
PET Enfermagem e PET Biologia 

 

30/05 
Discussão de Casos Clínicos  
Enfermagem 

 

07/11 

Sarampo 
Biologia 

 
 

 

6. RESENHAS 

Objetivos: Desenvolver a habilidade de busca, leitura e interpretação de artigos científicos e preparação de 

resenha. Praticar o falar em público, melhorar a qualidade dos trabalhos apresentados na graduação, 

fortalecer a formação profissional, ampliar o conhecimento científico. 

Descrição/Justificativa: A elaboração de resenhas é uma atividade de pesquisa que oportuniza aos 

petianos observar a estrutura de um trabalho científico e ainda capacitá-los a sintetizar o conteúdo do 

trabalho em uma apresentação oral informal. 

Público-alvo: Petianos. 



 
 
 
 
 

85 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI 

PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO 

ANO: 2019 

Resultados: Essa atividade individual foi realizada de forma que cada petiano pesquisou e estudou um artigo 

científico e realizou sua apresentação durante uma reunião do PET. Os temas abordados foram diversos, 

sempre disparando reflexões e discussões acerca da atuação do enfermeiro e da equipe de saúde em 

situações difíceis e desafiadoras.  

7. PET IDIOMAS 

Objetivos: Aprimorar os estudantes petianos nos idiomas inglês e espanhol. 

Descrição/Justificativa: Conhecer outros idiomas é necessário e relevante para o desenvolvimento pessoal 

e profissional, necessário para acompanhar as rápidas mudanças que têm ocorrido na atualidade. 

Público-alvo: Petianos. 

Resultados: Foram realizadas aulas semanais de inglês e de espanhol. Pelo fato de o grupo ser 

heterogêneo no idioma inglês, foram realizadas aulas em dois níveis: básico e avançado. No caso do 

espanhol, o grupo era iniciante, com exceção de uma petiana. O objetivo dessa atividade foi atingido. 
8. PARTICIPAÇÃO NO IX ENCONTRO DE EXTENSÃO DA PUC-CAMPINAS 

Objetivos: Apresentar os resultados do trabalho de extensão no IX Encontro de Extensão da PUC-Campinas 

para socialização da atividade entre os pares. 
Descrição/Justificativa: Anualmente é realizado o Encontro de Extensão da PUC-Campinas. Nesse evento 

os docentes extensionistas e seus estudantes bolsistas apresentam os trabalhos realizados.  

Público-alvo: Docentes extensionistas, petianos e outros. 

Resultados: Dois trabalhos foram apresentados, tendo sido arguidos por banca avaliadora.  

9. MUTIRÃO DA SAÚDE 

Objetivos: Orientar a população sobre a importância do acompanhamento da saúde e da realização de 

exames periodicamente. Informar sobre os recursos disponíveis na própria comunidade para a manutenção 

da saúde, junto aos profissionais das Unidades Básicas de Saúde, sobre cuidados com a alimentação, 

exercícios físicos entre outros; integrar os acadêmicos para a efetividade no processo de comunicação e 

educação do profissional enfermeiro. 

Descrição/Justificativa: Trata-se de uma atividade de extensão realizada em comunidades, considerando 

que, muitas vezes, os indivíduos apresentam fatores de risco para o desenvolvimento de doenças. O 

acadêmico de enfermagem precisa adquirir a competência da comunicação no seu processo de formação, a 

fim de tornarem efetivas as ações de educação em saúde. Assim, participar como mediador do processo de 

tornar a população agente e sujeito ativo de cuidado com sua própria saúde torna-se uma oportunidade ímpar 

no processo de construção da identidade profissional. 

Público-alvo: Por se tratar de atividade em campo, a sociedade é a principal beneficiada, embora os 

estudantes agreguem mais experiência em sua formação profissional. 
Resultados: Inicialmente os mutirões foram organizados mensalmente e divulgados conforme as datas que 

constam no quadro 2. O PET-Enfermagem se organizou de forma a participar de todos os mutirões, durante 

os quais atendiam a população, com orientação e aferição de pressão arterial de dosagem de glicose. 
 

QUADRO 2: Reporta as informações sobre os locais e os responsáveis pelas atividades.  

 DATA LOCAL E RESPONSÁVEL 

1 23/03 
Paróquia Nossa Senhora Auxílio da humanidade.  
Pe. Marcelo de Oliveira - Pároco 

2 06/04 
Paróquia Sagrada Família 
Pe. Idalírio de Oliveira Olini - Pároco 

3 18/05 
Paróquia Nossa Senhora de Piedade 
Pe. Erisvaldo Pedro da Silva – Pároco 

4 15/06 
Fundação Casa – Paróquia Santa Mônica 
Pe. Carlos Roberto de Oliveira Jesus  
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5 
24/08 Paróquia São João XIII  

Pe. Alexandre Míssio – Pároco 

6 14/09 
P1 – Hortolândia 
Pe. Gian Carlos Pereira (OMV) - Assessor 
Diácono Rogério Carvalho de Almeida – Assessor 

7 19/10 
Mutirão Outubro Rosa – Hospital PUC-Campinas 
Pe. João Batista Cesário – Pároco - Paróquia Santo Tomas Aquino 

8 23/11 
Catedral Metropolitana de Campinas 
Pastorais Sociais da Arquidiocese - Pe. Rafael Capelatto – Pároco 

 

10. VISITAS TÉCNICAS 

Objetivos: Reconhecer e explorar o ambiente onde se realiza o trabalho de enfermeiros, buscando identificar 

os conteúdos teóricos abordados no curso de enfermagem e relacioná-los à prática, possibilitando ao 

estudante a observação das práxis em ambientes diversos e em outros contextos 

Descrição/Justificativa: Visitas técnicas são uma atividade de extensão que atende a orientação do MEC 

quanto à indissociabilidade ensino, pesquisa e extensão, com a preparação dos estudantes para atuar no seu 

futuro campo profissional. A iniciativa dessa atividade se relaciona à necessidade de levar os acadêmicos de 

enfermagem a conhecerem instituições diversas onde há atuação de profissionais de enfermagem. 
Público-alvo: Petianos e graduandos em Enfermagem. 

Resultados: As visitas técnicas mais importantes foram ao Centro Infantil Boldrini, em Campinas, à APAE 

Campinas e ao MASP. No Centro Infantil Boldrini, os futuros enfermeiros tiveram contato com um centro de 

excelência em cuidar de crianças, adolescentes e adultos jovens portadores de doenças sanguíneas ou de 

câncer, através de atendimento médico e multiprofissional, além de desenvolver atividades de ensino e 

pesquisa. Essa visita foi realizada em 02 de outubro. Na APAE de Campinas, os estudantes foram acolhidos 

pela psicóloga Thais Kinap Bertoluci, e a visita foi realizada em 21 de março.  

Também foi realizada a visita ao Museu de Arte de São Paulo – MASP, em 25 de junho. Essa visita foi 

motivada pelo fato de os petianos não conhecerem um museu desse porte, com obras clássicas, e a 

exposição de Tarsila foi o motivador dessa visita. Essa visita superou as expectativas e agregou muita cultura 

ao conhecimento dos petianos.  

11. MINICURSOS PARA A GRADUAÇÃO 

Objetivos: Capacitar e aprimorar os acadêmicos por meio do oferecimento de palestras voltadas ao 

profissional da saúde e proporcionar momentos de reflexão sobre os temas abordados em cada evento. 

Público-alvo: Estudantes de graduação. 

Resultados: Foi realizado um minicurso de DIAGNÓSTICOS DE ENFERMAGEM, ministrado pela Profa. Dra. 

Gabriela M. Carmo Azzolin. tema de extrema relevância para os enfermeiros em sua rotina do cuidado. A 

atividade foi realizada em duas datas para sua finalização, pois foi bem extensa.  

 

PET- ARQUITETURA 

 

A metodologia empregada envolveu a responsabilidade e o compromisso perante as atividades assumidas 

por cada um dos integrantes, o trabalho em equipe, a pontualidade, o estímulo à organização e o 

fortalecimento da afetividade entre os membros participantes. Além disso, trabalharam de forma a estimular e 

melhorar o rendimento acadêmico dos petianos. Destaca-se o acompanhamento dos estudantes por meio de 

tutoria, sem, no entanto, deixar de exigir que eles próprios desenvolvam suas habilidades e 

responsabilidades. Seguem abaixo as principais ações desenvolvidas pelo programa, sem deixar de ressaltar 

a importância das parcerias estabelecidas com diferentes instâncias da Instituição, tais como a Diretoria do 

CEATEC, o POSURB-ARQ e PROEXT, além de dois parceiros externos, a DEMACAMP e a Cooperativa de 

Catadores de Lixo. 
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1. ATIVIDADE DE ENSINO/EXTENSÃO: ENCONTROS DOS GRUPOS PET – ARQUITETURA DA 
PUC-CAMPINAS e PET GEOLOGIA DA UNESP – Projeto Jardim Geológico 

Objetivo: Promover a disseminação do conhecimento e a realização de trabalhos conjuntos entre os 

diferentes grupos PETs. 
Público-alvo: Grupos PETs da PUC-Campinas e Região. 

Resultados: A atividade PET Geologia é uma parceria entre o PET Arquitetura e Urbanismo da PUC-

Campinas com o PET Geologia da UNESP-Rio Claro, por meio de demanda, que, nesse ano, foi um projeto 

paisagístico para se configurar um jardim geológico, no terreno em frente ao prédio da UNESP Geologia. As 

atividades foram planejadas e trabalhadas em reuniões. O produto final, entregue no dia 09 de dezembro ao 

grupo de Rio Claro, foram estudos pré-detalhados do Jardim Geológico, incluindo planta civil, planta de 

plantio, iluminação e uma tabela de especificação de materiais e plantas recomendados.  

2.  ATIVIDADE DE ENSINO: REVISTA DIGITAL – TULHA 

Objetivo: a Revista Tulha visa à divulgação de assuntos referentes à área de Arquitetura e Urbanismo, 

formulando matérias que informem sobre novos materiais, arquitetos e urbanistas em destaque e suas obras, 

assuntos relevantes ao âmbito acadêmico, divulgação de exposições, concursos de projetos, congressos e 

eventos outros da área. O objetivo da revista é também divulgar as atividades realizadas pelo Grupo PET 

Arquitetura para a comunidade (estudantes e professores) da FAU PUC-Campinas. 

Público-alvo: Estudantes, professores e pesquisadores da área da arquitetura e urbanismo, bem como o 

público em geral. 

Resultados: Produção de um volume da revista digital publicada anualmente, voltada para diversas 

temáticas relacionadas ou não à Arquitetura e Urbanismo. As contribuições à Revista Tulha são produzidas 

pela comunidade acadêmica e são totalmente livres em relação aos temas, desde que estes sejam relevantes 

ao âmbito da Universidade, como por exemplo, participações em concursos de projetos, congressos, artigos 

de opinião, textos literários e acadêmicos, materiais gráficos como fotografias e ilustrações - qualquer tipo de 

técnica ou expressão artística. Todo o material é submetido ao corpo editorial antes de ser publicado. Vale 

ressaltar que a equipe editorial busca cada vez mais melhorar a qualidade da comunicação com os 

participantes, a visibilidade da revista e a qualidade gráfica. Os integrantes da revista estudaram o processo 

de obtenção do ISSN. O estudo, para conseguir o registro, continuará em 2020, ressaltando que toda a 

produção da revista continuou sob a responsabilidade dos petianos, e coube ao tutor a revisão do material 

final produzido, além da confirmação do cronograma e acompanhamento de todo o processo. Para acesso à 

6ª Edição, publicada em 10/2019, acessar o link: 

https://issuu.com/petarquiteturaeurbanismo/docs/revista_tulha_2019 

3. ATIVIDADE DE EXTENSÃO: CURSINHO POPULAR DE LINGUAGEM ARQUITETÔNICA  

Objetivo: A atividade busca apresentar reflexões relativas às questões referentes à arquitetura e ao 

urbanismo, bem como subsidiar os estudantes a resolverem, graficamente, problemas propostos a eles de 

forma a capacitá-los a prestar a Prova Específica dos Vestibulares de Arquitetura. 

Público-alvo: Candidatos ao vestibular de Arquitetura e Urbanismo. 

Resultados: O curso manteve a mesma estrutura da 1ª versão, contou com a infraestrutura da Universidade 

e, além de incentivar a sociabilização de conhecimentos e a troca de experiências, promoveu resultados 

transformadores por meio da relação da universidade com a sociedade, quando permitiu a democratização do 

ensino e a instrumentalização dos estudantes para a realização das provas de habilidades específicas do 

vestibular de arquitetura e urbanismo, visto que estas exigem conhecimentos técnicos de desenho para 



 
 
 
 
 

88 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI 

PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO 

ANO: 2019 

admissão de novos estudantes. Em 2019, participaram do curso 36 inscritos, sendo algumas inscrições feitas 

enquanto o curso já estava em andamento, com 23 estudantes comparecendo de fato às aulas, salientando 

que os oito que prestaram vestibular da PUC-Campinas foram aprovados.  

4. ATIVIDADE DE PESQUISA E EXTENSÃO: CONVÊNIO COM A DEMACAMP 

Objetivo: Possibilitar o contato dos petianos com a atividade de pesquisa aliada à prática projetual no campo 

do urbanismo e do desenho urbano, com base no Projeto Pedagógico do curso de Arquitetura e Urbanismo 

da PUC Campinas. Busca-se refletir sobre o potencial de convênios como esse na elaboração de práticas de 

pesquisa e ensino de projeto que contemplam as diversas instâncias do urbanismo na escala do município. 

Implantar a metodologia proposta pelo Programa PET no sentido de trabalhar de forma dialética a pesquisa e 

a extensão. 
Público-alvo: Condomínio Residencial Minha Casa, Minha Vida – Sirius. 

Resultados: As atividades foram desenvolvidas com reuniões quinzenais e por meio de uma série de Visitas 

Técnicas – Trabalho de Campo. Participaram as Instituições integrantes do Convênio: Instituto Elos, 

organização santista com 16 anos de experiência em formação e mobilização comunitária, e DEMACAMP, 

empresa de Campinas que, desde 1999, desenvolve projetos na área de Meio Ambiente e Habitação e 

Urbanismo. Foram realizados estudos no Residencial Minha Casa Minha Vida: Sírius, situado em Campinas, 

seguido do desenvolvimento de um estudo projetual, com o acompanhamento do escritório 

DEMACAMP/ELOS e pela docente da Graduação e Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da PUC, 

Profa. Dra. Vera Luz, juntamente com o tutor do PET, Prof. Dr. Luiz Augusto Maia Costa. Em suma, como 

resultado da atividade no ano, foi desenvolvido um caderno que contém um compilado dos levantamentos 

técnicos dos comércios e serviços existentes nesse residencial. Esse material foi dividido entre as diferentes 

etapas vinculadas à atividade, como a introdução, metodologia, leitura urbana, leitura dos comércios e 

serviços, análises pessoais e conclusão. Dessa forma o material gerado servirá como base para o avanço da 

atividade no ano de 2020.  
5. ATIVIDADE DE EXTENSÃO: TROTE SOLIDÁRIO 

Objetivo: O grupo PET tem como objetivo recepcionar os estudantes ingressantes na Universidade, 

promovendo sua integração com os veteranos de forma ética e iniciando-os em eventos que os incitem à 

responsabilidade social via profissão, por meio de ações que buscam soluções para problemas da 

comunidade.  

Público-alvo: Ingressantes no Curso de Arquitetura da PUC Campinas. 

Resultados: Essa atividade envolveu todos os integrantes do grupo PET e estudantes do CEATEC. O Trote 

Solidário foi realizado na Associação Beneficente SEMEAR, em Campinas, no dia 20 de fevereiro. Por meio 

das visitas técnicas realizadas, foram levantadas as principais precariedades e novas possibilidades para a 

instituição, a saber: Pintura de paredes externas; Horta vertical; Grafites; Mobiliário de blocos de concreto; 

Paisagismo; Atividades com as crianças. Todos os estudantes do grupo foram divididos em diferentes frentes 

de trabalho e foram responsáveis pelo bom desempenho da atividade. No dia da intervenção, os 

petianos/estudantes se dividem em suas frentes de trabalho, de acordo com a demanda gerada pela ação, a 
saber: PINTURA, HORTA VERTICAL, GRAFITE, MOBILIÁRIO COM BLOCOS DE CONCRETO, 

PAISAGISMO e ATIVIDADES COM AS CRIANÇAS. 

6. ATIVIDADE DE ENSINO: CIRCUITO DE PALESTRAS E DEBATES DO PET 

Objetivo: Enriquecer os campos do conhecimento e estimular o senso crítico dos estudantes de graduação. 

Dessa forma, espera-se aproximá-los do meio profissional e de discussões contemporâneas, a fim de formar 

arquitetos e urbanistas e, sobretudo, cidadãos mais conscientes. 
Público-alvo: estudantes de Arquitetura e Urbanismo. 

Resultados: Essa frente proporcionou aos estudantes da PUC-Campinas contatos com profissionais, 

normalmente direcionado para a área de ciências tecnológicas, com temas variados, porém sempre 
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buscando algo de interesse da comunidade estudantil da universidade. Esses encontros geraram discussões 

produtivas e enriquecedoras para os participantes, palestrantes e professores convidados. Foram realizadas 

05 palestras em 2019.  
7. ATIVIDADE DE ENSINO: CINE PET 

Objetivo: Incentivar o debate, a discussão e a reflexão de assuntos pertinentes à área da arquitetura e do 

urbanismo entre os petianos e o corpo discente e docente da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da PUC 

Campinas, por meio de documentários e filmes não apenas sobre obras arquitetônicas, sobre profissionais de 

destaque no campo profissional da arquitetura (documentários biográficos, por exemplo), ou reportagens 

sobre problemas urbanos, mas também inseridos no contexto geral de formação dos estudantes no campo 

técnico, assim como no desenvolvimento intelectual e interdisciplinar. 

Público-alvo: Estudantes da FAU PUC-Campinas. 

Resultados: O CinePET é uma atividade recorrente ao longo dos anos no PET-Arquitetura e Urbanismo e é 

compreendida como uma atividade que possibilita e amplia os debates dentro do universo acadêmico, 

através da arte cinematográfica, propiciando o conhecimento de forma horizontal e dinâmica. Faz-se 

necessária justamente por essa questão, uma vez que aborda, no âmbito acadêmico e dentro da arquitetura 

e urbanismo, discussões que muitas vezes não estão inseridas na grade curricular.  

Foram exibidos ao longo do ano letivo 4 filmes (citados a seguir), sendo 2 no primeiro semestre e 2 no 

semestre. 
I. Oscar winners edition: ‘’Nasce uma estrela’’ 

II. Edição de viés acadêmico: “O arquiteto e a luz” 

III. Edição comemorativa 100 anos Bauhaus: “Bauhaus ” 

IV. Edição duelo de famosos: ‘’Sr. E Sra. Smith’’ 

 

PET BIOLOGIA 

O programa PET-Biologia seguiu também a premissa do trabalho fundamentado no tripé ensino, extensão e 

pesquisa, para garantir a promoção de atividades inovadoras para a graduação. Seguem listadas as 

principais atividades desenvolvidas pelos estudantes petianos com a tutoria da coordenadora do programa.  
1. Viveiro na Universidade: Vamos Reflorestar? 

Nesse ano, foi iniciado com o total de 1380 mudas de espécies de árvores nativas produzidas em 2018 e com 

1000 sementes em fase de germinação. No decorrer do ano, em eventos promovidos pela PUC-Campinas, 

foram doadas 1814 mudas de Ipê Roxo e 23 mudas de Canafístula, também foram adquiridos os seguintes 

materiais para a manutenção do viveiro: 7 kg de saquinhos plásticos e 1000 saquinhos de material 

biodegradável para produção das mudas (visando reduzir impacto ambiental), 1015 kg de terra vegetal, 400 

litros de vermiculita, 3600 sementes de Ipê Roxo, 2140 sementes de Canafístula e 5600 sementes de Ipê 

Amarelo. Atualmente o viveiro possui 2307 mudas de Ipê Roxo e 613 mudas de Canafístula já produzidas e 

5600 sementes de Ipê Amarelo em processo de germinação nos tubetes. Além disso, os petianos receberam, 

no viveiro, estudantes das escolas Oficina do Estudante, PIO XII e Bento Quirino, bem como os estudantes 

ingressantes da Faculdade de Ciências Biológicas e os respectivos familiares. Nesses momentos, foram 

realizadas oficinas de plantio de mudas e reflorestamento. 
2. Atividade: Projeto BioCarinho 

Durante o período de abril a dezembro, foram realizadas 18 visitas ao Hospital da PUC-Campinas, das quais 

participaram 203 crianças que estavam internadas e/ou na sala de espera. Quatro dessas visitas foram 

realizadas durante a semana comemorativa do Dia das Crianças do Hospital da PUC-Campinas, que ocorreu 

de 14 a 17 de outubro. Também foi desenvolvido, pelo PET-Biologia, um layout para divulgação do projeto e 

doação de brinquedos para serem utilizados nas atividades do Projeto BioCarinho, para conscientizar os 
estudantes das demais Faculdades do campus a participarem. 
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3. Projeto Planejamento e Execução do Trote Solidário 2019: Rede Solidária do Bem O Trote que só 

Faz o Bem 

Foram realizados três dias de atividades com os calouros do período matutino, salientando um concurso de 

fotografia que premiou as três melhores fotos. No primeiro dia do Trote Solidário, foi realizada a recepção dos 

calouros e a apresentação da Diretora da Faculdade, dos professores do Curso de Ciências Biológicas e do 

PET Biologia e plantio de mudas. Nesse momento, os integrantes do PET Biologia fizeram experimentos 

demonstrativos nos laboratórios com a participação dos calouros, tais como o do Laboratório de Botânica. 

4. Ensino: Visitas Técnicas 

Os petianos do Pet Biologia realizaram 04 visitas técnicas em diferentes Instituições de Ensino e Pesquisa do 

estado de São Paulo: 

1. MUSEU DE ZOOLOGIA DA USP - SP: Realizada no dia 26 de março com carga horária de 05 horas.  

2. Laboratório REGENERA – Campinas -SP: Realizada no dia 29 de maio, com carga horária de 04 

horas.  

3. INSTITUTO BUTANTAN - SP: Realizada no dia 03 de outubro, com carga horária de 04 horas.  

4. AMBEV – Jaguariúna - SP: Realizada no dia 18 de setembro, com carga horária de 04 horas. 
5. Organizando a Coleção Entomológica do Laboratório de Zoologia e Ecologia da PUC- Campinas 

O projeto de organização da coleção entomológica da Faculdade de Ciências Biológicas foi iniciado em 2019 

e terá continuidade nos próximos anos. No início das atividades, foi realizado um curso de capacitação com o 
tema Curadoria de Coleções Zoológicas nos dias 17, 24 e 31 de outubro. O curso foi ministrado pela Dra. 

Renata Aparecida dos Santos Alitto, com carga horária de 09 horas/aulas. Além disso, em conjunto com a 

Dra. Renata Aparecida dos Santos Alitto, foram produzidos dois resumos científicos sobre a coleção 

entomológica da PUC-Campinas, que foram aprovados para apresentação no Congresso Nacional de 

Zoologia em 2020. Até o final do ano de 2019, foram triados, organizados e tombados, de acordo com as 

normas para museus, um total de 620 insetos da Ordem Lepidoptera; 227 insetos da Ordem Ortoptera; 2559 

insetos da Ordem Coleoptera e 136 indivíduos de Blataria. 

6. Cursos Técnicos 

Foram realizados cursos extracurriculares, com temas atuais definidos pelos próprios petianos, que 

objetivaram contribuir com certificação para os estudantes da Faculdade de Ciências Biológicas, nas 

Atividades Complementares de Formação, além de fornecer subsídios teóricos e técnicos para as atividades 

de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas pelo grupo. Durante o ano de 2019, os estudantes do PET 

Biologia frequentaram 04 Cursos Técnicos: 

1. Curso de Excel: foram ministrados dois cursos pela Bacharel Flávia Silva. O primeiro foi realizado em 

02 de setembro, e o segundo, nos dias 5 e 6 de agosto. Carga horária: 04 horas/aula. Participaram 12 

estudantes petianos. 

2. Curso de Lattes: ministrado pela Profa. Dra. Luciane Kern Junqueira. Data 14 de fevereiro. Carga 

horária 02 horas/aula. Participaram 12 estudantes petianos. 

3. Curso de Composteira: ministrado pela Bacharel Catherine Giroto. Data: 15 de agosto. Carga horária 

02 horas/aula. Participaram 12 estudantes petianos. 

4. Curso de Curadoria: ministrado pela Profa. Dra. Renata Alitto. Datas: 17, 24 e 31 outubro. Carga 

horária 10 horas/aula. Participaram 12 estudantes petianos. 

7. Comunicação Virtual e Fôlderes de Divulgação 
Semanalmente, durante as reuniões do grupo PET Biologia, são definidas, em conjunto, as próximas 
postagens de eventos e informações importantes. A rede social Instagram permitiu maior divulgação de 
eventos, palestras, projetos realizados pelo PET, atualidades sobre o meio ambiente e seminários para a 
comunidade acadêmica e público externo. Além disso, são contabilizadas as visualizações e curtidas das 
postagens anteriores, subsidiando assim áreas de maior interesse para que possamos aumentar a demanda 
de palestras e cursos. Toda a identidade visual do Facebook, Instagram e dos banners eletrônicos é 
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desenvolvida pela equipe do PET, bem como o layout dos certificados emitidos. Comentários e 
questionamentos que chegam via plataformas digitais são respondidos em conjunto durante as reuniões. 
8. Projeto de revitalização da área externa do CIAPD 
Os estudantes do PET-Biologia desenvolveram o projeto de revitalização da área externa do CIAPD. Para 
tanto, foram feitas duas visitas ao Centro de Atenção à Pessoa com Deficiência que proporcionaram maior 
conhecimento do espaço. A primeira, no dia 03 de abril às 14h, e a segunda, no dia 10 de outubro às 17h. 
Além disso, foi redigido o projeto de parceria e elaborada uma planta baixa da área que objetivou a 
visualização do projeto a ser realizado, no que se refere aos canteiros e atividades de revitalização do 
espaço. 
9. Gestão de Resíduos Sólidos 
As atividades relacionadas à Gestão de Resíduos Sólidos tiveram início em fevereiro de 2019, com o grupo 
PET em parceria com o restaurante Zuleika, do Campus II. Utilizando os resíduos orgânicos produzidos pelo 
restaurante, os petianos mantiveram cinco composteiras junto ao Viveiro de Mudas do Curso de Ciências 
Biológicas, cujo material orgânico produzido foi incorporado no solo utilizado na produção de mudas. Para 
aprimoramento dos 10 novos petianos que ingressaram, também foi ministrado um curso técnico pela 
Bacharel Catherine Giroto no dia 15 de agosto de 2019, com carga horária de 02 horas. 
10. Atividade Integradora Grupos PET Workshop Escorpiões: Ecologia e Saúde 

O projeto Workshop Escorpião: Ecologia e Saúde surgiu a partir da integração e parceria entre os grupos 

PET Biologia e PET Enfermagem. O tema escolhido foi decorrente do aumento da ocorrência desses animais 

peçonhentos nas áreas urbanas, o que ocasionou um aumento no número de acidentes com escorpiões, 

principalmente na região metropolitana de Campinas. O projeto teve como objetivo agregar os conhecimentos 

específicos dos cursos dos quais os estudantes do PET fazem parte e, em seguida, realizar um workshop 

sobre o tema para a comunidade acadêmica da PUC-Campinas, que ocorreu no dia 22 de maio com duração 

de 02 horas/aulas. Posteriormente, no dia 04 de outubro, o workshop também foi realizado para os 

estudantes do Ensino Fundamental de uma escola pública de Campinas, com uma duração de 04 horas/aula. 
AVANÇOS: a) Parceria intensa com as Diretorias de Faculdade e outros setores (CACI) na realização de 

eventos, destacando-se a atuação no Trote Solidário, e na organização de Semana de Estudos. b) 

Acompanhamento dos petianos ao estudante ingressante, visando desenvolver ações de pertencimento ao 

curso. c) Contínua atuação do CLAA, subsidiando com as ações administrativas. d) Realização de processos 

seletivos para novos estudantes petianos com participação de docentes da Faculdade na composição de 

bancas avaliativas. e) Participação das tutoras em bancas avaliativas da Semana de Extensão, promovida 

pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. f) Reconhecimento dos petianos em realizarem 

projetos de interesse social indo ao encontro da Missão da Universidade. g) Permissão para os PETs da 

Universidade realizarem divulgação no Portal da Universidade, em espaço criado para tal. FRAGILIDADES: 

a) Manutenção da verba sem reajuste, que é disponibilizada pelo MEC, considerando a elevação de preços 

dos insumos em geral. b) A falta de investimento, por parte do MEC, em novos programas, o que poderia 

melhorar a performance dos estudantes do ensino superior no Brasil. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) 

Dar continuidade às atividades propostas pelos Programas PET, sempre com inovação. b) Buscar 

estabelecer novas parcerias para implementar as ações desenvolvidas pelos estudantes dentro dos 

Programas PET. 
 

Formulário 5 – versão 11 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 
7 – Política de Graduação 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
2 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
3 – Políticas Acadêmicas 

 

EXTRATO no 07 
(COMPLEMENTO) 

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2019: 
PROGRAD nos 15 e 16 

 

Continuidade da análise da CPA sobre relatórios que não fizeram parte do 2o RELATÓRIO PARCIAL – 

VOLUME II – PROAVI 2019, de dezembro/2020 e do RELATÓRIO INTEGRAL – VOLUME I – PROAVI 

2020, de março/2021. 
 

Relatório PROGRAD no 15 - Projeto de Desenvolvimento do Ensino de Graduação 

 

1. OBJETIVOS DO PROJETO E DO PROCESSO AVALIATIVO REALIZADO. 1.1. OBJETIVOS DO 

PROJETO/AÇÃO: a) Acompanhar as demandas sociais e de mercado para a implementação de novos 

cursos na Universidade, considerando inclusive a formação para profissões em mudanças. b) Reformulação 

dos Cursos de Graduação da PUC-Campinas visando: 1 – a qualificação continuada dos cursos de 

graduação da Universidade, elaborando currículos para a formação fundamentada no desenvolvimento de 

competências, mediado pela adoção das metodologias ativas de aprendizagem, tornando os cursos mais 

inovadores e atrativos. 2 – reformular os currículos de forma que os estudantes desenvolvam as habilidades 

interpessoais (soft skills: Criatividade e Inovação, Capacidade de comunicação e trabalho colaborativo, 

Criticidade, Liderança, Adaptabilidade e resiliência, Flexibilidade cognitiva, Capacidade de julgamento e 

tomada de decisões, Capacidade de resolução de problemas complexos, Espírito empreendedor, 

Sustentabilidade econômico-ambiental e Relacionamento interpessoal), além de assumir o protagonismo da 

sua formação. 3 – adequar o período letivo, passando de 17 para 19 semanas letivas/semestres. 4 – revisar 

os componentes curriculares institucionais. 5 – implementar o projeto de Curricularização da Extensão 

Universitária. 6 – incrementar as ações que promovam a graduação com a extensão e a pesquisa, focando 

na formação com foco na inovação e no empreendedorismo. 7 – promover a internacionalização e as 

certificações parciais na graduação. 8 – investir em aumentar os espaços físicos e de infraestrutura e o uso 

das metodologias ativas de aprendizagem pelos docentes da universidade, para que possam mediar a 
formação pelo desenvolvimento de competências, que é a premissa das reformulações curriculares. 1.2. 

PROCESSO AVALIATIVO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA: a) 

Acompanhar o desempenho dos Cursos de Graduação da Universidade em consonância com as 

perspectivas de mercado. b) Avaliar, adequar e encaminhar os projetos de cursos novos e reformulados 

para avaliação dos conselhos superiores da Universidade. c) Avaliar e apoiar a implementação dos cursos 

após as aprovações necessárias. 

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:  

Iniciaram-se vários estudos para identificar as demandas da sociedade e de mercado para os Cursos de 

Graduação, no sentido de verificar quais eram as necessidades de adequações dos cursos da Universidade 
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e da proposição de novos cursos de graduação. Esses estudos se justificaram diante dos desafios postos 

ao Ensino Superior, tais como:  

 4ª Revolução Industrial ou Revolução 4.0, que está fundamentada na inovação e no uso das 

tecnologias;  

 situação atual da economia global e desigualdades sociais, considerada principalmente no que tange 

ao acesso da população em geral à educação no Brasil;  

 a queda progressiva da captação de novos estudantes para a PUC-Campinas observada nos últimos 

anos; 

 concorrência importante entre as universidades privadas com aumento do número de vagas para o 

ingresso na universidade, o que colocou alguns cursos da Universidade em risco de serem extintos; 

 as características e o perfil dos estudantes que estão chegando na universidade, impactados por 

todas as mudanças sociais; 

 a importante discussão sobre a discrepância observada entre o perfil do profissional formado pelas 

universidades e aquele apontado pela sociedade e pelos empregadores em geral;  

 discussões sobre a educação mundial voltada para a formação profissional com perfil globalizado, 

que transite em vários setores e países, desenhando a necessidade da internacionalização 

(intercâmbios e dupla diplomação na graduação);  

 as necessidades da PUC-Campinas diante deste cenário, dentre outros. 

Nesse sentido, a Pró-Reitoria iniciou várias ações diagnósticas, de capacitação da equipe e de 

desenvolvimento do planejamento das atividades da gestão relacionadas aos cursos da Universidade. 

As atividades iniciaram-se com leituras de vários documentos e trocas de experiências com outras 

instituições de ensino superior (IES), realizadas por meio de visitas técnicas, palestras e oficinas, 

ministradas por convidados, sobre as mudanças pedagógicas necessárias para o Ensino Superior em 

resposta às necessidades identificadas.  

Foi contratada uma profissional com expertise em reformulação curricular para assessorar esses projetos. 

Em seguida, foi delineado o Programa de Reformulação Curricular dos Cursos de Graduação da PUC-

Campinas e de Renovação do Portfólio dos Cursos de Graduação. 

A primeira etapa foi organizar os cursos de graduação da Universidade em três grupos (quadro 1), 

considerando as necessidades de cada um desses cursos, que foi seguida da etapa de sensibilização dos 

diretores de Centros e Faculdades, além dos docentes, principalmente daqueles que pertenciam ao G1.  

Todas as atividades desenvolvidas foram comunicadas aos gestores e docentes por meio de Circulares. 

Quadro 1: Relação dos cursos de Graduação da Universidade organizados em três grupos para 

as reformulações curriculares. 

GRUPO FACULDADES/CURSOS 

G1 

Biblioteconomia História – Bacharelado  

Ciências Sociais – Bacharelado História – Licenciatura  

Ciências Sociais – Licenciatura Matemática 

Filosofia – Licenciatura  Relações Públicas 

Fonoaudiologia Terapia Ocupacional 

Geografia – Bacharelado Turismo 

Geografia – Licenciatura  

  

G2 Administração  Engenharia Elétrica 
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Administração – Comércio Exterior Engenharia Mecânica 

Administração – Marketing e Inovação Engenharia Química 
Administração – Logística e Serviços Farmácia 
Artes Visuais – Bacharelado  Filosofia - Bacharelado 
Artes Visuais – Licenciatura Fisioterapia 

Ciências Biológicas – Bacharelado 
Gestão da Tecnologia da Informação 
(Superior de Tecnologia) 

Ciências Biológicas – Licenciatura Jogos Digitais (Superior de Tecnologia) 
Ciências Contábeis Jornalismo 
Ciências Econômicas Letras: Português/Inglês – Bacharelado 

Design Digital  Letras: Português/Inglês – Licenciatura 
Direito (1ª etapa) Mídias Digitais 

Educação Física – Bacharelado Nutrição 

Educação Física – Licenciatura Odontologia 
Enfermagem Pedagogia 
Engenharia Ambiental e Sanitária Publicidade e Propaganda 
Engenharia Civil Química 
Engenharia de Computação Relações Públicas 
Engenharia de Controle e Automação Serviço Social 

Engenharia de Produção Sistemas de Informação 

Engenharia de Software  

Engenharia de Telecomunicações  

  

G3 

Arquitetura e Urbanismo  Medicina Veterinária 

Direito Psicologia 

Filosofia – Bacharelado  Relações Internacionais 

Medicina Teologia 

   

3. RESULTADOS GLOBAIS:   

Com a publicação da 1ª CIRCULAR PROGRAD nº 014/19 de 20 de maio de 2019, de Orientações para a 

elaboração dos novos currículos dos cursos de graduação da PUC-Campinas, visando a implantação no 1º 

semestre de 2021 – GRUPO 1, o projeto iniciou as atividades da reformulação curricular com os cursos do 

G1, que é composto por 11 cursos (quadro 1). As orientações foram dadas para esses cursos, 

principalmente aqueles com baixa captação de novos estudantes, porém, salienta-se a necessidade da 

adoção de ciclos com maior número de módulos/semestres, para que seja possível a entrada de estudantes 

por qualquer um dos módulos do 1º ciclo do curso e, assim, aumentar a turma.  

A PROGRAD deixou claro que essa ação deveria ser realizada de forma cuidadosa, para que não houvesse 

prejuízo acadêmico e de aprendizagem para os estudantes. Nesses casos, a orientação foi de que os 

objetos do conhecimento fossem abordados de modo a começar e terminar no mesmo módulo, sem a 

necessidade de se estabelecer pré-requisitos. Já na mudança de um ciclo para outro, foi orientado que 

poderia haver pré-requisito, porém, dando prioridade para os parciais, de modo a não dificultar a progressão 

do estudante, o que poderia gerar evasão do curso. 

Além das orientações descritas, outras diretrizes foram estabelecidas pela PROGRAD para as 

reformulações. São elas: 

 Adoção do uso de metodologias ativas para subsidiar o desenvolvimento de competências durante 

a formação do estudante; 
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 Curricularização da Extensão em todos os cursos, seguindo as diretrizes do ME, que aponta a 

necessidade de incluir o caráter de extensão na carga horária de no mínimo 10% de cada curso, 

sendo orientada pela PROGRAD a distribuição nos Componentes Curriculares ao longo do curso, 

de modo que as atividades de aprendizagem tivessem, além do caráter de extensão, a produção de 

benefícios para a sociedade, além de permitir, que o estudante pudesse escolher alguma atividade 

de extensão para compor sua CH total. 

Foram realizadas várias capacitações específicas para a Equipe da PROGRAD, diretores de Centros e 

Faculdades e para os docentes que fazem parte do Núcleo Docente Estruturante e Conselhos dos Cursos 

que faziam parte do G1 do Projeto Reformulação Curricular (quadro 2). Além disso, foram adquiridas e 

inseridas, nas três bibliotecas, textos que deram subsídios para que os docentes se apropriassem dos 

temas que fundamentaram as reformulações. 

Outra ação importante, desenvolvida pela Equipe da PROGRAD, foi o apoio dado a todos os cursos durante 

todo o processo, por meio de reuniões, oficinas e análise das propostas encaminhadas. O apoio foi 

realizado segundo as demandas vindas dos cursos, de acordo com as dúvidas e dificuldades apresentadas. 

Quadro 2: Principais atividades de capacitação docente para as Reformulações Curriculares. 

Oficina 
“Inspirando mudanças: das visões ao processo 

inovador”. 

Profs. Fábio do Prado e 

Gustavo Henrique P. 

Donarto - FEI 

Forrmação Docente Competências e habilidade no ensino Superior. 
Márcia Aparecida 

Antonio 

Minicurso: Formação 

Docente 

Metodologias Ativas Parte I 

Marcelo A. G. Bardi Metodologias Ativas Parte II 

Metodologias Ativas Parte III 

Ciclo de Palestras

Internacional 

Desafios para o ensino superior num contexto de 

transformações aceleradas Liz Reisberg 

A formação profissional para um mundo em mudanças.  

Capacitação 
Formação Docente para professores de Teologia e 

Antropologia Teologia – Parte 1 
Equipe Prograd  

Capacitação 
Formação Docente para professores de Teologia e 

Antropologia Teologia – Parte 2 

Encontro Pedagógico 

G2 

Elaboração dos Novos Currículos dos Cursos de 

Graduação. 

Equipe Prograd e 

Faculdade de Educação 

Palestra Aprendizagem Centrada no aluno 
Geraldo Gonçalves 

Júnior 

Palestra Inovação no Ensino de Graduação 
Profa. Dra. Patrícia 

Gomes Furlanetto 

Minicurso: Formação 

Pedagógica 

Importância da Organização Curricular por 

Competências Parte 1 

Profa. Dra. Patrícia 

Gomes Furlanetto 

Importância da Organização Curricular por 

Competências Parte 2 

Importância da Organização Curricular por 

Competências Parte 3 
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Figura 1: Exemplo de atividade para a capacitação da Equipe para elaboração do Projeto 

de Reformulação dos Cursos de Graduação da PUC-Campinas – Devising21 – PUC-PR. 

 
 

AVANÇOS: a) Elaboração do projeto de reformulação curricular dos cursos de graduação da PUC-

Campinas, organizando-os em três grupos (G1, G2 e G3). b) Elaboração das duas circulares que continham 

as diretrizes para as reformulações. c) Capacitação dos gestores e professores para o desenvolvimento das 

reformulações. d) Atualização dos Componentes Curriculares Institucionais. e) Apresentação e aprovação, 

no CONSUN, da reformulação curricular de todos os cursos do G1 no final do 1º semestre de 2019. f) 

Elaboração do novo formato para os Planos de Ensino dos novos Componentes Curriculares. 

FRAGILIDADES: a) A dificuldade de adesão de alguns docentes, em entender a necessidade da 

reformulação dos Cursos de Graduação da Universidade, mas, principalmente, a organização dos currículos 

em Ciclos com maior número de módulos, apesar de todas as apresentações e capacitações realizadas e 

do apoio dado pela equipe durante todo o processo. b) A elevada demanda do NTIC, que dificultou a 

implementação das mudanças do currículo com a digitalização de algumas demandas. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Dar continuidade às reformulações dos outros cursos da 

Universidade. b) Capacitar os docentes da Universidade para que possam se preparar para as 

reformulações (G2 e G3) e para a implementação em 2020 dos cursos do G1, que já concluíram as 

reformulações. c) Apoiar todos os cursos em qualquer etapa das reformulações curriculares pela Equipe 

PROGRAD, com a supervisão do Pró-Reitor. 
 

Relatório PROGRAD no 16 - Competência e Inovação: Reformulações Curriculares dos Cursos de 
Graduação 

1. OBJETIVOS DO PROJETO E DO PROCESSO AVALIATIVO REALIZADO:  

O presente relatório foi elaborado considerando partes do Relatório PROGRAD 15, pois foi identificado que 

eles são complementares. Nesse sentido, estão descritos apenas os objetivos relacionados às ações de 

inovação e tecnologia que dão suporte às mudanças dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação 

descritos no relatório citado acima. 1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Atender as novas demandas 

trazidas pelo perfil do estudante ingressante e pelo mundo do trabalho, em constantes e aceleradas 

transformações, por meio da inovação tecnológica e da modernização da infraestrutura. b) Viabilizar 

espaços físicos que permitam o desenvolvimento de competências técnicas, socioemocionais e 

tecnológicas, fundamentadas pela utilização de metodologias ativas. c) Capacitar a Comunidade Acadêmica 

quanto à aplicação e ao uso dos recursos tecnológicos e dos laboratórios específicos para as atividades 

acadêmicas inovadoras (simulação, metodologias ativas, dentre outros).1.2 PROCESSO AVALIATIVO DAS 
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AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA: O acompanhamento dos projetos de 

inovação e tecnologias e das atividades desenvolvidas implementadas para atingir os objetivos propostos, 

tais como: as reformulações curriculares concretizadas por meio da aprovação no CONSUN, número de 

salas flexíveis, os contratos e aquisição de plataformas, dentre outros, foram utilizados como forma de 

avaliar os resultados obtidos. 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:  

Para fundamentar os projetos de Inovação e Tecnologia e as reformulações dos PPCs de Graduação da 
Universidade, foram realizados vários estudos de mercado, das leis regulatórias, dos Projetos e 
Planejamento Estratégicos institucionais e das necessidades de mudanças de cada Curso (atualização 
tecnológica e sustentabilidade financeira). Após, definições e priorizações foram estabelecidas no 
planejamento e realizadas por meio de vários estudos, reuniões e levantamentos para identificar as ações 
necessárias para se viabilizar essas mudanças. Dentre elas, destacam-se: a) Análise das exigências do 
mercado de trabalho, via observação dos perfis de vagas de emprego disponíveis para contratação dos 
egressos da PUC-Campinas pelas empresas (competências técnicas e socioemocionais). b) Análise das 
DCN de cada um dos cursos de graduação (descritas por desenvolvimento de competências). c) Análise 
dos instrumentos de avaliação de cursos de graduação e instrumento de avaliação institucional 
(recredenciamento institucional). d) Exigência do cumprimento da legislação no que se refere à 
Curricularização da Extensão que deverá ser implementado até o ano de 2022. e) Análise dos resultados 
das avaliações externas de cada um dos cursos da PUC-Campinas (ENADE, CPC, OAB, Rankings, dentre 
outros). f) Benchmarking com outras instituições de ensino superior de excelência acadêmica, nacionais e 
estrangeiras, por meio de palestras, cursos, participação em eventos e visitas técnicas, além da participação 
em associações de classes (FORGRAD e outras). g) Análise do resultado financeiro de cada curso da PUC-
Campinas. h) Levantamento da infraestrutura necessária para se viabilizar o uso de Metodologias Ativas, 
como espaço físico, mobiliário, equipamentos de multimídia, dentre outros. i) Estudo de previsão 
orçamentária a ser utilizada a cada ano da gestão que acompanha a organização das etapas das 
reformulações curriculares (G1-2019; G2-2020 e G3-2021). 

Foram iniciados alguns dos projetos de inovação e de Tecnologias, em parceria com alguns órgãos 

institucionais (salientando-se NTIC, DDE, PROAD e MESCLA), e o apoio da Reitoria. Os projetos iniciados 

foram:  
1. A implementação do Office 365, que inclui o Word, Excel, PowerPoint, OneNote e Microsoft Teams, 

além de outras ferramentas para serem utilizadas em sala de aula e outras atividades acadêmicas. 
2. A contratação da Plataforma CANVAS, que disponibiliza vários recursos para os professores e 

estudantes para que possam desenvolver as atividades acadêmicas, tais como: rubricas para os 
processos de avaliação da aprendizagem, módulos, calendários, horários, testes, programas de 
estudos, análises, speedgrader, que colaboram com o desenvolvimento das atividades tanto online 
quanto presenciais. 

3. O projeto Salas Flexíveis, que tem como objetivo a atualização da infraestrutura das salas de aula 
para permitir a adoção de metodologias de ensino de forma ativa, através das quais o estudante 
tem a oportunidade de desenvolver as competências e assumir cada vez mais o protagonismo da 
sua formação. Além disso, a proposta inicial foi transformar, em cada Centro, um conjunto de salas 
de aula, equipando-as com mesas reconfiguráveis, cadeiras de rodinhas, projetores, lousas, 
quadros, pontos de energia para os carrinhos de carga e transporte de notebooks. 

4. Projeto de atualização do Sistema Acadêmico Institucional se iniciou em 2019 e foi encabeçado pelo 
NTIC com a participação de vários órgãos institucionais. A PROGRAD, com sua equipe gestora, 
esteve presente durante todo o processo de escolha da empresa que forneceria o novo sistema, 
além de fazer toda a interface com os sistemas que estavam em uso e as adequações necessárias, 
considerando, principalmente, todas as particularidades acadêmicas da Universidade e da 
PROGRAD, pois é o setor que mais demanda ações do sistema. A Empresa contratada foi a 
Techne®, que comercializa a Plataforma LYCEUM. 
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3. RESULTADOS GLOBAIS: 

A PROGRAD (Pró-Reitoria de Graduação) apresentou as diretrizes para a reformulação dos Cursos de 

Graduação à Universidade para implantação gradativa a partir do primeiro semestre de 2020, conforme 

objetivos citados no item 1. Nesse horizonte, a PROGRAD, articulada e em consonância com as políticas 

concebidas pela Reitoria, Pró-Reitoria de Administração (PROAD), Pró-Reitoria de Extensão (PROEXT) e 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação e Pesquisa (PROPESQ), apresentou, de forma sistematizada, as 

orientações para elaboração dos novos currículos dos cursos de graduação, por meio dos documentos de 

circulação interna: CIRCULAR PROGRAD n° 14/2019 e CIRCULAR PROGRAD n° 24/2019. Esses 

documentos, embora análogos em sua essência, dividem os cursos de graduação em três grupos distintos, 

nomeados G1, G2, G3, cuja diferenciação se dá pela cronologia de implantação seus novos currículos: nos 

anos de 2020, 2021 e 2022, respectivamente.  

Os documentos supracitados orientam a elaboração das novas matrizes curriculares, com relação a 

questões acadêmicas e estruturais/operacionais. Com relação à questão acadêmica, todos os currículos a 

serem implantados a partir de 2020 deverão se organizar por formação por competências, viabilizar a 

implantação de metodologias ativas de aprendizagem, e deverão se pautar pelo disposto em suas 

respectivas DCNs, pelas exigências trazidas pela nova realidade do mundo do trabalho, além de estarem 

em consonância com a identidade e a missão institucionais.   

No que diz respeito às questões operacionais/estruturais que deram suporte a todas as mudanças 

propostas, a PROGRAD estabeleceu um planejamento no que tange à inovação e tecnologia que dessem 

todo o suporte necessário para viabilizar e implementar as mudanças propostas pelos cursos. Nesse 

sentido, os resultados das ações propostas pelo planejamento estratégico e de mudanças da PROGRAD, 

elencadas no item 2, estão relacionados a seguir: a) Para a implementação do Office 365, foram realizadas 

várias capacitações (docentes e corpo técnico administrativo), inicialmente realizadas pela empresa e, 

depois, por professores com domínio da tecnologia. b) Com relação ao CANVAS, em 2019, ele foi 

direcionado para o uso na pós-graduação como um projeto piloto. c) Foram adquiridos equipamentos para a 

montagem de cinco Salas Flexíveis, sendo duas no CCHSA e três no CEATEC, no início de 2020. d) Como 

as ações da PROGRAD para inserção no Sistema Acadêmico Lyceum têm maior volume, após a aquisição, 

a empresa iniciou com as atividades da PROPESQ e da PROEXT. Porém, umas das necessidades 

prementes da PROGRAD para a atualização do Sistema eram as ações do vestibular e, nesse sentido, foi 

por elas que a empresa iniciou o trabalho com a PROGRAD. 

Ao longo do ano de 2020, seguindo o mesmo fluxo de trabalho, deverão ser realizadas as reformulações 

curriculares dos cursos dos grupos G2 e G3, que serão implantados nos anos de 2021 e 2022, 
respectivamente. AVANÇOS: a) A contratação de vários recursos tecnológicos que darão suporte às 

atividades acadêmicas na Universidade. b) A aquisição de recursos para a implementação de cinco novas 

Salas Flexíveis. c) Elevada participação dos Docentes do G1 nas oficinas de capacitação referente aos 
recursos contratados e à preparação para as reformulações curriculares. FRAGILIDADES: a) Resistência 

de alguns docentes, impactados com as inovações que os desafiam na sua prática acadêmica. b) A baixa 

participação e adesão à capacitação, disponibilizada pela Universidade, dos docentes com elevado número 
de estudantes, ainda é um grande desafio. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Dar continuidade e 

intensificar o trabalho de conscientização do corpo docente sobre a importância das reformulações 

curriculares, principalmente aquelas relacionadas às necessidades de se adotar a inovação e o uso das 

tecnologias no fazer acadêmico. b) Otimizar o tempo destinado à execução dos trabalhos relativos à 

reformulação curricular dos cursos G2 e G3.  
 

Formulário 5 – versão 11 
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UNIDADE DE ORIGEM DO RELATÓRIO:  

DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA:  

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 

RELATÓRIO no  
 
TÍTULO DO PROJETO (PROCESSO AVALIATIVO E AÇÃO) NO PROAVI: 
 

 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO: 
 
 
GRUPO DE TRABALHO: 
 

TRATA-SE DE PROJETO DE CONTINUIDADE NO PROAVI?: (    ) SIM  (    ) NÃO  

SE SIM, INDICAR: O ANO: _________ 

A SIGLA DA UNIDADE: ____________ 

O NÚMERO DO RELATÓRIO ANTERIOR: __________  

VÍNCULO COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI). INDICAR: 

DIRETRIZ(ES) NO PDI: 

  

OBJETIVO(S) NO PDI: 

  

META(S) DO PDI:  

  

 
 

 
1. OBJETIVOS:  

(Observar item 1 do Roteiro para preenchimento do Formulário 2) 
 

1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO 
 
1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO 
 

 
2.  INFORMAR SEGMENTOS INTERNOS E EXTERNOS ENVOLVIDOS NO PROJETO, DESCREVER A 

METODOLOGIA E, SENDO O CASO, INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

(Observar item 2 do Roteiro para preenchimento do Formulário 2) 
 
 
 
3.  AVALIAÇÃO-SÍNTESE DAS AÇÕES DESENCADEADAS, INCLUINDO ANÁLISE DOS RESULTADOS 

(Observar item 3 do Roteiro para preenchimento do Formulário 2) 
 
 
 
 
4.  INDICAR O USO DOS DADOS E/OU RESULTADOS ALCANÇADOS POR DIFERENTES SETORES DA 
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ANO: 2020 
 

UNIVERSIDADE (quando for o caso) 

(Observar item 4 do Roteiro para preenchimento do Formulário 2) 
 
 
5.  DESCREVER AS AÇÕES DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS (quando for o caso) 

(Observar item 5 do Roteiro para preenchimento do Formulário 2)  
  
 
6.  AVALIAÇÃO: 

(Observar item 6 do Roteiro para preenchimento do Formulário 2) 
 
AVANÇOS: 
  

 
FRAGILIDADES: 
  

 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: 
  

 
 
7.  OUTROS DADOS/INFORMAÇÕES CONSIDERADOS RELEVANTES PARA O PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

(Observar item 7 do Roteiro para preenchimento do Formulário 2) 
 
 

DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
PELA UNIDADE: 

 
 

 

Formulário 2 - versão 12 
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ANO: 2020 
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O
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M
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UNIDADE DE ORIGEM DO RELATÓRIO:   
 

DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA:  
 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA:  
 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA:  
 

RELATÓRIO no   

 

TÍTULO DO PROJETO (PROCESSO AVALIATIVO E AÇÃO) NO PROAVI: 
 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO:   

GRUPO DE TRABALHO: 

 

TRATA-SE DE PROJETO DE CONTINUIDADE NO PROAVI? (    ) SIM  (    ) NÃO  

SE SIM, INDICAR: O ANO: _________ 

A SIGLA DA UNIDADE: ____________ 

O NÚMERO DO RELATÓRIO ANTERIOR: __________   

VÍNCULO COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI). INDICAR: 
DIRETRIZ(ES) NO PDI: 
  
OBJETIVO(S) NO PDI: 
  
META(S) DO PDI: 
  
 
 

 

1. OBJETIVOS:  

(Observar item 1 do Roteiro para preenchimento do Formulário 3) 
 

1.2 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO 
 
1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO  

 
 
2.  METODOLOGIA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS 

(Observar item 2 do Roteiro para preenchimento do Formulário 3) 
 
 
 
 

3.  SÍNTESE DA AVALIAÇÃO EXTERNA REALIZADA PELO MEC (INEP ou CAPES) 

(Observar item 3 do Roteiro para preenchimento do Formulário 3) 
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ANO: 2020 
 

 

4.  AVALIAÇÃO-SÍNTESE DA(S) AÇÃO(ÕES) DESENCADEADA(S) NESTE PROCESSO E 

REALIZADA(S) PELA UNIDADE, INCLUINDO ANÁLISE DOS RESULTADOS  

(Observar item 4 do Roteiro para preenchimento do Formulário 3) 

 
 
5.  DESCREVER AS AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

(Observar item 5 do Roteiro para preenchimento do Formulário 3) 
 
 
6.  INDICAR O USO DOS DADOS/RESULTADOS ALCANÇADOS POR DIFERENTES SETORES DA 

UNIVERSIDADE 

(Observar item 6 do Roteiro para preenchimento do Formulário 3) 
 
 
7.  AVALIAÇÃO: 

(Observar item 7 do Roteiro para preenchimento do Formulário 3) 
 

AVANÇOS: 

  

 

FRAGILIDADES: 

  

 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: 

  

 

 
 
8.  OUTROS DADOS/INFORMAÇÕES CONSIDERADOS RELEVANTES PARA O PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

 

 

DATA E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL 
PELA UNIDADE: 

 

 

Formulário 3 - versão 12 
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ANEXO C 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 

PROGRAMA DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (PROAVI) 

 
 

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 2 

REF. RELATÓRIO PROAVI/2020 

 

Este documento apresenta orientações e esclarecimentos para preenchimento dos itens do 
formulário. 

Sugere-se que os responsáveis pela sua elaboração mantenham contato prévio com o 
assistente da CAPI, sempre que necessário, para verificação conjunta dos relatórios e seus anexos: 
Jorge Luís Moreira Alberto - jorgealberto@puc-campinas.edu.br. 

Considerando as exigências do SINAES e o Programa de Autoavaliação Institucional da 
PUC-Campinas (PROAVI), reiteramos a importância de atender aos prazos indicados para 
devolução dos relatórios preenchidos, via e-mail para o Jorge enquanto houver pandemia, e 
posteriormente exemplar físico, à Coordenadoria de Apoio aos Projetos Institucionais (CAPI). 

 
 

QUANTO À ESTRUTURA DO FORMULÁRIO 
 

Os campos do formulário estão estruturados na forma de tabela. Portanto, podem ser 
inseridos quantos parágrafos forem necessários e, nesse sentido, os espaços de cada item serão 
de acordo com o conteúdo a ser descrito. 
 

 

QUANTO AO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO 2 

 

PARTE INICIAL DO FORMULÁRIO 
 

F
O

R
M

U
L

Á
R

IO
 2

 

UNIDADE DE ORIGEM DO RELATÓRIO:  
Departamento de Relações Externas (exemplo) 

DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 
5 - Política de Atendimento a Estudantes e Egressos (exemplo) 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
9 – Políticas de Atendimento a Estudantes (exemplo) 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
3 – Políticas Acadêmicas (exemplo) 

 

Preencher os campos solicitados. Para o número e nome do Eixo, bem como da Dimensão 
do SINAES e da dimensão do PROAVI, consultar quadro específico encaminhado pela CAPI. 

Para o trabalho de acompanhamento, os relatórios receberam numeração própria para o 
PROAVI (conforme relação aprovada pelo Órgão), cujo número deverá ser inserido no campo 
“RELATÓRIO no___”. 

O título do projeto (processo avaliativo e ação) no PROAVI já foi estabelecido pelo Órgão, 
conforme relação ora encaminhada. 
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RELATÓRIO no  
 
TÍTULO DO PROJETO (PROCESSO AVALIATIVO E AÇÃO) NO PROAVI: 
 

 

 

Campo Responsável pela Elaboração do Relatório: informar os nomes dos envolvidos.  

 
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO: 
 
 

Campo Grupo de Trabalho: informar as instâncias envolvidas no desenvolvimento das 
atividades do projeto (alunos/professores/Conselho/Diretoria) 

 
GRUPO DE TRABALHO: 
 

 

Informar se o projeto é de continuidade. Se sim, inserir os dados solicitados. 

TRATA-SE DE PROJETO DE CONTINUIDADE NO PROAVI?: (    ) SIM  (    ) NÃO  

SE SIM, INDICAR: O ANO _________  

A SIGLA DA UNIDADE ______________ 

O NÚMERO DO RELATÓRIO ANTERIOR ___________ 

 
 

Para o campo Vínculo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): indicar a(s) 
Diretriz(es), o(s) objetivo(s) e meta(s) do PDI.  

VÍNCULO COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI). 

INDICAR: 

DIRETRIZ(ES) NO PDI: 
 

OBJETIVO(S) NO PDI: 
 

META(S) DO PDI: 
 

 

ITENS NUMERADOS DO FORMULÁRIO 

 

1 OBJETIVOS  

 

1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO 

Mencionar os objetivos gerais do projeto, que definem o propósito do projeto/processo/ação 
(para que ele serve? Qual sua finalidade principal? Qual o seu propósito?). Deve definir o que se 
pretende alcançar com o trabalho que será realizado. Deve ser claro, coerente e sucinto para dizer 
o que o projeto quer. 

 

1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO  

Mencionar as ações previstas para a consecução dos objetivos propostos. 

As ações devem ser descritas de modo claro e ter caráter mensurável, se for o caso, de 
modo a facilitar a avaliação. Usar verbos no infinitivo.  



 

107 

2. INFORMAR SEGMENTOS INTERNOS ENVOLVIDOS NO PROJETO, DESCREVER A 

METODOLOGIA E, SENDO O CASO, INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Levantamento – “como” foram coletados os dados e realizado o seu levantamento – forma 
de organização e de procedimentos - e os instrumentos utilizados (questionários, formulários, 
roteiros de entrevista, outros). ANEXAR exemplar(es) do(s) instrumento(s), se houver. 

Processamento – “como” foram processados os dados levantados – elaboração de tabelas, 
realização de testes estatísticos, busca de significados, sistematização de conteúdos textuais, 
análise de frequência, etc. Incluir ferramentas utilizadas (planilha eletrônica, editor de texto, 
sistemas e programas). No caso de software, especificar característica(s) e módulo(s) utilizado(s). 

Análise dos dados/informações – as formas de abordagens (qualitativas e/ou 
quantitativas) que orientaram a análise dos dados (análise estatística, análise de conteúdo, outras). 
Descrever como foi realizada a análise das informações – análise realizada por um pesquisador 
individualmente e entregue em relatório específico, análise elaborada e discutida em grupo (neste 
caso indicar como e quem participou), análise apresentada em seminários e encontros com vistas a 
sua discussão, detalhamento e aperfeiçoamento, diversidade da organização dos dados na 
Unidade, possíveis dificuldades surgidas na coleta, etc. Indicar o que deixou de ser avaliado, 
considerando o banco de dados organizado, ou seja, que outras análises poderiam ser feitas com o 
mesmo banco de dados? 

3. AVALIAÇÃO-SÍNTESE DAS AÇÕES DESENCADEADAS, INCLUINDO ANÁLISE DOS 

RESULTADOS 
 

Aspectos que deverão nortear a elaboração da avaliação-síntese e a análise dos resultados 
encontrados no projeto/processo: 

 breve resgate histórico do trabalho, visando a sua contextualização; 

 vínculo com projeto(s) estratégico(s) (se houver); 

 aspectos positivos e de relevância do processo; 

 aspectos que requerem redimensionamento/revisão; 

 engajamento das pessoas envolvidas; 

 os objetivos foram alcançados? 

 a experiência foi significativa para as ações do Órgão? 

 o processo esteve articulado com outros projetos do Órgão? Quais? 

 que considerações qualitativas podem ser feitas sobre o processo? 

 ações e atividades desencadeadas, bem como outras ações necessárias para 
superação dos obstáculos e problemas detectados na avaliação; 

 novos processos avaliativos realizados e/ou sugeridos. 

Pode envolver análise comparativa de resultados, uso de tabelas, gráficos ou estatísticas, 
outros. 

4. INDICAR O USO DOS DADOS/RESULTADOS ALCANÇADOS POR DIFERENTES SETORES 

DA UNIVERSIDADE (quando for o caso) 

Avaliação dos resultados alcançados, pelos setores da Universidade, após a implementação 
de ações e atividades suscitadas pelo processo de avaliação em foco, quando for o caso. Indicar os 
setores que utilizaram ou que tenham interesse nesses dados. 
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5. DESCREVER AS AÇÕES DE SOCIALIZAÇÃO DOS RESULTADOS (quando for o caso) 

 

Descrever ações de divulgação realizadas para a socialização dos resultados (Seminários, 
Encontro de Diretores, Portal da Universidade, outros). Anexar exemplar de publicação se houver. 

 

6. AVALIAÇÃO  

AVANÇOS: indicar os aspectos positivos e os valores agregados aos objetivos. Não incluir nos 
Avanços, atividades operacionais para a execução do projeto. 

FRAGILIDADES: ocorrências, dificuldades encontradas para o desenvolvimento das ações 
planejadas e a repercussão nos objetivos do projeto/processo,  

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: indicar ações a serem tomadas tanto em relação às 
fragilidades encontradas, como em relação à manutenção de algum procedimento de 
continuidade das atividades desenvolvidas. Iniciar as recomendações e sugestões por um verbo. 

Em se tratando de projeto em continuidade, levar em conta as recomendações/sugestões 
encaminhadas pela CPA em relação ao relatório apresentado no ano anterior, acrescentando 
eventuais justificativas de impossibilidade de cumprimento ou posicionando-se quanto ao efetivo 
desenvolvimento. 

 

7. OUTROS DADOS/INFORMAÇÕES CONSIDERADOS RELEVANTES PARA O PROCESSO 
DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Qualquer outra informação porventura interessante em relação à atividade (perspectivas 
futuras) que não constem dos itens anteriores ou algo que possa sugerir para o processo de 
autoavaliação institucional e/ou que queira recomendar à CPA.  

 
 
 

Elaboração: 
COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) e COORDENADORIA DE APOIO AOS PROJETOS INSTITUCIONAIS (CAPI) 

abril/2021 
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PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS 

PROGRAMA DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (PROAVI) 

 
 

ROTEIRO PARA PREENCHIMENTO DO FORMULÁRIO 3 

REF. RELATÓRIO PROAVI/2020 – ENADE/2019 

 
 

Este documento apresenta orientações e esclarecimentos para preenchimento dos itens do 
formulário. 

Sugere-se que os responsáveis pela sua elaboração mantenham contato prévio com o 
assistente da CAPI, sempre que necessário, para verificação conjunta dos relatórios e seus anexos: 
Jorge Luís Moreira Alberto - jorgealberto@puc-campinas.edu.br. 

Considerando as exigências do SINAES e o Programa de Autoavaliação Institucional da 
PUC-Campinas (PROAVI), reiteramos a importância de atender aos prazos indicados para 
devolução dos relatórios preenchidos, via e-mail para o Jorge enquanto houver pandemia, e 
posteriormente exemplar físico, à Coordenadoria de Apoio aos Projetos Institucionais (CAPI). 

 
 

QUANTO À ESTRUTURA DO FORMULÁRIO 
 

Os campos do formulário estão estruturados na forma de tabela. Portanto, podem ser 
inseridos quantos parágrafos forem necessários e, nesse sentido, os espaços de cada item serão 
de acordo com o conteúdo a ser descrito. 
 

 

QUANTO AO CONTEÚDO DO FORMULÁRIO 2 

 

PARTE INICIAL DO FORMULÁRIO 

 

F
O

R
M

U
L

Á
R

IO
 3

 

UNIDADE DE ORIGEM DO RELATÓRIO: Pró-Reitoria de Graduação (exemplo) 

DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 
7 – Política de Graduação (exemplo) 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
2 – Políticas para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE 
VINCULA: 
3 – Políticas Acadêmicas 

 

Para o trabalho de acompanhamento, os relatórios receberam numeração própria para o 
PROAVI, inserida pela CAPI. Portanto, não alterar o campo “RELATÓRIO no___”. 

O campo TÍTULO DO PROJETO AVALIATIVO NO PROAVI já foi definido pela PROGRAD 
junto à CAPI. Portanto, não deve ser alterado. Exemplo: 

RELATÓRIO no  

 

TÍTULO DO PROJETO (PROCESSO AVALIATIVO E AÇÃO) NO PROAVI: 
Avaliação dos resultados ENADE e CPC 
Ou 
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Para o campo RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO, especificar, 
obrigatoriamente, o nome do Pró-Reitor de Graduação ou de Pesquisa e, eventualmente, outros 
nomes envolvidos na elaboração.  

 

RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO: 
Pró-Reitor de _______ – Prof.  

 

 

Campo Grupo de Trabalho: informar as instâncias envolvidas no desenvolvimento das 
atividades do projeto (alunos/professores/Conselho/Diretoria) 

 

GRUPO DE TRABALHO: 
 

 

Informar se o projeto é de continuidade. Se sim, inserir os dados solicitados. 

TRATA-SE DE PROJETO DE CONTINUIDADE NO PROAVI?: (    ) SIM  (    ) NÃO  

SE SIM, INDICAR: O ANO _________  

A SIGLA DA UNIDADE ______________ 

O NÚMERO DO RELATÓRIO ANTERIOR ___________ 

 
 

Para o campo Vínculo com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI): indicar a(s) 
Diretriz(es), o(s) objetivo(s) e meta(s) do PDI.  

VÍNCULO COM O PLANO DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL (PDI): 
INDICAR: 
DIRETRIZ(ES) NO PDI: 
 
OBJETIVO(S) NO PDI: 
 

META(S) DO PDI: 
 

 
 

ITENS NUMERADOS DO FORMULÁRIO 

 
1 OBJETIVOS  

 

1.1 OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA 

Nesse item é mencionado o(s) objetivo(s) já estabelecido(s) pelo MEC (para que ele serve? 
qual sua finalidade principal? qual o seu propósito?), bem como o(s) eventualmente definido(s) pela 
PROGRAD ou PROPESQ, em conjunto com as Faculdades/Programas para o processo de 
avaliação dos resultados. 

 

1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO  



 

111 

Mencionar as ações previstas para a consecução dos objetivos propostos. As ações devem 
ser descritas de modo claro e ter caráter mensurável, se for o caso, de modo a facilitar a avaliação. 
Usar verbos no infinitivo.  

 

2 METODOLOGIA E INSTRUMENTOS UTILIZADOS  

Nesse item são descritos a metodologia e os instrumentos utilizados pela Unidade para 
análise dos dados. ANEXAR, se possível, exemplar(es) de instrumento(s) elaborado(s) e 
utilizado(s) por alguma Faculdade/Programa. A CAPI e a CPA apresentam no próprio formulário 
sugestões de itens. 

Neste item devem ser avaliados os resultados das avaliações externas realizadas (INEP e 
CAPES). 

 

3 RELATÓRIO-SÍNTESE DA AVALIAÇÃO EXTERNA REALIZADA PELO MEC (INEP ou CAPES) 

Elaborar síntese do Relatório de Curso ENADE elaborado pelo MEC/INEP, ou Relatório da 
CAPES que constituirá o Anexo A. Fazer menção aos conceitos/notas obtidos, número de alunos 
participantes, destaques do desempenho do curso, ou outra informação que julgar relevante para o 
processo avaliativo. 

 

4 AVALIAÇÃO-SÍNTESE DA(S) AÇÃO(ÕES) DESENCADEADA(S) NESTE PROCESSO E 

REALIZADA(S) PELA UNIDADE, INCLUINDO ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Aspectos que poderão subsidiar a elaboração da avaliação-síntese e a análise dos 
resultados, pela Unidade: 

 elaborar uma síntese geral do desempenho do curso no ENADE e na avaliação da 
CAPES, em relação ao conceito obtido, comparação regional e em relação ao 
próprio curso, considerando o resultado obtido em anos anteriores; 

 aspectos positivos e de relevância do processo; 

 os objetivos foram alcançados? 

 engajamento das pessoas envolvidas; 

 a experiência foi significativa para as ações da PROGRAD/PROPESQ, da 
Faculdade/Programa e do Curso? 

 ações e atividades desencadeadas, bem como outras ações necessárias para 
superação dos obstáculos e problemas detectados na avaliação. 

5 DESCREVER AS AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

Descrever ações de divulgação realizadas para a socialização dos resultados (Seminários, 
Encontro de Diretores, site da Universidade, outros). 

6 INDICAR A UTILIZAÇÃO DOS DADOS/RESULTADOS POR DIFERENTES SETORES DA 

UNIVERSIDADE 

Indicar a utilização dos dados/resultados alcançados pelos setores da Universidade, após a 
implementação de ações e atividades suscitadas pelo processo de avaliação, quando for o caso. 

 

7 AVALIAÇÃO 
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AVANÇOS: indicar os aspectos positivos e os valores agregados aos objetivos. Não incluir 
nos Avanços, atividades operacionais para a execução do projeto. 

FRAGILIDADES: ocorrências, dificuldades encontradas para o desenvolvimento das ações 
planejadas e a repercussão nos objetivos do projeto/processo,  

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: indicar ações a serem tomadas tanto em relação às 
fragilidades encontradas, como em relação à manutenção de algum procedimento de continuidade 
das atividades desenvolvidas. Iniciar as recomendações e sugestões por um verbo. 

Em se tratando de projeto em continuidade, levar em conta as recomendações/sugestões 
encaminhadas pela CPA em relação ao relatório apresentado no ano anterior, acrescentando 
eventuais justificativas de impossibilidade de cumprimento ou posicionando-se quanto ao efetivo 
desenvolvimento. 

 

8 OUTROS DADOS/INFORMAÇÕES CONSIDERADOS RELEVANTES PARA O PROCESSO DE 

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Qualquer outra informação porventura interessante em relação à atividade (perspectivas 
futuras) que não constem dos itens anteriores ou algo que possa sugerir para o processo de 
autoavaliação institucional e/ou que queira recomendar à CPA.  

 

 
Elaboração: 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) e COORDENADORIA DE APOIO AOS PROJETOS INSTITUCIONAIS (CAPI) 
Março/2021 
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ANEXO D 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 

1 - Comunicação com a Sociedade 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
4- Comunicação com a Sociedade 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
4 – Políticas de Gestão  

 

EXTRATO no 01 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2020: 
DCOM no 01, 02, 03 

 

Relatório DCOM no 01 – Acompanhamento e avaliação das atividades de Comunicação interna e 

externa 

1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Proporcionar maior interatividade do Portal da Universidade com 

os diversos públicos relacionados (alunos, professores, comunidade interna, comunidade externa e 

egressos). b) Melhorar continuamente o Portal da Universidade, visando o seu aprimoramento. c) 
Implementar o novo portal da Universidade com conceito de UX e responsivo aos vários devices: 1) Aprimorar 

a integração com o setor de marketing, para que as páginas do portal da Universidade atendam às ações de 

marketing. 2) Reformular, juntamente com o NTIC, o aplicativo dos estudantes. 3) Reformular, juntamente 

com o NTIC, a intranet. 4) Ampliar a disseminação de informações sobre a Universidade para diversos 

públicos relacionados (alunos, professores, comunidade interna, comunidade externa e egressos) através de 

meios digitais. 5) Migrar o conteúdo produzido para o Jornal da Universidade para outros meios digitais, como 
portal da Universidade, newsletter e podcast. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Analisar as 

métricas do portal. b) Analisar a usabilidade do aplicativo dos estudantes. c) Analisar o uso da intranet. d) 

Analisar métricas do portal, redes sociais, plataformas de podcast e envios de newsletter. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Ao final de 2019, iniciou-se o processo de confecção de um novo portal. O processo foi terceirizado a uma 

agência de publicidade, mas contou com o gerenciamento do DCOM e a parceria do NTIC. O novo portal 

tinha previsão de estar no ar no primeiro trimestre de 2020, com as seguintes especificações. 
 Criação de novo Portal para a PUC-Campinas seguindo a identidade visual da instituição. 
 Desenvolvimento da Arquitetura de informações, colocando em prática fatores de UI (razão) e UX 

(emoção), fazendo com que a navegação seja fácil de entender e agradável. 
 Criação de layout para as páginas, seguindo a identidade visual da marca. 
 Apresentação de soluções para páginas como notícias, eventos, galerias e calendário, buscando 

padronização e fácil manutenção por parte dos departamentos envolvidos e integrações dos 
sistemas. 

 Programação web moderna, visando a fácil manutenção de conteúdo (em páginas específicas – 
Wordpress) e funcionamento em todas as plataformas desktop e mobile (responsivo). 

 Aplicação do conteúdo (textos e imagens) em suas respectivas páginas. 

 Cadastro e configuração do mecanismo de relatório de métricas e análises do Google Analytics. 

 Manutenção das funcionalidades/ajustes de programação. 

 Site em conformidade com as normas do W3C. 

 Utilização da plataforma Wordpress com a linguagem PHP atualizada, JavaScript, CSS3, HTML5, 

Banco de Dados MySQL. 

 Utilização da biblioteca jQuery. 

 Estruturação de código de programação semântico. 

 Plugins de otimização de SEO: Yoast, All-in-One SEO, Screaming Frog, Auto Optimizer, entre outros. 

 Plugins de otimização de imagens. 

 Utilização de Page Builder no gerenciamento de conteúdo: Composer. 
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 Formulários de contatos armazenados no banco de dados com opção de exportação. 

Já em relação ao conteúdo digital, ao longo de 2020, foi iniciada a produção de podcasts com conteúdo de 

interesse geral, sempre relacionado com a participação de docentes da Universidade. Os episódios também 

contemplam as atividades das unidades que possam gerar conteúdo de interesse ao público externo. A 

renovação do portal da Universidade permitiu dar maior visibilidade aos conteúdos que ficam estáticos em 

PDF dentro do jornal. Uma programação, para dar fluxo a todo conteúdo desenvolvido em diferentes meios, 
está sendo desenvolvida para a edição de newsletter periódica. 
 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  
 Em relação ao aprimoramento do portal da Universidade: 

Ao longo de 2019, foram feitas melhorias em layout e programação dentro da atual estrutura e iniciado o 

processo novo conceito de layout. 

Em setembro de 2020, foi concluído o processo de migração do conteúdo para o novo portal da Universidade. 

Até dezembro, o foco foi em correções necessárias, típicas da migração de conteúdo. 

O desenvolvimento do aplicativo do estudante segue sendo feito em ambiente de teste, com perspectiva de 

implementação e publicação para janeiro de 2021. 

A implementação do novo ambiente da intranet tem previsão de ser concluído no primeiro trimestre de 2021. 

Até lá, segue a fase de desenvolvimento e teste. 

 Em relação ao aprimoramento da produção de conteúdo digital: a) Avaliação de audiência dos podcasts. 

b) métricas do portal da Universidade. c) métricas das redes sociais para visibilidade dos demais meios, 

dentro do conceito de convergência. 

1 - Para o portal da Universidade:  
AVANÇOS: a) O novo layout possibilitou explorar melhor tudo o que a Universidade tem a oferecer para a 

comunidade acadêmica e para a comunidade externa. Esse fator contribui para ampliar a reputação positiva 

da instituição. FRAGILIDADES: a) Há limites estabelecidos pelo design original do portal que inviabilizam 

algumas mudanças rápidas e necessárias. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Seguir com o processo de 

adaptação de conteúdo, junto aos diferentes setores da Universidade. 
2- Para a produção de conteúdo digital: 

AVANÇOS: a) Conteúdo digital, on-line, garante dinamismo e rapidez no tratamento e divulgação das 

informações. b) Convergência de mídia que permite explorar ao máximo o mesmo conteúdo, por meio de 

diferentes meios. FRAGILIDADES: a) Em determinadas épocas do ano, o volume de atividades realizadas 

pela Universidade encontra um gargalo na dimensão da equipe responsável pela produção de conteúdo. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Avaliar constantemente os processos de produção e de divulgação, à 

luz de tendências e tecnologias que agreguem formas de mantê-los em evolução. 

 

Relatório DCOM no 02 – Acompanhamento e avaliação das atividades de Eventos  
 
1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Aprimorar os eventos institucionais da Universidade, visando a 
integração da comunidade acadêmica, a projeção da imagem institucional e padronização de cerimonial, 
receptivo e organização, bem como as plataformas de transmissão do evento, formulários de inscrição e 
formatos de divulgação, preservando a boa qualidade dos eventos internos. b) Acolher o solicitante do evento 
interno com constante acompanhamento do fluxo do evento e trâmites internos junto aos Setores envolvidos 
(Saads, Solicitante, Marketing, Revisão Textual, DCOM) para agilizar o processo de realização e manter o 
compromisso de qualidade. c) Mensurar os resultados dos eventos que tiveram o suporte operacional do 
Setor de Eventos para aprimoramento e melhorar a padronização. d) Manter a boa imagem da Instituição com 
a padronização dos eventos presenciais, híbridos e on-line através da implementação do Guia de Eventos da 
PUC-Campinas para a comunidade interna, do Manual de Eventos On-Line e Híbridos e treinamentos 
internos. e) Orientar e/ou coordenar a execução das cerimônias de eventos institucionais realizadas na 
Universidade por meio do Manual de Cerimonial e de Eventos On-Line e Híbridos. f) Coordenar as cerimônias 
de Colação de Grau Institucional da PUC-Campinas presenciais, híbridas ou on-line para preservar a 
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referência de qualidade da Universidade. g) Analisar e aprovar os eventos internos da Universidade no 
Sistema SESAE, com acompanhamento até a última instância, zelando pelos critérios de qualidade e imagem 
que competem ao Setor de Eventos. h) Coordenar a permissão de acesso dos usuários no sistema SESAE 
para a inserção de eventos, com ciência e aprovação dos seus gestores.  

1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Aprimorar a qualidade dos serviços dos setores internos 

que trabalham em parceria com o Setor de Eventos da Universidade, Comissões específicas e SAAds, 

analisando e respeitando também o perfil e objetivos de cada Centro e Pró-Reitorias, por meio de reuniões, 

treinamentos específicos às equipes, pesquisas de avaliação e relatórios, bem como análises das métricas 

dos eventos. Essas avaliações são mensuradas e aprimoradas durante cada etapa de realização do evento: 

pré (antes), per (durante) e pós-eventos (após). b) Encaminhar as orientações do fluxo dos eventos para os 

solicitantes, esclarecimento de dúvidas, análise e indicação da plataforma mais adequada para a transmissão 

do evento, com levantamento de briefing completo para ser mais assertivo na criação das peças de 

divulgação do evento. c) Treinar constantemente os funcionários para capacitação e melhor execução dos 

eventos on-line ou híbridos com uso de plataformas, garantindo que o evento siga as normativas dos Órgãos 

Públicos e da Instituição, possibilitando atender todas as demandas. d) Reorganização dos novos formatos 

de eventos pelos Guias e Manuais de Eventos on-line e híbridos. e) Viabilizar as operações através da gestão 

do módulo de eventos no Sistema SESAE. 
 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Tem como principal finalidade organizar, padronizar e acompanhar os eventos institucionais da Reitoria, 

Núcleo de Fé e Cultura, demandas das Pró-Reitorias e orientar e dar suporte aos eventos internos, 

considerando também os cinco Centros da Universidade. A partir de 2020, passou a atender as demandas de 

outros Setores, como o Núcleo de Relacionamento com Egressos, Programa Mescla de Inovação e 

Empreendimento, PUC Play, PUC Digital e outros departamentos que respondem à Reitoria e às Pró-

Reitorias.  

Devido à pandemia do Covid-19, os eventos tiveram que ser realizados de forma virtual. Com o aumento 

dessas novas demandas, o Setor de Eventos passou a instruir sobre a parte operacional dos eventos on-line 

por meio de manuais com orientações para usos de plataformas e do termo de sessão de imagens e, em 

alguns casos, a operacionalizar os eventos da Universidade.  
No primeiro semestre, até março (antes da pandemia do COVID-19), as Colações de Grau Institucionais da 
PUC-Campinas foram realizadas presencialmente em formato padronizado pela Comissão de Colação de 
Grau e Setor de Eventos, sem custo ao formando e sendo realizadas no auditório do Campus I, num período 
de aproximadamente 35 dias, distribuídos em 3 meses. A partir do segundo semestre, em função da 
pandemia, foram seguidos com rigor os protocolos de segurança contra o COVID-19 estabelecidos pelo 
Diário Oficial da Prefeitura Municipal de Campinas e pelo Comitê Interno de Segurança da Universidade. Os 
setores internos, que sempre dão suporte ao Setor de Eventos nas Colações de Grau, permanecem os 
mesmos: Secretaria Geral, Direções de cada Centro, Secretarias de Centro, DLS e DIEF (setores que 
respondem a eles), DCOM e Setor de Marketing e Relacionamentos, sempre com suporte do Comitê de 
Segurança Interno. No segundo semestre, iniciamos os eventos no formato on-line, com a participação dos 
formandos pela plataforma WebEx, em função de ser mais restrita e segura quanto a possíveis invasões 
inadequadas externas ao evento, também por permitir a conferência na participação de todos os formandos 
nos ritos obrigatórios e por possibilitar rigoroso controle de entrada e de participação virtual dos formandos na 
plataforma. Os convidados assistiram ao vivo pelo canal oficial de Youtube da Universidade. Apenas Pró-
Reitor, Diretor de Faculdade, Paraninfo e 2 representantes de cursos participaram presencialmente das 
cerimônias no auditório do Campus I da Universidade, distribuídas em aproximadamente 35 dias. As 
cerimônias respeitaram os protocolos oficiais, atingindo o mínimo de limite de ocupação máxima permitido 
pelo Decreto Oficial Vigente, os horários vigentes de cada ocasião sobre toque de recolher e os instrumentos 
de segurança. As cerimônias já pré-agendadas que colidiam com o período de toque de recolher estabelecido 
pelo Governo do Estado de São Paulo e Prefeitura Municipal de Campinas foram realizadas totalmente on-
line pela plataforma Teams, possibilitando aos formandos e seus convidados participarem de suas 
residências. As cerimônias virtuais e híbridas não tiveram custo aos formandos. 

Os recursos disponibilizados para as cerimônias presenciais antes da pandemia, para Diretores de Centro e 
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de Faculdades, professores, formandos e convidados, foram: becas, capelos e faixas; canudos com as 

documentações dos formandos; registros fotográficos individuais e coletivos nos diversos ambientes 

produzidos para o evento; vídeo com a filmagem da cerimônia; vídeos de homenagens aos professores de 

cada curso; praticáveis e cadeiras no palco para os formandos, inclusive adaptados para melhor 

acessibilidade quando necessário; composição de mesa diretiva das autoridades da Universidade; 

decoração, mobiliários e backdrops com as logomarcas da Universidade e da Colação de Grau; elaboração 

de todas as peças digitais de divulgação (Save the Date, Convites, orientações gerais); divulgação no site da 

Universidade; certificados para os paraninfos e homenageados; elaboração dos roteiros das cerimônias, 

Mestre de Cerimônias, equipe técnica de áudio, iluminação e som; receptivo aos componentes da mesa 

diretiva e convidados; receptivo diferenciado aos convidados e aos formandos com condições especiais ou 

deficiência; tradução de libras; credenciamento aos formandos; ensaio geral; sinalizações internas; 

estacionamento geral e privativo, seguranças próximos ao local. Ao término de cada cerimonia, as fichas 

cadastrais com os dados atuais dos egressos são encaminhadas pelo Setor de Eventos ao Núcleo de 

Relacionamento com Egressos (NRE), para que possam atualizar os dados e dar início às ações de 

relacionamentos com os egressos e a Universidade. A cada término das cerimônias, acompanhamos os 

formados e seus convidados até o final do evento, com devolutivas positivas dos mesmos. Também o DCOM 

acompanha as postagens nas redes sociais. O site da Universidade sempre é atualizado com imagens das 

Colações de Grau a cada realização de cerimônia. No formato híbrido, os eventos foram realizados em média 

com 20 pessoas presencialmente, tendo como base de transmissão o auditório do Campus I, por ter a melhor 

estrutura e recursos técnicos. A grande participação do público foi feita por uma plataforma. E no formato 

virtual, foram realizados totalmente on-line. No dia do evento, a Universidade ofereceu registros fotográficos 

aos que participavam presencialmente e, pós-evento, foram disponibilizados aos formandos a gravação da 

sua cerimônia, o link com as imagens fotográficas do evento e um e-book com os principais momentos das 

cerimônias por Centro. 

O Manual de Eventos On-Line e novo formulário para solicitação de evento foram implantados para atender 

com agilidade as novas demandas da Universidade, tendo atualizações de acordo com cada decreto dos 

órgãos públicos. Também foram realizados constantes treinamentos com equipes internas de cada Centro 

para viabilizar o suporte na transmissão dos eventos on-line, assim como sempre fora procedido com os 

eventos presenciais. As transmissões dos eventos institucionais foram coordenadas pelo Departamento de 

Comunicação Social – DCOM e Setor de Eventos, sempre com apoio do NTIC. 

As Semanas Integradas dos Centros foram realizadas virtualmente, variando de 5 a 3 dias de atividades. As 

Semanas de Estudos ou Semanas Acadêmicas de cada Faculdade foram realizadas no formato on-line 

também. As plataformas mais utilizadas nesses eventos foram: Teams, WebEx, Zoom e pelo Streaming. 

Alguns eventos foram transmitidos ao vivo pelo canal oficial do Youtube da Universidade ou pós-evento com 

os vídeos das gravações, que foram disponibilizados na página de cada curso ou Portal da Universidade ou 

na página de Eventos.  

O domínio do Sesae (orientações e aprovação na fase inicial dos eventos) e criação do Site do evento para 

inscrições, bem como todo o fluxo dos eventos e monitoramento das peças de divulgação ficarão sob a 

responsabilidade do Setor de Eventos. As demandas de peças e divulgação do Portal continuam sendo 

encaminhadas pelo Setor de Eventos para o Setor de Marketing e Relacionamentos e, após validação dos 

departamentos solicitantes, ao Departamento de Comunicação Social, respectivamente. 

As principais atividades realizadas pelo Setor de Eventos em 2020 foram:  
Colações de Grau: a) Colação de Grau presenciais (janeiro, fevereiro e março). b) Colações de Grau formato 

híbrido (meio do ano e final de ano). c) Criação de e-books de todas as Colações e disparo dos registros 

fotográficos das cerimônias a cada formado, mediante relatório de presença. d) Coordenação geral nas 

colações presenciais (até março). Após abril, coordenação geral com apoio dos Centros nas cerimônias on-

line e híbridas. 

Eventos internos: a) Coordenação e apoio em eventos presenciais (até março). Após abril coordenação e/ou 

suporte nos eventos on-line e híbridos dos Centros, Reitoria e Pró-Reitorias. b) Treinamento da Plataforma 

WebEx e Teams para coordenadores de eventos virtuais e equipes técnicas de cada Centro, bem como 
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testes e ensaios em cada evento on-line ou híbrido. c) Desenvolvimento do formato híbrido dos eventos com 

base no auditório do Campus I com suporte do DCOM e NTIC. d) Desenvolvimento do Manual de Conduta 

para eventos on-line. e) Desenvolvimento de um novo formulário destinado a eventos on-line. f) Criação de 

uma nova Circular para condutas em eventos on-line no SESAE. g) Criação de manuais operacionais para o 

uso do WebEx. h) Liberações de eventos no SESAE e controle das artes, bem como a parametrização de 

itens no SESAE. Todo o domínio do SESAE, no que se refere a eventos internos, passou a ser conduzido 

pelo Setor de Eventos e não mais pelo DOCM. i) Desenvolvimento de Cerimoniais para eventos on-line e 

híbridos da Reitoria, Pró-Reitorias e dos Centros. De acordo com a relevância do evento, o Setor de Eventos 

fez também a coordenação geral do cerimonial e do evento.  
 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  
A avaliação dos resultados de cada evento, quando coordenado e realizado diretamente pelos solicitantes, 

compete às instâncias superiores a que o setor solicitante do evento está vinculado e, quando se faz 

necessário, o Setor de Eventos recomenda alguns ajustes.  

Eventos coordenados e realizados pelo Setor de Eventos são avaliados detalhadamente por meio de 

reuniões com os responsáveis de cada Setor envolvido no evento. Também são levantadas as métricas 

desses eventos nas redes sociais, podendo avaliar o nível de satisfação.  

Em 2020, em função da pandemia do COVID-19, o número de eventos ficou reduzido para 227, conforme 

registros e aprovação pelo Sistema de Solicitação e Gerenciamento de Eventos (SESAE).  

As reuniões e treinamentos com os SAADs de todos os Centros, ocorreram inicialmente uma vez por 

semana, com o objetivo de analisar e melhorar os trâmites burocráticos, os fluxos de organização dos 

eventos internos de cada Centro e capacitar a equipe de colaboradores internos para a nova realidade dos 

eventos on-line e híbridos, devido à pandemia. 

O Setor tem a prática de realizar diversos treinamentos com equipes de trabalhos e de apoio aos eventos, 

conforme as demandas. Participaram funcionários deste Setor, colaboradores da Universidade e estagiários 

de Eventos. Os treinamentos foram realizados antecipadamente a cada evento na plataforma a ser utilizada, 

por meio de reuniões remotas pelo Teams e com orientações detalhadas por e-mail a todos os envolvidos e 

seus superiores imediatos.  

 

AVANÇOS: a) No período da pandemia do Covid-19, adequou-se rapidamente à nova realidade dos eventos 

híbridos ou on-line, capacitando-se e orientando os setores internos que promovem eventos. b) No final de 

2020, o Setor de Eventos passou a responder ao Coordenador do DCOM, facilitando o alinhamento e a 

aprovação das demandas junto à Reitoria. c) Com o apoio do Setor de Marketing e Relacionamentos, todas 

as peças de divulgação passaram a ser construídas com base na temática do evento, sendo desenvolvido um 

projeto de identidade visual para todas as peças de divulgação. No que se refere às cerimônias de eventos 

formais, já temos uma padronização desses roteiros com base nas regras protocolares da Instituição. d) Foi 

um ano de grandes desafios e aprendizagens, mas a parceria e o apoio entre todos os setores envolvidos 

com eventos foram muito bons. E, com muita agilidade, a Universidade conseguiu disponibilizar ferramentas 

para a realização de eventos on-line e, depois, para os híbridos. e) Com a grande demanda de eventos on-

line e híbridos, muitos com transmissão ao vivo, apesar da complexidade da situação, em parceria com os 

principais departamentos que dão suporte aos eventos da Universidade, conseguimos coordenar e promover 

os principais eventos institucionais que eram fundamentais para ampliar a aprendizagem da comunidade 

interna. FRAGILIDADES: a) Devido ao grande aumento de eventos on-line, esta nova realidade também fez 

ampliar o número de eventos de oportunidade, então alguns eventos entraram no Sistema SESAE fora do 

prazo estipulado de 40 dias. Ao mesmo tempo, apesar de confirmarem a participação dos palestrantes ou 

conferencistas, ficamos sempre sujeitos a cancelamentos de última hora. Apesar dessas ocorrências serem 

mínimas, algumas vezes o evento era transferido para outra data ou a programação era alterada, 

necessitando assim atualizar todo o material de divulgação próximo à data do evento. b) O ano de 2020 foi 
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bem atípico devido às limitações causadas pela pandemia do COVID-19. Todos os Decretos Oficiais definidos 

pelos órgãos públicos foram seguidos rigorosamente pela Instituição, tanto com cancelamentos de eventos, 

como com limitações de ocupação e cumprimento dos protocolos de segurança. Neste cenário os 

profissionais do mercado e principalmente de eventos tiveram que se reinventar, se atualizar e tentar 

descobrir novos formatos para continuar promovendo suas atividades. Então, ao mesmo tempo que as 

inovações e oportunidades remotas foram surgindo, também enfrentamos a necessidade de capacitar de 

forma ágil e eficaz a equipe interna de profissionais que promovem eventos na Universidade. No início não 

tínhamos o domínio técnico sobre os eventos virtuais, devido à complexidade da situação, considerando 

também que o prazo para aprendizagem era muito limitado. Nessa realidade inédita para todos, enfrentamos, 

em alguns casos, falhas na realização remota do evento. Nessas ocasiões, o fornecedor e o mercado de 

eventos não tinham maturidade e domínio tecnológico suficientes para operacionalizar as novas plataformas 

dos eventos on-line e outras ferramentas que foram sendo disponibilizadas pelo mercado. c) 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Implementar uma nova plataforma em substituição ao Sistema 

SESAE, que agilize mais o processo e o fluxo de aprovação e operacionalização dos eventos internos. O 

projeto está em construção pelo NTIC. b) Viabilizar a aquisição de novas plataformas para atender, de forma 

eficiente e com qualidade, as demandas da Universidade para a realização de eventos híbridos e on-line, 

muitos com transmissão ao vivo, cuja tendência é permanecer para os próximos anos. 
 

Relatório DCOM no 03 - Acompanhamento e avaliação das atividades de Marketing e Relacionamentos 
 
1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Divulgar para públicos específicos os cursos de Graduação, Pós-
Graduação e Extensão, bem como, aproximar os estudantes das profissões desejadas, proporcionando um 
facilitador para o momento da escolha profissional. b) Informar para os visitantes do evento as políticas de 
concessão de bolsas de estudos da Universidade, apresentar os projetos de intercâmbio com universidades 
no exterior e divulgar os principais projetos de Iniciação Científica da Universidade. c) Em 2020, em razão da 
Pandemia de COVID-19, cumprir os objetivos acima de forma totalmente virtual. 1.2 OBJETIVOS DO 
PROCESSO AVALIATIVO: a) Mensurar os dados dos eventos ligados à captação de alunos e identificar os 
resultados positivos para os próximos anos, bem como suas adaptações. b) Estudar formas de evoluir com o 
evento de forma on-line, mas que possa gerar experiência de encantamento em relação ao público jovem. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
 
Em razão da pandemia de COVID-19, foi contratada uma empresa com experiência em realização de feiras e 
eventos de forma totalmente virtual. Com apoio de uma agência de publicidade e do Departamento de 
Comunicação, foi construído um ambiente virtual, no qual ficaram expostos vídeos e outros conteúdos em 
diferentes formatos, sobre as áreas e atividades da Universidade. A plataforma permitiu aos visitantes um 
passeio virtual e a participação em palestras ao vivo.  

Segmentos envolvidos: a) Setor de Marketing e Relacionamentos. b) Departamento de Comunicação. c) Pró-

Reitoria de Graduação. d) Vero Solutions. 
 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  
 

No espaço da Mostra de Profissões da PUC-Campinas, designado este ano Universo PUC-Campinas os 

seguintes serviços estiveram disponíveis: 
 Informações sobre os Cursos de Graduação oferecidos pela PUC-Campinas 
 Informações sobre os Processos de Seleção (Vestibulares) para ingresso na PUC-Campinas 
 Informações sobre as possibilidades de financiamento estudantil na PUC-Campinas 
 Informações sobre intercâmbio estudantil na PUC-Campinas 
 Informações sobre os Cursos de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado/Especialização) oferecidos pela 

PUC-Campinas 
 Ponto de Encontro 
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 Assessoria de Imprensa 
 Oportunidades de estágios. 
 
Os resultados de 2019, no que se refere à relação entre o número de participantes, os que fizeram inscrição 
para o Vestibular e os efetivamente matriculados. ainda não foram tabulados para os dados oficiais, com o 
cruzamento dos visitantes com números de alunos matriculados na Universidade. 
 
Em 2020, de forma virtual, a plataforma disponibilizou:  
- Informações sobre os Cursos de Graduação oferecidos pela PUC-Campinas 
- Informações sobre os Processos de Seleção (Vestibulares) para ingresso na PUC-Campinas 
- Informações sobre as possibilidades de financiamento estudantil na PUC-Campinas 
- Informações sobre intercâmbio estudantil na PUC-Campinas 
- Informações sobre os Cursos de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado/Especialização) oferecidos pela 
PUC-Campinas 
- Oportunidades de estágios. 
- Feira de Talentos da Graduação. 
 
 
Resultado dos dois dias de evento: 

 06/out 07/out Acumulado 
Registros 3035 860 3895 
Visitantes únicos - - 3905 
Visitas 3046 1789 4835 
Acessos 5058 2747 7805 
Acessos simultâneos 565 378 565 
Visualização de conteúdos 35745 13310 49055 
Candidaturas às Vagas 6116 2452 8568 
Visitas à Feira de Estágio 5157 2351 7508 
Visitas à Mostra de Talentos 4202 2096 6298 
Visitas ao Universo PUC 3133 1490 4623 
Visitas ao Auditório 5522 2984 8506 
Chats 681 257 938 
Tempo médio 02:55 03:04 03:46 

 

AVANÇOS: a) Em razão da pandemia, a realização do evento em um formato totalmente diferente do que 

vinha sendo feito foi um uma resposta rápida à necessidade de isolamento social. Fez com que a 

Universidade experimentasse novas formas de gerar experiências para encantar o público do ensino médio e 

fornecer informações relevantes sobre a Universidade, que sejam determinantes para a escolha de 
vestibulandos e de estudantes do ensino médio. FRAGILIDADES: a) Por ser no formato 100% virtual, a 

impossibilidade de visitas presenciais aos campi compromete a experiência do público e limita a 

compreensão de toda a infraestrutura que a Universidade tem a oferecer. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Considerar o risco de o isolamento social se estender para 2021. 

Sendo assim, buscar formas de aprimorar a experiência virtual, por meio de novas plataformas; ou de novas 

ferramentas dentro da mesma plataforma usada em 2020. b) Considerar a realização de palestras gravadas 

previamente em vez de ao vivo. 
 

Formulário 5 – versão 8 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 

2- Gestão Institucional 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
6 – Organização e Gestão da Instituição 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
4 – Políticas de Gestão  

 

EXTRATO no 02 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2020: 
DDE no 01, PROAD no 03 

 

Relatório DDE no 01 – Acompanhamento e avaliação das atividades do Departamento de 

Desenvolvimento Educacional (DDE) 

 

1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Aprimorar o Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e avaliar a 

viabilidade de eventual substituição da atual plataforma em parceria com o NTIC. b) Elaborar e oferecer 

oficinas e encontros pedagógicos para a capacitação de professores e monitores no uso do AVA nos Cursos 

de Graduação e Pós-Graduação. c) Apoiar as Pró-Reitorias na elaboração de estratégias e adoção de 

metodologias e práticas inovadoras de ensino que acompanhem as mudanças constantes no perfil do 

alunado. d) Apoiar as Pró-Reitorias na elaboração e oferecimento de capacitação presencial e a distância de 

professores, para a adoção de metodologias e práticas inovadoras de ensino. e) Participar do Grupo de 

Trabalho EAD da Associação Nacional de Educação Católica do Brasil (ANEC), para colaboração entre as 

IES membros da ANEC e para dialogar com o MEC em questões relacionadas ao Ensino Superior, em 
especial nos assuntos relacionados à EAD. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Elaborar e 

aprimorar indicadores táticos e operacionais, alinhados aos indicadores estratégicos já definidos, de acordo 

com os objetivos dos projetos aqui definidos. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
Ao longo do ano foram realizadas diversas reuniões com a Reitoria e as Pró-Reitorias de Graduação 

(PROGRAD), de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT), de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ) 

e de Administração (PROAD), com o objetivo de identificar demandas e definir estratégias adequadas para 

atender às necessidades dos cursos de Graduação, Pós-Graduação e Extensão na Universidade. 

 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Dando sequência ao trabalho realizado no ano de 2019, as ações previstas para o ano de 2020 estavam 

fundamentadas em três eixos principais: 

1. Avançar no processo de migração da plataforma AVA (Sakai) para as plataformas Canvas LMS e 

Microsoft Teams; 

2. Avançar no processo de qualificação do trabalho docente, por meio de compartilhamento de 

experiências de sucesso e uso de metodologias e tecnologias educacionais;  

3. Avançar na produção de conteúdo EaD para oferecimento de disciplinas a distância em caráter 

experimental e lançamento de cursos EaD na universidade. 

Em virtude da suspensão das atividades presenciais ocorrida no mês março, algumas das ações previstas 

tiveram que ser revistas e outras executadas de forma emergencial, visando atender à necessidade de 

migração das aulas presenciais para o ambiente remoto.  

Como parte das ações emergenciais, foi realizado um levantamento de todas as disciplinas que não 

possuíam salas virtuais criadas no ambiente AVA (Sakai) e foram implementados mecanismos para realizar a 

criação automática de 4.846 salas virtuais em cada um dos ambientes AVA (Sakai), Canvas LMS e Microsoft 

Teams. Além disso, todos os 789 professores e 15.278 alunos da universidade tiveram suas contas criadas 
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nas plataformas digitais, totalizando 5.663 matrículas de professores e 133.817 matrículas de alunos em cada 

um dos ambientes. Devido ao risco de sobrecarga na plataforma AVA (Sakai), em função de limitações do 

servidor onde essa plataforma encontrava-se hospedada, foi realizado junto ao NTIC o monitoramento diário 

da plataforma ao longo do 1º semestre, sendo necessárias algumas intervenções técnicas para prolongar a 

vida útil da plataforma, quando a disponibilidade de recursos do servidor atingia níveis críticos.   

Em virtude do grande número de alunos e professores necessitando de orientações a respeito do uso das 

plataformas digitais, o atendimento por telefone e e-mail do DDE mostrou-se insuficiente, sendo necessário 

realizar as seguintes ações complementares: 

 Foram produzidos vídeos e tutoriais com orientações de acesso às plataformas digitais para docentes 

e alunos; 

 Foram produzidas capacitações virtuais disponibilizadas aos docentes, com orientações de uso das 

principais ferramentas existentes nas plataformas digitais; 

 Foram realizados plantões de Atendimento Virtual através da plataforma Teams, para esclarecimento 

de dúvidas de docentes a respeito das plataformas digitais, com três sessões diárias nos períodos da 

manhã, tarde e noite, sendo uma sessão dedicada a cada plataforma com duração de uma hora; 

 Foram realizadas capacitações da equipe da Central de Atendimento ao Aluno (CAA) para 

atendimento aos alunos, sendo também disponibilizados acessos administrativos às plataformas para 

a consulta de informações. 

Para atender à necessidade de migração das aulas presenciais para o ambiente remoto no Colégio PioXII, 

foram criadas 245 salas virtuais criadas na plataforma Canvas, com a criação de contas para 346 alunos e 41 

professores, sendo realizadas 3.554 matrículas de alunos e 245 matrículas de professores nas salas virtuais 

no 1º e 2º semestres de 2020. 

Para atender à necessidade de realização de estágio obrigatório nos cursos de Licenciatura, foram realizadas 

ações junto à Pró-reitoria de Graduação para a inclusão dos alunos em salas virtuais do Colégio PioXII, 

sendo realizadas 652 matrículas de alunos no 1º semestre e 122 matrículas de alunos no 2º semestre de, 

visando permitir a participação dos alunos nas aulas virtuais e a realização das atividades de estágio. 

No 2º semestre, foi realizada a migração de todos os cursos, professores e alunos para as plataformas 

Canvas e Teams, sendo realizado um monitoramento diário de uso das plataformas. Como parte do processo 

de migração, foi desenvolvido um mecanismo de sincronização da plataforma Canvas com o Sistema 

Acadêmico para a criação automática de salas virtuais, contas de professores e contas de alunos, além da 

matrícula de professores e alunos nas salas virtuais. Após a implementação dos mecanismos de 

sincronização na plataforma Canvas, foi iniciado um projeto junto ao NTIC para o desenvolvimento do 

mecanismo de sincronização da plataforma Teams com o Sistema Acadêmico, que foi concluído no final do 

2º semestre. Tais mecanismos de sincronização permitiram uma atualização diária das matrículas de alunos 

e professores nas plataformas digitais, tornando o processo mais robusto e com um menor tempo de reposta 

para alunos e docentes. 

Com o objetivo de avançar no processo de qualificação do trabalho docente em ambiente remoto, foi criado, 

em parceria com a Pró-reitoria de Graduação, o canal Olhares Didáticos, para a realização de lives para o 

compartilhamento de experiências docentes de sucesso utilizando as plataformas digitais. Foram realizadas 

16 lives, atingindo um total de 3919 visualizações, com a participação de docentes da Universidade e 

convidados externos. 

Com o objetivo de avançar na produção de conteúdo EaD e no oferecimento de disciplinas e cursos na 

modalidade EaD, foram produzidas, em parceria com o UOL EdTech: 1 disciplina de Graduação de 17 horas, 

1 disciplina de Pós-graduação de 51 horas e 1 curso de Extensão de 16 horas, além de 2 cursos completos 

de Especialização de 360 horas, contendo 12 disciplinas de 30 horas cada curso. 

Após a criação do departamento PUC-Digital no 2º semestre, foi realizada a transferência da gestão da 

produção de conteúdos EaD para este novo departamento, ficando o DDE responsável pela gestão das 

plataformas digitais onde os materiais produzidos serão disponibilizados.   

Visando aperfeiçoar o processo de gestão das atividades desenvolvidas pelo Departamento de 

Desenvolvimento Educacional (DDE), foram criados indicadores. 
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AVANÇOS: a) Migração da plataforma AVA (Sakai) para as plataformas Canvas LMS e Microsoft Teams, 

disponibilizando a alunos e professores plataformas digitais modernas, com diversos recursos adicionais, 

incluindo o suporte para videoconferências, e com capacidade para atender a um número muito maior de 

alunos. b) Capacitação do corpo docente da Universidade para utilização das plataformas digitais e seus 

recursos, permitindo a realização de atividades de ensino de forma remota. c) Desenvolvimento de 

mecanismos de sincronização das plataformas Canvas e Teams com o Sistema Acadêmico, tornando o 

processo de matrícula de alunos e professores nas plataformas digitais mais ágil e robusto. d) 

Aperfeiçoamento dos processos de atendimento a alunos e docentes através do trabalho conjunto entre CAA, 

NTIC e DDE. e) Implantação e uso de plataformas digitais no Colégio Pio XII. f) Desenvolvimento de 

atividades remotas de estágio obrigatório em cursos de Licenciatura através de plataformas digitais. g) 

Qualificação do trabalho docente em ambiente remoto através do canal Olhares Didáticos, para a realização 

de lives para o compartilhamento de experiências docentes de sucesso utilizando as plataformas digitais. h) 

Produção de conteúdos EaD para 1 disciplina de Graduação de 17 horas, 1 disciplina de Pós-graduação de 

51 horas e 1 curso de Extensão de 16 horas, além de 2 cursos completos de Especialização de 360 horas, 

contendo 12 disciplinas de 30 horas cada curso. i) Definição de indicadores e geração de relatórios mensais, 

visando aperfeiçoar o trabalho de gestão das atividades desenvolvidas pelo Departamento de 

Desenvolvimento Educacional (DDE). FRAGILIDADES: a) A migração do atual Sistema Acadêmico para o 

sistema Lyceum fará com que seja necessário realizar um trabalho de integração desse novo sistema 

acadêmico com as plataformas digitais Canvas e Teams. b) A publicação das salas virtuais por parte de 

docentes no início de cada semestre letivo é um ponto que necessita ser aperfeiçoado, pois, em virtude de os 

processos seletivos de docentes muitas vezes serem finalizados após o início do semestre letivo, algumas 

salas virtuais não são disponibilizadas aos alunos no 1º dia de aula, gerando dúvidas nos alunos e 

demandando um maior esforço de atendimento, impactando negativamente a experiência do aluno na 

Universidade. c) Os procedimentos de comunicação com alunos ingressantes precisam ser aperfeiçoados, 

visando dar mais clareza ao aluno sobre as plataformas digitais utilizadas pela Universidade e as formas de 

acesso após a realização da matrícula. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Definir procedimentos para a 

comunicação com alunos ingressantes, visando dar mais clareza ao aluno sobre as plataformas digitais 

utilizadas pela Universidade e as formas de acesso após a realização da matrícula. 
 

Relatório PROAD no 03 – Contratos e Convênios 

 

1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Garantir que todos os Contratos e Convênios 

sejam inseridos no Sistema ROTAS para registro na Instituição. b) Manter o histórico de Contratos e 

Convênios, bem como garantir que todos os Contratos estejam assinados antes da aquisição de bens e 

serviços, que excedam o valor pré-determinado pela Instituição. c) Auxiliar e sanar possíveis dúvidas sobre o 

sistema e do próprio processo de sua operacionalização. d) Agilizar o processo de tramitação e a análise de 

propostas de contratos. 1.2. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Colher informações sobre as 

dificuldades e as necessidades de cada Unidade. b) Verificar se todas as regras divulgadas para a 

solicitação, elaboração e encerramento de um Contrato ou Convênio estão sendo devidamente aplicadas. c) 

Assegurar que todas as instâncias solicitantes e aprovadoras tenham ciência do Contrato e/ou Convênio 

iniciado, bem como sua vigência, objeto/escopo, isto é, todas as informações disponíveis para análise, 

eventuais consultas e acompanhamentos. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

 Revisão do processo de Contratos e Convênios e atualização de documentos com as orientações de 

procedimentos. 

 Revisão do fluxo dos contratos frente a novas demandas. 
 Melhoria no relatório BI (business intelligence) para proporcionar maior clareza das informações, 

visando a melhoria do sistema de Contratos – ROTAS. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  
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Como resultado obteve-se:  

 Melhoria nos fluxos iniciais (template), para que o workflow pudesse ter as avaliações necessárias no 

processo de solicitação. 

 Melhoria na utilização de relatórios para acompanhamento visando identificar os pontos críticos na 

demora da tramitação. 

 Redução no prazo de trâmite atendendo as determinações do documento vigente. 

Apesar dessas melhorias, a sistematização do processo de contratos ainda não apresenta a agilidade 

desejada, tendo em vista a reincidência de solicitação de alteração no workflow dos contratos sob as mais 

variadas justificativas. 
AVANÇOS: a) Acompanhar, em conjunto, os procedimentos com as Unidades. b) Revisar, anualmente, o 

documento com as orientações do processo de contrato e convênios na Instituição. c) Emitir relatórios 

gerenciais para acompanhamento. d) Acompanhar os prazos estabelecidos no sistema junto aos Gestores. e) 
Gerenciar os prazos e vigências dos contratos por meio do Relatório BI (business intelligence). 

FRAGILIDADES: a) Unificar o sistema ROTAS para obter informações de controle e acompanhamento. b) 

Reduzir prazo de tramitação de Contratos/Convênios. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Integrar o 

Sistema ROTAS com o Sistema Orçamentário, para que a checagem de disponibilidade orçamentária possa 

ser realizada automaticamente pelo Sistema. b) Dar continuidade ao acompanhamento com os gestores das 

etapas de cada solicitação inserida no Sistema ROTAS. c) Avaliar constantemente os resultados após novos 

ajustes nos Sistemas. 
 

Formulário 5 – versão 8 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 

3 – Infraestrutura e Bibliotecas 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
7- Infraestrutura Física 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
5 – Infraestrutura Física 

 

EXTRATO no 03 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2020: 
NTIC no 01, PROAD no 05, SBI no 01 

 

Relatório NTIC no 01 – Transformação Digital PUC-CAMPINAS 

 

1. OBJETIVOS: 1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Transformar os processos atuais em processos 

digitais. Desde o vestibular até a colação de grau, todos os processos que envolvem atendimento ao 

candidato e ao aluno, podem ser feitos a distância. Para tanto, as tecnologias de Assinatura Eletrônica e 

Assinatura Digital foram utilizadas. A finalidade do projeto é ter todos os processos da PUC-Campinas 100% 
digitais.1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: 1.2.1 Objetivos da área de Infraestrutura do NTIC: 

a) Implantar a Vertical de Segurança para cuidar de processos, implantação de controles, gestão de antivírus, 

firewall e incidentes. Essa área será diretamente responsável pela implantação da LGPD, sendo responsável 

pelos controles de TI. b) Implantar o firewall para proteção de perímetro das redes acadêmicas e 

administrativas. Implantação de controles e filtros que protegem a rede de uso indevido, exploração de 

vulnerabilidades e degradação por conta de mal-uso dos serviços. c) Implantar Mobilidade nos Laboratórios e 

a possibilitar ao aluno trazer seu próprio computador para uso em aula. Implantação de 260 notebooks em 

laboratórios modificados para explorar conceitos de metodologias ativas, espaços criativos que encorajem o 

aluno a trazer seus dispositivos (BYOD). d) Reestruturar o cabeamento, trazendo segurança à nossa 

instituição, usando cabeamento categoria CAT6, eliminando áreas antes não estruturadas para o 

cabeamento. Aumento de throughput no backbone, proporcionando maior velocidade nas transações de 

dados e melhoria da experiência dos usuários, principalmente dos alunos. Laboratórios com rede gigabit em 

grande maioria. e) Reestruturar o CFTV substituindo infraestrutura analógica para digital. Implantação de 

tecnologia baseada em fibra óptica e sistema integrado de controle de segurança para gerenciar câmeras, 

alarme de intrusão e incêndio e substituição de 220 câmeras e reposicionamento para privilegiar o 

monitoramento inteligente proposto pelo projeto. f) Atualizar plataforma de IPBX (telefonia IP) para ativação 

de alta disponibilidade de saída/entrada de ligações. g) Disponibilizar plataforma para realização de eventos 

online utilizando Webex CISCO: Live de profissões; Colação de grau; Lives de férias; Debates sobre racismo; 

Capacitação de servidores da saúde – Prefeitura de Campinas. h) Aumentar 100% da capacidade de largura 

da banda de internet, sem custo, para suportar as atividades remotas. i) Disponibilizar licenças Adobe 

(Creative Cloud), sem custos, para todos os alunos dos cursos de Comunicação (CLC) e Tecnologia 

(CEATEC) para uso doméstico. j) Disponibilizar autenticação integrada para plataformas de ensino: TEAMS / 

CANVAS. k) Habilitar estrutura TEAMS para possibilitar realização de reuniões remotas. l) Disponibilizar 

notebooks e MiniPCs para que os funcionários exerçam suas atividades em home office. m) Disponibilizar 

ramais remotos para as áreas de atendimento à comunidade acadêmica. n) Disponibilizar “VPN” para acesso 

seguro aos recursos da rede interna. 1.2.2 Objetivos da área de Sistemas do NTIC: a) Carregar todas as 

salas da instituição, cerca de seis mil salas, no Teams e no CANVAS, trabalho feito junto ao DDE. b) Realizar 
pagamento de acordo com cartão de crédito e débito online. c) Possibilitar aulas virtuais para o PIO XII 

através do Canvas. d) Possibilitar no sistema que turmas práticas oferecidas no 1º semestre sejam 

prorrogadas para o 2º semestre de 2020, para reposição das aulas. e) Criar infraestrutura para suportar as 

reposições de aulas relacionadas às turmas práticas do 1º semestre, que foram prorrogadas para o 2º 
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semestre de 2020 e precisam acessar o Teams e Canvas. f) Apoiar os professores na utilização das 

ferramentas Teams e Canvas. As demandas são analisadas e quando for o caso, são reportadas ao DDE. g) 

Possibilitar que na Convocação para Ingresso de Transferência Externa, Portador de Diploma e 

Remanejamento Interno, o envio do Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviço e Folha Analítica 

fosse por e-mail. Todo o processo de convocação foi customizado no sistema, uma vez que o aluno não 

poderia estar presencialmente na Instituição. h) Possibilitar que, na Convocação dos candidatos do Vestibular 

de Inverno 2020, os candidatos além de enviar os documentos necessários para a matrícula, pudessem fazer 

também o download do Termo de Adesão ao Contrato de Prestação de Serviço e imprimir, assinar e fazer o 

upload do documento assinado, uma vez que o aluno não poderia estar presencialmente na Instituição. i) 

Liberar o Diploma Digitalizado aos alunos formados através da Área Logada, uma vez que o aluno não 

poderia estar presencialmente na Instituição. j) Possibilitar o uso do Cartão de Crédito, bandeiras Cielo e 

GetNet, no pagamento das matrículas e mensalidades de todos os cursos. k) Implantar a Assinatura 

Eletrônica do Contrato de Alunos e dos Contratos de Fornecedores. l) Implantar a Certificação Digital para 

Histórico Escolar. m) Implantar a Certificação Digital para o Certificado de Conclusão de Curso. n) Implantar o 

ERP LYCEUM para os cursos de Extensão. o) Implantar o ERP LYCEUM para todos os Processos Seletivos 

da Instituição. p) Implantar Vestibular On-line. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Os projetos do NTIC envolvem todos os segmentos internos da instituição, principalmente as Pró Reitorias. 

Como segmentos externos, trabalhamos com alguns parceiros de mercado na implantação dos ERPs e na 

implantação de projetos de infraestrutura. 

O NTIC, na área de Sistemas, utiliza Metodologia de Gestão de Projetos, englobando os seguintes 

documentos: 

 Memória de Reunião; Estrutura Analítica do Projeto – EAP; Partes Interessadas – Stakeholder; Termo 

de Abertura do Projeto – TAP; Apresentação do Projeto – Kickoff; Visão do Projeto; Cronograma do 

Projeto; Status Report do Projeto; Mapeamento de Requisitos; Plano de Gerenciamento da 

Comunicação do Projeto; Plano de Gerenciamento dos Riscos; Cronograma de Treinamento; Roteiro 

de Teste; Lista de Presença em Treinamento; Manual do Projeto; Protótipo do Projeto; Termo de 

Encerramento do Projeto. 

 Os benefícios do uso dessa metodologia são sentidos pelos usuários, pois eles podem acompanhar 

cada passo do projeto através do Status Report. Temos maior assertividade no produto implantado, 

uma vez que, ao levantar os requisitos, é o usuário que aprova nossos relatórios e tem a oportunidade 

de mudar algum entendimento errôneo do processo.  

O NTIC na área de Infraestrutura, na avaliação de aquisição de tecnologias, são prioridades em nossa 

análise: 

 Aderência técnica à estrutura da PUC; 

 Posicionamento do produto na análise do Gartner; 

 Difusão da tecnologia no cenário nacional; 

 Possibilidade de realização de prova de conceito do produto (PoC). 

O NTIC na área de Infraestrutura e Redes implantou um controle para avaliar o acordo de nível de serviço 

contratado junto aos fornecedores de links e avaliar se está sendo cumprido. Em caso negativo, aplicar as 

sanções previstas em contrato: 

 Nosso sistema de monitoramento (Zabbix) tem em sua configuração o nível de disponibilidade que o 

link precisa ter no mês, caso esse volume fique abaixo do contratado ele gera um alerta para a equipe 

de monitoramento; 

 Através dessa evidência, o fornecedor é notificado, aplica o desconto pertinente e toma as medidas 

necessárias para evitar que o evento se repita. 

 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Na área de Sistemas, considera-se um resultado a implantação dos sistemas. Temos que considerar que, 

para os usuários, tudo fica bem mais claro na utilização dos sistemas e, dessa forma, é normal que 
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solicitações de customizações surjam após a implantação.  

Na área de infraestrutura, toda e qualquer solução considerada para ser adquirida, obrigatoriamente, deve 

passar por um processo de PoC (prova de conceito) interno, no ambiente da PUC, para que todas as 

funcionalidades possam ser comprovadas. 

Na área de redes, com a implantação do controle do nível de acordo de serviço, foi possível atuar junto as 

operadoras exigindo o desconto nas faturas. Além disso, evitar indisponibilidade dos serviços, uma vez que, 
ao perceber a degradação do link, os equipamentos que controlam o acesso à internet, fazem a transição 

para o link redundante sem interrupção. AVANÇOS: a) A Transformação Digital é o caminho. A partir da 

pandemia, o modelo mental será alterado, e a Tecnologia estará ainda mais presente nas Universidades. A 

transformação é extremamente necessária para acompanharmos o mercado e cumprirmos a missão da 

universidade, e houve avanços consideráveis ao longo de 2020 quanto ao entendimento da importância da 

transformação digital e à redução da resistência às mudanças. b) As implantações de Sistemas de 

Informação trazem uma segurança maior, além da automação de alguns processos. Por outro lado, exigem 

mudanças de conhecimento de Tecnologia por parte dos usuários. FRAGILIDADES: a) Transformação Digital 

requer Transformação Cultural. Essa Transformação Cultural significa ter um novo Modelo Mental e trabalhar 

com a Tecnologia. A grande maioria de nossos usuários não estão preparados para isso. Portanto o processo 

de conquista é muito importante e decisivo para os resultados, pois exige convencimento e mudança de 

rotinas, comportamento e processos. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Trazer os usuários da instituição 

mais perto da Tecnologia. Ter mais Seminários a respeito, mais treinamentos nas diversas ferramentas 

utilizadas pelos usuários e pelos professores da instituição. É preciso haver a conscientização de que essa 

aproximação é extremamente necessária daqui para frente. 

 

Relatório PROAD no 05 – Adequação de Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão e 

Eliminação de Barreiras Arquitetônicas 

 

1.OBJETIVOS: 1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: 1.1.1 Adequação de Infraestrutura Física para 

Ensino, Pesquisa e Extensão: a) atender às necessidades didático-pedagógicas criando ou reformando a 

infraestrutura necessária para o desenvolvimento das atividades. b) Adequação da infraestrutura existente, 

visando compatibilidade com a atualização dos recursos tecnológicos e compatibilidade com Normas 

vigentes, principalmente no que diz respeito à Segurança de Usuários. 1.1.2 Eliminação de Barreiras 

Arquitetônicas: a) propiciar às edificações existentes e entornos imediatos a eliminação de barreiras 

arquitetônicas, criando condições de acessibilidade com autonomia e segurança. Nas edificações novas, as 

soluções são definidas ainda em projeto, obedecendo à Norma vigente ABNT NBR 9050/2004 (atualizada 

em 2020) – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. 1.2 OBJETIVOS 

DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Verificar a conclusão das obras de Adequação de Infraestrutura Física 

para Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de Barreiras Arquitetônicas demandadas e autorizadas para 

execução em 2020. b) Verificar a qualidade, atendimento aos requisitos e às premissas estabelecidas em 

cada projeto, para cada obra/serviços realizado. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Os processos de adequações físicas na Universidade são desencadeados pela comunidade interna (alunos, 

professores e funcionários) e/ou por órgãos externos fiscalizadores (MEC, Prefeitura, Corpo de Bombeiros, 

Promotoria do Estado de São Paulo etc.) e adotam a seguinte metodologia: 

2.1 Levantamento - Entrevista com o(s) solicitante(s) para identificação da(s) necessidade(s) a partir do 

recebimento do documento (Solicitação de Serviços DPIF) em que está caracterizada e formalizada a 

solicitação de serviço (quando o solicitante faz parte da comunidade interna). Levantamento físico das áreas 

a serem intervindas ou criadas, com a utilização de trenas e registro fotográfico. Quando necessário, são 

contratados levantamentos topográficos. 

2.2 Processamento – Os dados coletados são sistematizados em um Programa Funcional (programa Word 

e/ou Excel). O levantamento físico é digitalizado no programa AutoCAD, o qual é armazenado junto com o 
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registro fotográfico em uma pasta digital criada especificamente para cada Serviço. 
2.3 Análise de dados / informações - São analisados pela equipe técnica do DPIF, em conjunto com os 
requisitos exigidos pelas legislações vigentes e com as demais necessidades apontadas pelas outras equipes 
técnicas internas (Departamento de Manutenção e Obras, Núcleo de Tecnologia da Informação e 
Comunicação, Departamento de Engenharia de Segurança do Trabalho, Departamento de Segurança 
Universitária e Departamento de Serviços Gerais). Após a análise de todas as informações, é iniciado o 
desenvolvimento dos Projetos. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Para atingir os objetivos propostos, são necessárias avaliações prévias quanto à viabilidade e 

enquadramento às Normas e Regulamentações, sendo que, verificadas as possibilidades, desenvolvemos o 

seguinte processo: 

3.1 Ações: 

3.1.1 Desenvolvimento de projetos para atendimento das necessidades. 

3.1.2  Apresentação / Validação dos projetos com a unidade solicitante, as equipes de apoio, e outras 

equipes com conhecimentos específicos na área objeto da intervenção. 

3.1.3 Encaminhamento do processo para orçamentação e execução. 

3.1.4 Acompanhamento das obras em visitas técnicas. 

3.1.5 Vistoria final de obra. 

3.1.6 Avaliação pós-ocupacional e intervenções para os ajustes, se necessários. 

3.2 Avaliação das Ações: 

3.2.1 O envolvimento da equipe técnica e demais colaboradores com conhecimentos específicos, ainda 

na fase de Projeto, minimiza eventuais falhas e consequentemente necessidade de correções 

futuras.  

3.2.2 A aprovação prévia dos custos, antes da execução da obra, permite revisar escopo, se necessário, 

de modo que o valor a ser investido seja condizente com a verba disponibilizada para esse fim. 

3.2.3 O acompanhamento do profissional responsável pelo Projeto nas obras, além de garantir que a 

obra seja executada conforme o Projeto, permite ainda corrigir possíveis falhas de Projeto em 

tempo adequado. 

3.2.4 Em situações de obras mais complexas, são agendadas visitas intermediárias na obra, tanto com o 

solicitante direto quanto com a equipe de apoio, para verificar se o que está sendo executado está 

de acordo com as expectativas e se os objetivos foram alcançados. 

3.3 Análise do resultado: 

3.3.1 Internas: Feitas pela equipe técnica (DPIF / equipes de apoio), verificando a correspondência entre 

os projetos e as obras, e os resultados como um todo. 

3.3.2 Externas: Feitas pelas unidades solicitantes no tocante ao atendimento das expectativas dos 

serviços executados e da funcionalidade pretendida. 
AVANÇOS: a) Envolvimento de colaboradores, cada vez mais presentes, ainda na fase de Projeto, nas 

vistorias de obras e nas análises pós-ocupacionais, procurando aprimorar soluções e corrigir erros e falhas 

identificados. b) Evolução na capacidade de considerar as necessidades apresentadas dentro da verba 
disponibilizada. c) Participação da equipe em curso de capacitação para desempenho com novo software 

específico da área. FRAGILIDADES: a) Em função da diversidade das solicitações de serviços, que 

envolvem normas e cuidados distintos, nos serviços mais específicos, ficamos mais suscetíveis a falhas por 

não termos como rotina serviços similares. b) Em função da dimensão da Universidade e das frequentes 

alterações nos espaços físicos, nem sempre é possível manter o banco de dados de infraestrutura física 

atualizado. c) Devido à atual sistemática de planejamento e repasse dos serviços, encontramos dificuldades 
na organização e priorização dos serviços dentro do Departamento. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) 

Manter as atividades de controle gerencial, intensificando os cuidados na coleta de informações e na 

elaboração de projetos, a fim de atendermos com maior segurança e agilidade as necessidades solicitadas. 

b) Cumprir o planejamento dos serviços advindos dos diversos setores da Universidade, intensificando os 

cuidados na priorização de atendimento relacionado às atividades didático-pedagógicas e melhorando a 

elaboração do cronograma de macro-atividades para cada serviço. c) Manter o planejamento das atividades 
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relacionadas a Regularização das Edificações com respectivo cronograma de macro-atividades para cada 

etapa. d) Melhorar o processo de organização/atualização do banco de dados de infraestrutura física do 

Departamento. e) Investir mais tempo na coleta de informações técnicas e legais em normas e procedimentos 

de órgãos que embasem e garantam segurança funcional aos projetos. f) Nas situações muito específicas, 

que necessitem do suporte de um profissional especializado, optar pela contratação externa do serviço com 

supervisão da equipe e do usuário responsável pelo espaço. g) Expandir os desenvolvimentos de projetos em 
plataformas BIM – Building Information Modelling, capazes de minimizar erros e auxiliar na integração entre 

os projetos. 
 

Relatório SBI no 01 – Acompanhamento e Avaliação do Sistema de Bibliotecas e Informação (SBI) 

 
1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Acompanhar e avaliar os serviços e produtos do 
Sistema de Bibliotecas e Informação da PUC-Campinas, identificando pontos fortes e pontos que podem ser 
melhorados para alinhamento de ações de melhoria e dimensionamento de novos produtos e serviços, com 
foco na satisfação e no atendimento às necessidades informacionais da comunidade atendida. 1.2. 
OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Motivar mudanças na forma e no método de execução de 
determinados processos nos setores de Catalogação para melhoria no desempenho do quadro funcional e 
nos produtos e serviços oferecidos pelo setor. b) Manter atualizadas as ferramentas de gestão de processos 
gerando melhorias no modo de execução de rotinas nos setores do SBI. 
 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Levantamento: relatórios estatísticos gerados pelo Sistema de Gerenciamentos de Biblioteca – Pergamum e 

relatórios desenvolvidos por cada departamento. Visitas técnicas às Biliotecas e Departamentos para 

acompanhamento in loco.  

Processamento: elaboração de tabelas e gráficos (planilhas em Excel e editor de texto), consolidação de 

dados enviados por e-mail. Extração de relatórios através do Sistema de Gerenciamentos de Biblioteca – 

Pergamum e plataformas específicas das bases de dados. 

Análise dos dados/informações: análise estatística quantitativa através dos resultados dos relatórios e 

análise qualitativa através das observações in loco e relatos enviados por e-mail.  

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

PROCESSO: GESTÃO DO SBI 

Estrutura do SBI – Atualmente, o SBI é formado por: três bibliotecas universitárias e uma biblioteca escolar, 

Coordenação, Núcleo de Editoração e Área Técnica. Os dados serão apresentados em quatro grupos. 

GRUPO 1 – BIBLIOTECAS, ACERVOS E SERVIÇOS 

Bibliotecas 
Biblioteca Campus I – Unidade 1: atende os cursos de graduação do Centro de Economia e Administração 
– CEA, Centro de Linguagem e Comunicação – CLC, Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologia 
– CEATEC, além dos cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição. 

 Acervo de livros: 
o Títulos: 60.042 
o Exemplares: 15.0983 

 Acervo de periódicos: 
o Títulos: 188 
o Exemplares: 15.201 

 Fichas catalográficas elaboradas em 2020: 40 
 Treinamentos realizados em 2020: 6 
 

Biblioteca do Campus I – Unidade 2: atende os cursos de graduação do Centro de Ciências Humanas e 

Sociais Aplicadas - CCHSA, além dos cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição. 
• Acervo de livros: 

o Títulos: 60.042 
o Exemplares: 15.0983 
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• Acervo de periódicos: 
o Títulos: 193 
o Exemplares: 14.516 

• Fichas catalográficas elaboradas em 2020: 39 
• Treinamentos realizados em 2020: 1 

Biblioteca do Campus II: atende os cursos de graduação do Centro de Cicências da Vida – CCV, além dos 
cursos de pós-graduação oferecidos pela instituição. 

• Acervo de livros: 
o Títulos: 27.004 
o Exemplares: 70.990 

• Acervo de periódicos: 
o Títulos: 148 
o Exemplares: 10.311 

• Fichas catalográficas elaboradas em 2020: 106 
• Treinamentos realizados em 2020: 16 

Biblioteca do Colégio PIO XII 
• Acervo de livros: 

o Títulos: 7.528 
o Exemplares: 10.716 

• Acervo de periódicos: 
o Títulos: 19 
o Exemplares: 1.477 

• Atividades realizados em 2020: 180 
O acervo das bibliotecas é organizado de acordo com as áreas de conhecimento das faculdades instaladas. 
As bibliotecas do SBI têm por objetivo prestar apoio informacional a toda comunidade acadêmica e 
funcionários da PUC-Campinas, além do público externo, de acordo com as diretrizes do Regulamento de 
Biblioteca (http://www.puc-campinas.edu.br/biblioteca). 
Cabe ressaltar que, em virtude da pandemia da COVID-19, não foram realizados empréstimos internos e 
externos entre bibliotecas, e todos os treinamentos ministrados pelas bibliotecas em 2020 aconteceram 
online. Todos os empréstimos e as devoluções aconteceram mediante agendamento prévio e as bibliotecas 
não ficaram abertas ao público. 
GRUPO 2 – RECURSOS INFORMACIONAIS 
Além do acervo físico, as bibliotecas do SBI contam com uma vasta coleção digital disponibilizada no portal 
da instituição gerenciada pelo Sistema de Busca Integrada Lib.Steps, que apresenta resultados de todas as 
bases de dados disponibilizadas pelo SBI, possibilitando aos usuários uma melhor experiência de pesquisa. 
Em 2020, foi adquirida uma base de dados e e-books, com aproximadamente 9 mil títulos de diversas áreas 
do conhecimento. Atualmente, além do acervo físico disponível nas bibliotecas, os principais recursos 
informacionais são: 
Biblioteca Virtual Pearson: 

 9 mil títulos de e-books 
 Disponível através do portal da biblioteca: Portal PUC-Campinas » Biblioteca 

Portal de periódicos da CAPES 
 aproximadamente 494 bases de dados referenciais, de texto completo, normas e patentes. 
 Disponível através do portal da biblioteca: Portal PUC-Campinas » Biblioteca 

E-books de aquisição perpétua 
 EBSCO: 15 títulos 
 IEEE: 666 títulos 
 Springer: 1.046 
 Disponível através do catálogo LVMEN: http://catalogolvmen.puc-campinas.edu.br/ 

Target Ged WEB 
 Normas Técnicas Brasileiras, Mercosul, Estrangeiras, Internacionais e outros documentos 
 Disponível através do catálogo LVMEN: http://catalogolvmen.puc-campinas.edu.br/ 

Biblioteca Digital de Teses e Dissertações – TEDE 
 Total de teses e dissertações disponíveis: 1.418 
 Total de teses e dissertações submetidas em 2020: 95 
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 Disponível através do link: http://tede.bibliotecadigital.puc-campinas.edu.br/ 
GRUPO 3 – ESTRUTURA TÉCNICA, DE ESPAÇO FÍSICO E DE RECURSOS HUMANOS 
Área Técnica – É responsável pelo processamento técnico dos materiais adquiridos pela Instituição e utiliza 
para as atividades de classificação, os sistemas Dewey Decimal Classification (CDD) e a Universal Decimal 
Classification (CDU) para os acervos de Direito, Economia, Administração e Ciências Contábeis. As 
atividades de Catalogação, em nível completo, são regidas pelo Código de Catalogação AACR-2 - Anglo-
American Cataloging Rules e adoção do formato MARC21 e ISO 2709. O processamento de 
material/conteúdos de informação é executado pelo Sistema de Gerenciamento de Bibliotecas - Pergamum. 
Catálogo online (catálogo LVMEN) http://catalogolvmen.puc-campinas.edu.br/. 

Infraestrutura de Espaço Físico 
 O SBI ocupa área de 8123m², sendo que 7508 m² estão distribuídos em 3 bibliotecas universitárias e 

uma escolar.  
 As bibliotecas possuem ambientes de inclusão para pessoas com deficiência visual. As salas de 

apoio ao deficiente visual oferecem acervo de livros em Braille (partes de livros, artigos de periódicos) 
recomendados nas bibliografias básicas e/ou complementares dos cursos e indicados pelo corpo 
docente das disciplinas. Os textos são gerados sob demanda, pelo ProAces da PUC-Campinas. As 
salas possuem computadores com programas especializados como o ZoomText, Virtual Vision, 
NVDA, TextAloud e os equipamentos BookReader e Lupa Eletrônica Portátil na biblioteca do campus 
I, unidade 1e na biblioteca do campus II. 

 Todas as bibliotecas são contempladas com laboratórios de informáticas, com computadores para 
realização de pesquisas e trabalhos academicos além de computadores para consultas.   

Recursos Humanos – O quadro do SBI foi composto por 80 funcionários, sendo 1 supervisor, 20 

bibliotecários, 46 auxiliares de biblioteca, 1 secretária, 1 assistente de editoração e 6 aprendizes. 
Grupo 4 – Núcleo de Editoração 
O Núcleo de Editoração do Sistema de Bibliotecas e Informação é o órgão responsável pela produção 
editorial – desde a submissão até a indexação, em bases de dados, dos periódicos científicos credenciados 
pela PUC-Campinas. Dentre os serviços prestados, destacam-se a normalização, a editoração, o controle de 
plágio, e a disponibilização dos conteúdos científicos em plataformas open source, tais como SciELO e Open 
Journal Systems (OJS).   
O Núcleo possui unidades em dois campi e edita doze revistas científicas sendo: títulos correntes: 
Transinformação (Qualis A1), Estudos de Psicologia (Qualis A1); Oculum Ensaios (Qualis A2), Revista de 
Educação da PUC-Campinas (Qualis B1), Revista de Nutrição (Qualis  B2); Revista de Ciências Médicas 
(Qualis B4) , Reflexão (Qualis B3), Cadernos de Fé e Cultura (Qualis B5), Pós-Limiar, Revista de Direitos 
Humanos e Desenvolvimentos Social e Sustentabilidade: Diálogos Interdisciplinares; título não corrente: 
Bioikos (Qualis B5). Os periódicos editados no Núcleo possuem selo ABEC – Associação Brasileira de 
Editores Científicos, e as revistas Estudos de Psicologia, Revista de Nutrição e Transinformação vêm 
recebendo aporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq). 
CONCLUSÃO: 
Os objetivos dos projetos/ações desenvolvidos pelo SBI foram atingidos. Como representativo da obtenção 
de melhoria no nível de qualidade e dimensionamento de novos produtos e serviços com foco na satisfação 
informacional da comunidade atendida, pode-se citar: 

 Atualização/correção de dados relativos ao acervo das bibliotecas; 
 Otimização da comunicação interna no SBI; 
 Aquisição de uma base de dados de e-books. 

AVANÇOS: a) Customização do Repositório Institucional. b) Assinatura de uma base de dados de e-books. c) 
Mapeamento de todos os processos das bibliotecas. d) Catalogação do acervo de testes de instrumentos 
psicológicos da Faculdade de Psicologia. e) Crescimento do engajamento nas redes sociais do SBI. 
FRAGILIDADES: a) Número insuficiente de funcionários existentes no Núcleo de Editoração para assumir 
outras demandas. b) Inexistência de cabines ou de salas para estudo individual nas bibliotecas. c) Problemas 
de ventilação (bibliotecas muito quentes) nas bibliotecas. d) Dificuldade para investimento em novas bases de 
dados. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Colaborar com a Reitoria no processo de modernização do 
SBI. b) Manter esforços e investimentos em desenvolvimento de acervos impresso e eletrônico para a 
graduação e pós-graduação. c) Avaliar serviços e produtos do SBI, a utilização do acervo do SBI pelos 
usuários e outras avaliações propostas pela Reitoria. d) Centrar esforços na adequação do espaço físico, em 
curto prazo, para adaptação de salas de estudo em grupo em todas as Bibliotecas, criação ou adaptação de 
ambientes de estudo individual em conformidade com as recomendações do MEC e padrões nacionais, 
espaços de convívio e de pesquisa e principalmente para atendimento das demandas expressas da 
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comunidade usuária, objetivando redimensionar e/ou incrementar serviços existentes, e criação de novos 
produtos e serviços. e) Propor, junto à DRH, cursos e treinamentos direcionados ao corpo funcional, 
bibliotecários e auxiliares com o objetivo de motivar e capacitar. f) Desenvolver novas ações do SBI, com o 
apoio da Reitoria visando otimizar e intensificar o uso das bases de dados no Portal de Periódicos Capes, por 
meio de treinamentos e oficinas de trabalho a serem oferecidos à comunidade acadêmica, evitando assim, o 
corte, pela Capes, do acesso às bases pouco consultadas. g) Operacionalizar o repositório institucional. h) 
Implementar novas estratégias para internacionalização e divulgação das revistas científicas credenciadas 
pela PUC-Campinas, conforme critérios SciELO e Web of Science e fomentar a profissionalização dos 
editores por meio de eventos com parceria externa. 
 

Formulário 5 – versão 8 
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 5
 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 

4 – Planejamento e Avaliação 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
8 – Planejamento e Avaliação 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

 

EXTRATO no 04 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2020: 
DPLAN nos 01 e 02 

 

Relatório DPLAN no 01 – Planejamento Estratégico (PEs) 

 
1. OBJETIVOS:  
 
1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Oferecer suporte ao acompanhamento da execução dos planos 

de ação. b) Avaliar os planos de ação, nos aspectos de execução e aderência aos eixos estratégicos 

vigentes. c) Implantar indicadores de monitoramento (atualizados de forma automática) para apoio à 

gestão. d) Elaborar o PEs da Universidade para o período 2021-2025. e) Garantir a participação ativa da 

Comunidade Universitária no processo de elaboração do PEs.  

1.2. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Análise das ações realizadas e registradas pelos 

gestores no sistema de gestão estratégica SA-Interact. b) Observação dos resultados dos indicadores 

táticos/estratégicos. c) Acompanhar as ações de elaboração do PEs para o ciclo 2021-2025. 
 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
Foram realizadas as seguintes tarefas: 1) Suporte contínuo ao uso do sistema SA-Interact, com reuniões 

realizadas de forma remota. 2) Monitoramento das operações realizadas de atualização dos dados dos 

indicadores. 

Para avaliar os planos de ação, foi realizada a seguinte tarefa: 1) Solicitação para que os gestores 

inserissem, no sistema SA-Interact, anotações com registros de todas as atividades relacionadas às ações 

em andamento nos planos. 

Para o processo de elaboração do PEs 2021-2025 da PUC-Campinas, foi organizado um conjunto de 

atividades envolvendo representantes das comunidades acadêmica e externa. As atividades foram realizadas 

no segundo semestre de 2020, de forma remota, devido ao contexto da pandemia de Covid-19 e seus 

protocolos de distanciamento e isolamento social. Entretanto, a organização das atividades iniciou-se no 

início do primeiro semestre de 2020, com a preparação do cronograma de atividades, do plano de 

comunicação, com a identificação das consultorias de apoio e reuniões com o grupo de assessores indicados 

pela Reitoria, para alinhamento e suporte técnico especializado. 

As reuniões de preparação, envolvendo o DPLAN, Humus Consultoria e grupo de assessores, definiram as 

temáticas para análise setorial, abordando temas relacionados ao cenário econômico (panoramas 

econômicos nacional e internacional), ao mercado educacional (tendências nacionais e internacionais) e às 

políticas, regulamentação e regulação (qual o cenário das políticas para o ensino superior no Brasil até 2025). 

Na PUC-Campinas, a elaboração do seu Planejamento Estratégico para o período 2021-2025 contemplou um 

formato participativo de discussão, visando gerar um robusto instrumento de governança vinculado às 

necessidades impostas pelo atual contexto. Dessa forma, tendo como uma das principais premissas 

metodológicas definidas pela Reitoria, a construção coletiva do PEs, que viabilizou a participação 

representativa da comunidade universitária por meio da constituição de um Grupo de Planejamento 

Estratégico (GPE), um Grupo Sistematizador (GS) e um Grupo Consolidador (GC), com atividades e 

encontros organizados semanalmente no segundo semestre, com ações para disseminar a cultura de 
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planejamento e propiciando um ambiente favorável para a discussão e construção coletiva dos instrumentos 

que formam o planejamento da Universidade. 

Para o desenvolvimento das atividades propostas para o Processo de Planejamento Estratégico da PUC-

Campinas, os grupos de trabalhos apresentaram a seguinte composição: 1) Grupo Sistematizador (GS) – 

DPLAN, assessorias e consultorias. 2) Grupo Consolidador (GC) – Reitoria (Reitor, Vice-Reitor e Pró-

Reitores). 3) Grupo de Planejamento Estratégico (GPE) – formado por 42 representantes da Comunidade 

Universitária: a) Direções de Centros – 5 (um membro por Direção de Centro, com possível alternação na 

participação). b) Corpo técnico-administrativo – 9 (membros representantes dos Centros e Reitoria). c) Corpo 

docente – 25 (representantes por área, dentre eles, membros envolvidos com graduação e pós-graduação, 

Stricto Sensu ou Lato Sensu, ou extensão). d) Corpo discente – 3 (um membro da graduação – representante 

discente da CPA, um membro da pós-graduação Stricto Sensu e um membro da pós-graduação Lato Sensu). 

Cabe destacar que o processo de elaboração do PEs 2021-2025 pautou-se nas seguintes premissas 

metodológicas: 1) Participativo e com compromisso com a Instituição. 2) Simples, com objetivos e metas 

factíveis. 3) Horizonte de 5 anos (com atualização anual), em processo contínuo de atualização. 4) Gestão 

com visão sistêmica e estratégica. 

 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  
As ações de acompanhamento dos indicadores de monitoramento auxiliaram, de forma contínua por 

diferentes setores da gestão universitária, na tomada de decisão. O acompanhamento do módulo de planos 

de ação passou a permitir, aos gestores, o armazenamento de todas a suas ações correlatas no contexto da 

gestão estratégica, criando uma memória de sua gestão. 

Os Instrumentos de Avaliação dos planos de ação ofereceram um retorno mais aprimorado em relação às 

ações implementadas pelos gestores no contexto do PEs.  

É importante destacar que a elaboração de um novo ciclo de Planejamento Estratégico é sempre um 

momento de reflexão para construção dos pilares para superar os desafios institucionais que advém de um 

contexto carregado de incertezas, mas também de oportunidades. Nesse sentido, o ciclo de palestras que 

abordam as temáticas do cenário econômico e seu impacto no setor educacional foram importantes 

ferramentas e contribuíram na identificação dos pontos fortes e fracos e nas oportunidades e ameaças 

presentes na realidade de nossa Universidade. 

O PEs 2021-2025 pautou-se nas premissas de cinco eixos balizadores e estratégicos, adotados pela 

Instituição: 1) inovação e empreendedorismo; 2) sustentabilidade econômica e ambiental, 3) longevidade; 4) 

internacionalização e 5) relações humano-afetivas, que fundamentaram e orientaram os direcionamentos do 

ciclo de palestras que ocorreram no segundo semestre. 

Durante o ciclo de palestras, foram considerados os desafios e oportunidades frente ao cenário de pandemia 

e pós-pandemia. Os especialistas convidados trouxeram questões importantes para o debate e a reflexão no 

processo de elaboração do PEs 2021-2025, apontando para uma aceleração das tendências já em 

andamento na Educação. Essas tendências estão relacionadas à crise econômica mundial, à transição 

demográfica, às políticas públicas de financiamento, às questões de empregabilidade, à quarta revolução 

industrial, entre outros aspectos. 

A partir do entendimento da Universidade sobre o contexto em que as atividades de elaboração do PEs 

ocorreriam, iniciou-se no dia 20 de agosto, quando o Magnífico Reitor, Prof. Dr. Germano Rigacci Júnior, 

apresentou aos gestores da Universidade a proposta de trabalho para o Planejamento Estratégico (PEs) da 

PUC-Campinas, referente ao período 2021-2025. Na proposta de trabalho, o Coordenador do DPLAN, Prof. 

Dr. Ricardo Luís de Freitas, apresentou um breve histórico dos processos de planejamento desenvolvidos 

pela Universidade, cronograma de trabalho, consultorias, logotipo PEs 2021-2025 e a agenda de atividades 

para o segundo semestre. 

Nos dias 24 e 28 de agosto, a HUMUS Consultoria ministrou um curso de 8 horas sobre “Planejamento 

Estratégico na Prática”, em que foram apresentados os caminhos e as ferramentas para elaborar um 

Planejamento Estratégico. O nivelamento conceitual consistiu em alinhar todos os participantes em termos de 

conhecimento da estrutura de construção de um planejamento estratégico. 
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Com o objetivo de subsidiar análises dos ambientes interno e externo da PUC-Campinas, foi organizada uma 

série de palestras visando abordar as principais macrovariáveis do setor educacional, com os seguintes 

temas: 1) Impacto Demográfico no Ensino Superior – 09/09/2020. 2) Configuração da Educação Superior – 

09/09/2020). 3) Ensino Superior – Pós-graduação e Extensão – 09/09/2020). 4) Análise Setorial e Regulação   

10/09/2020. 5) Perfil Geral do Aluno da PUC-Campinas e de renda domiciliar dos setores censitários de 

origem dos alunos de graduação, para os diferentes cursos – 16/09/2020. 6) Perfil do aluno – Local de 

Origem e Renda Domiciliar – 16/09/2020. 7) Cenários nas Dimensões: Política, Econômica, Comportamento e 

Sociedade, Educação e Saúde – 23/09/2020. a) Futuro da política e da economia: Reflexões sobre um 

mundo em crise. b) Proposta para Construção de Cenários: Comportamento, Sociedade e Educação. 8) 

Aceleração da transformação digital na economia e impacto para as IES: como as IES devem se preparar – 

30/09/2020). 9)  A importância do território – 07/10/2020. 10) RESET de competências e habilidades: “Novo” 

desafio estratégico – 07/10/2020. 

Contribuíram também, para análises dos ambientes interno e externo da PUC-Campinas, uma pesquisa 

qualitativa com representantes dos principais grupos das comunidades interna e externa, realizada pela 

Agência M51 para identificação das forças e fraquezas da Universidade.  

As reflexões, desencadeadas pelo ciclo de apresentações sobre cenários e dos resultados gerados pelas 

pesquisas, subsidiaram a análise do ambiente interno (forças e fraquezas) e externo (oportunidades e 

ameaças), ou seja, a confecção da análise SWOT e PESTAL da Universidade, abordando as principais 

macrovariáveis do setor educacional, como: demografia, configurações e tendências do setor, regulação, 

tecnologia, economia e política. 

Esses levantamentos, do ambiente interno e externo, foram fundamentais nas discussões do Grupo de 

Planejamento Estratégico, pois estabeleceram elementos primordiais na definição da Missão e Visão de 

Futuro da Universidade: 

Missão:  

Nascida do coração da Igreja que está em Campinas e pautada pelo discipulado de Cristo Jesus, a PUC-

Campinas tem como missão produzir, enriquecer e compartilhar o conhecimento de modo competente e 

inovador em suas atividades-fim, visando à formação integral da pessoa humana e à capacitação de 

profissionais de excelência que contribuam para a construção de uma sociedade justa e fraterna. 

Visão de Futuro: 

Em 2025, ser reconhecida pela excelência na produção e difusão do conhecimento, qualidade de ensino e 

inovação, cumprindo sua missão e, assim, contribuindo para a transformação da sociedade, rumo à justiça e 

à fraternidade. 

Para cumprir sua missão e realizar a visão de futuro, e em consonância com as oportunidades e ameaças 

que o ambiente externo evidencia, a PUC-Campinas pautará seus esforços, no horizonte 2021-2025, 

alinhando suas atividades-fim – ensino, pesquisa e extensão – fundamentadas aos seus cinco eixos 

estratégicos, segundo três grandes frentes de atuação: 1) Formação Integral do Aluno; 2) PUC-Campinas e 

Sociedade e; 3) Governança Universitária. Alinhada a essas frentes, a PUC-Campinas elaborou seus 

objetivos estratégicos para serem alcançados no período de vigência do novo PEs 2021-2025. 

 

Os objetivos estratégicos que compõem o PEs 2021-2025 da PUC-Campinas, definidos para cada frente de 

atuação, estão descritos a seguir. 

Frente de atuação: Formação Integral do Aluno 

Objetivos estratégicos: 1) Fortalecer a integração entre ensino, pesquisa e extensão, com foco na qualidade. 

2) Ampliar e renovar o portfólio de cursos da Universidade, aprimorando os atuais, criando cursos novos e 

desenvolvendo novas modalidades de ensino. 3) Intensificar as relações humano-afetivas na vida acadêmica. 

4) Desenvolver a cultura de inovação e de empreendedorismo. 

Frente de atuação: PUC-Campinas e Sociedade 

Objetivos estratégicos: 1) Ampliar a inserção da Universidade na comunidade regional, como agente 

transformador, a fim de contribuir para a construção de uma sociedade justa e fraterna. 2) Ampliar e qualificar 

as parcerias com agentes do setor público, do setor privado e do terceiro setor. 3) Contribuir, ativamente, para 
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a formulação de políticas para a gestão pública. 4) Fortalecer o relacionamento com os egressos. 5) Ampliar a 

internacionalização da Universidade. 

Frente de atuação: Governança Universitária 

Objetivos estratégicos: 1) Qualificar o processo de tomada de decisão aumentando a eficiência e a eficácia 

na gestão. 2) Desenvolver, de forma permanente, processos de aprimoramento da qualidade. 3) Aprimorar o 

processo de Gestão Estratégica de Pessoas. 4) Diversificar e agilizar a captação de receitas, fomentos e 

fundos patrimoniais. 

AVANÇOS: a) Criação de uma memória de gestão no sistema SA-Interact. b) Acompanhamento em tempo 

real, também via sistema SA-Interact, da execução dos planos de ação, do desempenho dos indicadores 

táticos e estratégicos, por todas as instâncias de gestão universitária. c) Acompanhamento em tempo real dos 

indicadores de monitoramento, viabilizando ações corretivas em tempo adequado. d) Elaboração do PEs 

2021-2025, com participação representativa da comunidade universitária. e) Análise setorial abordando temas 

relevantes e atuais, realizada de modo qualificado pela equipe interna do DPLAN, após capacitação. f) 

Elaboração do PEs ao longo de 2020, de modo remoto, sem interrupção no processo, pela adequação de 

metodologia e incorporação de ferramentas tecnológicas para reuniões, palestras, pesquisas e discussões. g) 

Aplicação de metodologia desenvolvida internamente pela equipe do DPLAN, acarretando redução 

significativa dos custos de elaboração e evitando a contratação de consultorias. h) Redução significativa dos 

custos de elaboração. FRAGILIDADES: a) Baixo grau de automatização na coleta de dados relativos a 

determinados indicadores. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Ampliar a automatização na coleta de 

dados de determinados indicadores do PEs, com acompanhamento em tempo real. B) Elaboração anual de 

um estudo de cenários. 

 

Relatório DPLAN no 02 – Análise Setorial 

 
1. OBJETIVOS:  
 

 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO:  a) Monitorar o ambiente externo e interno com vistas a subsidiar o 

processo de planejamento estratégico e a tomada de decisão, em especial o Censo da Educação Superior, o 

Censo demográfico, os portais das IES, o banco de notícias, as mensalidades, dentre outras informações 

relevantes para a PUC-Campinas. b) Elaborar estudos sob demanda a pedido da Reitoria, Pró-Reitorias, 

órgãos, centros e faculdades. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Análise das informações 

disponibilizadas para auxílio no processo de tomada de decisão e no processo de planejamento institucional. 

 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
Este projeto visa: a) Analisar os dados do Censo da Educação Superior. b) Acompanhar os dados da Região 

Metropolitana de Campinas (RMC), bem como os do Censo Demográfico, de forma a subsidiar os estudos 

desenvolvidos a pedido dos diferentes setores (agora via MercadoEdu). c) Cadastrar os indicadores e 

acompanhar os resultados dos rankings: 1) Ranking Universitário Folha (RUF), do jornal Folha de São Paulo. 

2) Guia Quero/Estadão. 3) QS World University Rankings (Quacquarelli Symonds, do Reino Unido). 4) UI 

GreenMetric World University Ranking, da Universidade da Indonésia. d) Realizar estudos a pedido da 

Reitoria, Pró-Reitorias, Centros e Faculdades. 

Os dados são coletados e analisados a partir de diversas fontes, dentre elas: o Censo da Educação Superior 

do MEC/INEP, o Censo IBGE, CAPES, CNPq e demais IES do Estado de São Paulo, além de outras bases 

de acesso livre com informações relevantes. 

Para oferecer maior agilidade no atendimento das demandas, foi incorporado em nossa rotina o uso das 

plataformas MercadoEdu e GeoFusion, que oferecem ferramentas de consulta para análises do mercado 

educacional, mensalidades e consultas georreferenciadas. 

A avaliação dos indicadores dos rankings internacionais, tais como o QS, dependem da divulgação oficial de 

seus resultados. É importante destacar que a própria Universidade fornece os dados para a avaliação. Assim, 
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após a divulgação oficial, o DPLAN faz uma análise dos resultados, que são repassados aos setores 

competentes para as providências pertinentes. 

Os estudos desenvolvidos ao longo do ano que se encontram disponíveis no DPLAN são: 

 Estudo sobre a evolução do número de alunos ingressantes em cursos similares aos que oferecemos 

na PUC-Campinas desde 2014; 

 Estudo sobre a evolução do número de alunos matriculados em cursos similares aos que oferecemos 

na PUC-Campinas desde 2014; 

 Estudo sobre a evolução da participação no ENEM dos alunos do Ensino Médio; 

 Estudos sobre cursos ainda não oferecidos na PUC-Campinas com potencial de mercado; 

 Estudo de renda familiar no entorno dos endereços de origem dos alunos da PUC-Campinas; 

 Estudo georreferenciado sobre abertura de novos cursos no estado de São Paulo; 

 Estudo sobre mensalidades dos cursos de graduação: Design Digital, Fisioterapia, Odontologia, 

Publicidade e Propaganda, Química, Sistemas de Informação, Jogos Digitais, Jornalismo, 

Biomedicina e Ciências de Dados; 

 Estudo de mercado do ensino médio na região; 

 Estudo de mercado do ensino básico e técnico na região; 

 Levantamento de inscritos, ingressantes e matriculados 2019; 

 Estudo sobre o desempenho da PUC-Campinas nos rankings acadêmicos; 

 Suporte aos projetos de retorno das atividades; 

 Estudo sobre oferta e demanda do curso de Cinema de Animação; 

 Estudo sobre oferta e demanda de cursos de graduação; 

 Estudo sobre oferta e demanda do curso de Fotografia; 

 Estudo sobre oferta e demanda do curso de Ciência da Informação; 

 Participação e análise de webinar da Quero Educação e levantamento de dados referentes aos 

impactos da Pandemia para auxiliar a Gestão Superior da PUC-Campinas no entendimento das 

transformações vividas pelo mercado educacional em decorrência da COVID-19; 

 O Impacto da Covid-19 no Ensino Superior Brasileiro – Análise do Estudo da Quero Educação; 

 Levantamento e apresentação para a Gestão Superior das ações realizadas por diversas IES na 

Pandemia/Covid-19; 

 Análise do estudo da Quero Educação sobre Ensino Híbrido – o desafio da educação superior em 

tempos de pandemia; 

 Possíveis configurações do mercado educacional brasileiro Pós-COVID-19 - Participação no webinar 

(Hoper Educação) e análise do material contemplando os seguintes tópicos: 

 O mercado educacional brasileiro antes, durante e depois do Covid 19; 

 Um novo Mindset para o Setor; 

 Gerenciamento de Crise; 

 Desafios & Tendências. 

 Covid-19 e Educação Superior: o que pensam os alunos e como sua IES deve se preparar? –

Participação no webinar (ABMES e Educa Insights) e análise do material contemplando os resultados 

da 1a fase do estudo - Onda 1. (Coleta de dados: 20 a 23); 

 COVID-19: impactos no Ensino Superior – Apresentação estruturada para a alta gestão, 

contemplando os seguintes tópicos: 

 Possíveis configurações do mercado educacional brasileiro Pós-COVID-19; 

 Pesquisa do SEMESP: inadimplência e evasão nas IES; 

 Pesquisa da ABMES: o que pensam os alunos; 

 Dados complementares e referências. 

 Covid-19 e Educação Superior: o que pensam os alunos e como sua IES deve se preparar? Onda 2 - 

Participação no webinar (ABMES e Educa Insights) e análise do material contemplando os resultados 

da 2a fase do estudo - Onda 2. (Coleta de dados: 27 a 30 de abril); 

 COVID-19: impactos no Ensino Superior – Apresentação estruturada para a alta gestão, 
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contemplando os seguintes tópicos: 

 Pesquisa da ABMES: o que pensam os alunos – Onda 2 (05/05); 

 Dados e estudos do DPLAN (Análise Setorial e Conexões); 

 Recomendações; 

 Ações elaboradas pelas PUCs e IES vizinhas. 

 Covid-19 e Educação Superior: o que pensam os alunos e como sua IES deve se preparar? Onda 3 - 

Participação no webinar (ABMES e Educa Insights) e análise do material contemplando os resultados 

da 3a fase do estudo - Onda 3. (Coleta de dados: 28 a 31 de maio); 

 Covid-19 e Educação Superior: o que pensam os alunos e como sua IES deve se preparar? Onda 4 - 

Participação no webinar (ABMES e Educa Insights) e análise do material contemplando os resultados 

da 4a fase do estudo - Onda 4. (Coleta de dados: 18 a 21 de julho); 

 Os Cenários na Captação das IES em 2021 e a Influência do Adiamento do ENEM – Participação no 

webinar (Hoper Educação) e análise do material contemplando os seguintes tópicos: 

 Cenários na captação das IES em 2021; 

 Peso dos ingressantes pela nota do Enem no intake das instituições do setor privado. 

 ENADE 2020/2021 – Cenários Possíveis e Estratégias Necessárias – Participação no webinar (Hoper 

Educação) e análise do material contemplando os seguintes tópicos: 

 O que muda no adiamento do ENADE 2020; 

 Possíveis impactos nos indicadores na junção de dois ciclos de ENADE 20/21; 

 Estratégias de gestão que precisam estar no radar da IES; 

 Aspectos Regulatórios e possíveis impactos nos indicadores de qualidade. 

 Estudo sobre oferta de cursos de Pós-Graduação Lato sensu; 

 Estudo sobre cursos de Extensão; 

 Levantamento e análise das ações de outras IES; 

 Dados e estudos do DPLAN (Análise Setorial e Conexões - Faixa Etária de 30 a 49 anos); 

 Pesquisa do SEMESP: Cursos de Especialização Lato Sensu no Brasil (dezembro/2019); 

 Dados e estudos do DPLAN (Ações de outras IES na Pós-Graduação); 

 Dados e estudos do DPLAN (Pesquisa com Alunos Concluintes da Graduação); 

 Plano para Atividades Preliminares – Pós Quarentena COVID-19; 

 Apresentação na Escola de Gestão dos estudos e análise setoriais realizados pelo DPLAN: 

 Apresentação Análise Setorial: Demografia – Parte 1; 

 Apresentação Análise Setorial: Demografia – Parte 2; 

 Apresentação Análise Setorial: Ensino Superior – Configuração e Tendências do Setor; 

 Apresentação Análise Setorial: Pós-Graduação Lato Sensu e Extensão;  

 Apresentação Análise Setorial: Perfil de Renda dos setores censitário de origem – Alunos de 

Graduação; 

 Apresentação Análise Setorial: Perfil do Aluno de Graduação PUC-Campinas. 

 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  
Os estudos envolvendo Análise Setorial ofereceram uma maior dinâmica ao atendimento de demandas dos 

diferentes setores da universidade. A utilização da plataforma MercadoEdu passou a permitir respostas num 

período reduzido. Os relatórios, bem como resultados de estudos específicos realizados, municiaram os 

gestores com dados e análises que os auxiliaram na tomada de decisão. 

As Análises Setoriais foram importantes ferramentas no auxílio à gestão em tempos de pandemia, pois os 

estudos atenderam demandas pontuais da Reitoria e das Pró-Reitorias, com leituras atuais sobre o cenário. 

Além disso, trouxeram importantes contribuições ao Grupo de Planejamento Estratégico, na elaboração do 

novo PEs 2021-2025, com estudos de cenário, conforme mencionados no item 2 deste formulário. 

AVANÇOS: a) Maior agilidade no atendimento de demandas pontuais, por meio de análises simplificadas e 

focadas nas especificidades do setor solicitante. b) Utilização dos resultados dos rankings para publicizar 

pontos relevantes nos quais a Universidade se destaca, bem como para implementar melhorias em pontos 
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ainda com dificuldades. c) Elaboração de análises que permitem a visão contínua dos mercados para os 

diferentes cursos de graduação existentes. d) Adoção do uso de uma plataforma digital para consulta de 

dados fornecidos pelos censos (plataforma MercadoEdu). e) Estudos referentes ao impacto da COVID-19 no 

cenário educacional. FRAGILIDADES: a) Dificuldades de realização de estudos comparativos em nível de 

cursos de extensão e de pós-graduação Lato Sensu, decorrente da falta de dados qualificados em bases 

públicas ou privadas de consulta. b) Elaboração de análises que permitem a visão contínua dos mercados 

para os diferentes cursos de graduação existentes. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Intensificar os 

trabalhos para novos avanços no que tange à gestão de dados. 

 
Formulário 5 – versão 8 
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 5
 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 

5 – Política de Atendimento a Estudantes e Egressos 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
9 – Políticas de Atendimento aos Estudantes 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
3 – Políticas Acadêmicas 

 

EXTRATO no 05 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2019: 
DPLAN no 03; DRE no 01; NRE no 01 

 

Relatório DPLAN nº 03 – Pesquisas Institucionais 

 

1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Realizar pesquisa com os alunos concluintes dos 

cursos de graduação da PUC-Campinas. b) Atender aos quesitos previstos nos instrumentos de avaliação 

externa. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Análise da participação dos alunos concluintes 

no processo. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:  a) O Instrumento de 
pesquisa é disponibilizado aos alunos concluintes de forma anônima para preenchimento pela internet por um 
período de 4 meses, que coincide com a conclusão de seu curso. b) Os dados são organizados e são 
realizadas análises quantitativas e qualitativas. 

3. RESULTADOS GLOBAIS: 
Foi elaborada a análise contemplando as questões quantitativas e qualitativas, além da utilização da 

metodologia NPS (Net Promoter Score), em questões específicas, incorporadas na reformulação do 

instrumento de pesquisa, a partir de 2018. 

Infelizmente, no ano de 2020, diante do contexto da pandemia, a participação dos alunos concluintes ficou 

bem abaixo do esperado.  

Apesar das dificuldades impostas devido ao isolamento social, o DPLAN realizou outras pesquisas de cunho 

Institucional em 2020, tanto no contexto das atividades de elaboração do PEs 2021-2025 quanto em outras 

demandas pontuais da Reitoria e das Pró-Reitorias.  

Com o intuito de reunir elementos para o diagnóstico interno e externo da Instituição, durante o ciclo de 

palestras para elaboração do novo PEs 2021-2025, em cada apresentação foi aplicado um questionário 

(utilizando o GoogleForms), para identificação das forças e fraquezas e das oportunidades de e ameaças 

para nossa Universidade. Os dados tabulados subsidiaram as discussões do Grupo de Planejamento 

Estratégico. 

AVANÇOS: a) Apresentação dos resultados durante o ciclo de palestras para a elaboração do novo PEs 

2021-2025. b) Uso da tecnologia para aplicação de pesquisas rápidas de forma remota. FRAGILIDADES: a) 

Participação em número ainda desigual dos alunos concluintes, quando se considera cada curso específico. 

b) Baixa participação dos alunos concluintes no ano de 2020, em consequência da pandemia. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Ampliar a participação das Diretorias de Faculdade no processo, para 

viabilizar um maior envolvimento dos alunos concluintes de cada curso, mesmo que de forma remota. 

 

Relatório DRE no 01 – Internacionalização da PUC-Campinas 

 
1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Estimular a mobilidade presencial e remota de 
alunos de graduação e pós-graduação. b) Diversificar as parcerias da PUC-Campinas para o intercâmbio 
presencial e remoto de alunos de graduação e pós-graduação. c) Prospectar as novas oportunidades para a 
Internacionalização com a participação em eventos relevantes da área de Internacionalização em nível 
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nacional e internacional. d) Auxiliar na oferta de cursos de extensão em língua estrangeira. 1.2. OBJETIVOS 
DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Manter contato com parceiros e acompanhar a avaliação das 
oportunidades estratégicas para Acordos de Cooperação. b) Verificar a possibilidade de participação nos 
Fóruns e Reuniões Internacionais e apresentar a PUC-Campinas às parceiras no exterior. c) Avaliar o auxílio 
à PROEXT na oferta de Cursos de Extensão em línguas estrangeiras. 
 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:  

O Departamento de Relações Externas (DRE), através do contato direto com alunos, professores, Diretorias 

de Centro e de Faculdade, Instituições de Ensino Superior Parceiras, Embaixadas e Consulados (EUA, 

Canadá, França, Espanha) e órgãos governamentais como: CAPES/CNPq, Ministério das Relações 

Exteriores e Ministério da Educação, realizou a atualização dos dados referentes à recepção de alunos nas 

modalidades IN e OUT. Essa atualização se dá por meio das tabelas IN e OUT, em que constam os dados de 

todos os alunos selecionados para intercâmbio, tais como: datas de ida e retorno, nome da IES Parceira, país 
de destino, dados pessoais, status do aproveitamento de estudo, status do plano de estudos, status da carta 

de aceite, status do dossiê, comunicado interno informando ida e retorno etc. Em complemento a essas 

tabelas, são utilizados, em caráter consultivo para confirmar informações dos alunos, os sistemas 

acadêmicos: SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica) e PA Acadêmico. Para atualização e 

manutenção das parcerias de intercâmbio, são utilizados a tabela Rotas e o Sistema ROTAS (Roteamento, 

Tratamento e Análise de Solicitações). As solicitações de eventos, palestras e reuniões são realizadas por 

meio do Sistema SESAE (Sistema Eletrônico de Solicitação de Apoio a Eventos). As informações referentes 

ao Programa Estudante Convênio Graduação (PEC-G) são atualizadas mediante o envio de comunicados e 

alimentação do Sistema do MEC (Ministério da Educação) – Sistema Integrado de Monitoramento Execução 

e Controle (SIMEC). Para a execução deste relatório e análise dos dados compilados ao longo do ano, foram 

realizadas análises estatísticas e elaboração de gráficos, mostrando, dessa forma, tanto quanto possível, um 

panorama mais sistêmico e simplificado de todo o trabalho desenvolvido, além de ser um indicativo para o 

estabelecimento de metas e objetivos a serem executados no próximo ano.  

 
3. RESULTADOS GLOBAIS: 

Em razão da pandemia Covid-19, o número de alunos que realizaram intercâmbio foi drasticamente reduzido, 

a situação de crise sanitária mundial impossibilitou as viagens nacionais e, especialmente, as internacionais, 

devido ao alto risco de contágio. Visando a segurança dos alunos, evitando expô-los ao risco, entendemos 

que a suspensão dos programas de intercâmbios presenciais seria a melhor opção para preservar os 

estudantes. Entretanto, conforme demonstrado na Tabela 1, catorze (14) discentes da PUC-Campinas 

iniciaram Intercâmbio Acadêmico em Universidades no Exterior, tendo viajado antes do início das restrições 

(dezembro de 2019 e janeiro de 2020). Cinco alunos iniciaram e concluíram o intercâmbio presencialmente 

antes das restrições sanitárias através do programa IFMSA, que compreende um período curto de estadia, 

permanecendo o discente de duas a quatro semanas em mobilidade. Em relação aos intercâmbios 

acadêmicos, nomeadamente IES Parceira, nove (9) alunos partiram antes das restrições, porém apenas cinco 

(5) puderam concluir o programa de intercâmbio presencialmente, solicitando prorrogação de seu período 

para o semestre seguinte, permanecendo na instituição estrangeira e retornando ao final do segundo 

semestre letivo. Em termos percentuais, do total de alunos que puderam realizar a mobilidade 

presencialmente, 64% foram através do programa IES Parceira, enquanto 36% foram através do IFMSA. 

A pandemia impactou também o oferecimento das bolsas do Banco Santander, como o Top España, para o 

qual houve um aluno e uma docente selecionados, no entanto, impossibilitados de realizar o programa, que 

fora suspenso pelo próprio patrocinador. Também não foi oferecida a bolsa Ibero-Americanas, que 

tradicionalmente tem seu processo seletivo realizado durante o segundo semestre letivo de cada ano. 

Começamos em junho as tratativas para a disponibilização da plataforma de ensino digital, que passou a ser 

utilizada pela PUC-Campinas na veiculação das aulas aos alunos regulares, impossibilitados de frequentar os 

campi durante a pandemia, para viabilização dos intercâmbios remotos a alunos estrangeiros. Também 

iniciamos tratativas com as IES Parceiras para divulgação de oportunidades de intercâmbio remoto através 
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das instituições no exterior. Nesse sentido, também ajustamos nossos instrumentos jurídicos para inclusão de 

cláusulas específicas que abrangem essa nova modalidade de intercâmbios, dando maior respaldo e 

segurança aos novos programas. Visando as oportunidades de aperfeiçoamento dos alunos, dentro dos 

benefícios de parcerias que a PUC-Campinas detém através do DRE, iniciamos contato para extensão de 

benefícios de desconto para estudos de idiomas através de instituições estrangeiras pela modalidade remota 

e para realização online dos exames de certificação em idiomas.  

Seguimos participando das disciplinas IAVU (Introdução a Vida Universitária), a convite dos professores, para 

divulgar aos ingressantes as oportunidades de intercâmbio oferecidas pelas PUC-Campinas, porém, na 

versão remota. 

Com a realização do evento X-PUC na versão digital, em que foram expostas as oportunidades internacionais 

oferecidas pela PUC-Campinas, o DRE desenvolveu conteúdo específico, com depoimentos de participantes 

dos programas de intercâmbio da instituição e informações sobre os processos seletivos de programas de 

intercâmbio. 
Tabela 1.  Número de intercambistas out por Programa de 

Intercâmbio. PUC-Campinas. Departamento de Relações 
Externas, 2020. 

PROGRAMA 
NÚMERO DE 
INTERCAMBISTAS 
OUT 

IES PARCEIRAS 9 

IFMSA 5 

TOTAL 14 

 
Analisando-se a Tabela 2, notamos que o Centro que mais enviou alunos foi o CEATEC, correspondendo a 

43% (6) alunos do total de intercambistas. Em seguida, 36% (05) dos alunos que viajaram para intercâmbio 

pela PUC-Campinas são alunos do CCV e 7% (01) de cada um dos seguintes centros: CCHSA, CLC e CEA, 

respectivamente. Enquanto, em 2019, a maioria dos alunos intercambistas era do CCV, em 2020, ainda que 

com o impedimento de viagens, o CEATEC foi o centro que mais enviou alunos para estudo no exterior em 

uma de nossas IES Parceiras. 

 

Tabela 2.  Número de alunos out por Centro da Universidade, nos últimos dois 
anos. PUC-Campinas. Departamento de Relações Externas, 2020. 

CENTRO 

NÚMERO DE ALUNOS 
OUT 

2019 2020 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA (CCV) 23 5 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E 
DE TECNOLOGIAS (CEATEC) 

09 6 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E 
APLICADAS (CCHSA) 

07 1 

CENTRO DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO (CEA) 01 1 

CENTRO DE LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO (CLC) 06 1 

TOTAL 46 14 

 

A PUC-Campinas conta com parcerias em diferentes países, com Instituições de Ensino Superior, escolas de 
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idiomas, embaixadas, consulados e organizações internacionais; sendo o número total de 116 parcerias 

finalizadas até momento. Nesse sentido, o principal programa realizado pela universidade é o IES Parceira. 

Ao analisarmos esse programa isoladamente através da Tabela 3, todos os centros mantinham ao menos 1 

aluno em uma instituição estrangeira conveniada, com exceção do CCV, onde a maioria dos alunos opta pelo 

programa IFMSA, o qual é desenhado especificamente para o curso de medicina. Por sua vez, o CEATEC 

manteve 6 alunos em intercâmbio através do programa supracitado. 
 

Tabela 3.  Número de alunos out em Instituições de Ensino Superior (IES) 
Parceiras por Centro. PUC-Campinas. Departamento de 
Relações Externas, 2020. 

CENTRO NÚMERO DE ALUNOS 
OUT EM IES PARCEIRAS 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E DE 
TECNOLOGIAS (CEATEC) 

06 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E 
APLICADAS (CCHSA) 

01 

CENTRO DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO (CEA) 01 

CENTRO DE LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO (CLC) 01 

TOTAL 09 

 
Com o grande número de parcerias realizadas pela PUC-Campinas através do DRE, é possível abrangermos 

uma grande variedade de países em todos os continentes do planeta, oferecendo uma gama cada vez maior 

de opções de instituições renomadas para garantir a qualidade da experiência internacional do aluno, o que 

impacta diretamente na avaliação dos cursos de nossa instituição. 
 

Tabela 4.  Número de alunos out por Continente. PUC-Campinas. 
Departamento de Relações Externas, 2020 

CONTINENTE NÚMERO DE 
ALUNOS OUT 

EUROPA 08 

ÁSIA 01 

AMÉRICA 05 

OCEANIA 00 

ÁFRICA 00 

TOTAL 14 

 

A partir da análise da Tabela 4, percebemos que a preferência dos alunos são as instituições europeias, as 

quais ostentam renome e tradição histórica. Para citar um exemplo, a Universidade de Sevilha, na Espanha, 

recebeu quatro alunos de Arquitetura e Urbanismo, já que tal instituição é referência mundial nessa área de 

estudo.  

No que tange ao programa IFMSA, manteve-se relativamente a alta procura, ainda que os alunos tenham 

realizado os intercâmbios apenas antes do início das restrições, já que o curto período de duração se torna 

interessante àqueles alunos que desejam a experiência internacional, mas não prescindem da continuidade 



 

144 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2020 – VOLUME II 

CPA PUC-CAMPINAS 

regular em seus cursos, considerando a intensa demanda do curso de medicina. 

A alta exigência do mercado de trabalho torna a internacionalização dos cursos um diferencial atrativo para 

os alunos. A oferta de oportunidades de desenvolvimento acadêmico e profissional, através de uma 

experiência internacional, faz com que os cursos da PUC-Campinas tenham uma avaliação superior 

especialmente por parte de seus alunos, que percebem o comprometimento da instituição com a qualidade 

da formação do aluno.  
Dessa forma, através da Tabela 5, temos um comparativo entre o número de alunos enviados ao exterior de 

cada curso em 2020 e 2019, no qual é perceptível o impacto da situação pandêmica sobre os programas de 

mobilidade acadêmica. 
 

Tabela 5.  Número de alunos out de Intercâmbio, por Curso da 
Universidade, nos últimos dois anos. PUC-Campinas. 
Departamento de Relações Externas, 2020. 

CURSO 
NÚMERO DE ALUNOS OUT 

2019 2020 

Administração 01 00 

Arquitetura e Urbanismo 05 06 

Ciências Contábeis 00 01 

Pedagogia 01 00 

Serviço Social 02 00 

Direito 04 01 

Engenharia da Computação 02 00 

Jornalismo 01 00 

Letras 01 00 

Psicologia 02 00 

Medicina 21 05 

Engenharia Química 01 00 

Engenharia Civil 01 00 

Publicidade e Propaganda 01 00 

Relações Públicas 02 01 

Turismo 01 00 

TOTAL 46 14 

 

Os países da Europa despertam grande interesse dos alunos ao selecionarem um destino para intercâmbio. 

Nesse ano, o país que mais se destacou na preferência dos estudantes intercambistas foi a Espanha, com 

36% dos alunos intercambistas tendo selecionado o país ibérico para realização de seus estudos. Entre o 

Brasil e esse país europeu, existe certa proximidade cultural, ainda que o idioma não seja o mesmo, e certas 

similaridades, e ambos abrigam Instituições de Ensino Superior de tradição e renome.  
O DRE vem buscando estabelecer parceria com IES nos mais variados países, a fim de oferecer aos alunos 

uma gama de opções de instituições, nas quais poderão desenvolver seus estudos, bem como obter uma 

experiência intercultural que enriqueça sua bagagem, não apenas acadêmica, mas também possa aprimorar 

suas habilidades interpessoais através do contato com o que lhes é diferente. Assim poderemos formar 

profissionais qualificados e pessoas capacitadas a conviver com a diversidade. Na Tabela 6 percebemos a 

diversidade de países selecionados pelos alunos como destino de seu intercâmbio.  
 
No ano de 2020, mantivemos as atividades do Programa de Leitorado de espanhol, com a presença da Profa. 
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Paula Yáñez Báz, por meio da parceria do DRE da PUC-Campinas com a Embaixada da Espanha. O 

programa de leitorado, para ensino gratuito do idioma espanhol para docentes, discentes e funcionários, ao 

longo desse ano, sofreu adaptação para ser ministrado à distância, seguindo as determinações que foram 

aplicadas sobre todos os demais cursos da instituição.  
 

Tabela 6.  Número de alunos out de Intercâmbio, por País. PUC-
Campinas. Departamento de Relações Externas, 2020. 

PAÍS NÚMERO DE 
ALUNOS OUT 

CHILE 03 

ESPANHA 05 

FRANÇA 01 

MÉXICO 02 

PORTUGAL 01 

REPÚBLICA TCHECA 01 

TAILÂNDIA 01 

TOTAL 14 

 
 

A migração das atividades para o ambiente virtual, compelida pela pandemia, acabou por criar várias 

oportunidades para o setor internacional, e pôde ser aproveitada para conseguirmos maior alcance de nossas 

atividades e estreitamento dos contatos com as instituições parceiras e associações. Participamos do 

Encontro das Regionais Sul e Sudeste da FAUBAI, cujo tema principal foi justamente “A internacionalização 

da Educação em Tempos Pandêmicos”, em 10 de novembro, o qual ocorreu virtualmente pela plataforma 

Zoom. Iniciamos também a organização de eventos voltados à interculturalidade com instituições parceiras, 

como a Antonio Nariño, da Colômbia, com a qual organizamos conjuntamente a realização de uma série de 

encontros para compartilhamento de experiências interculturais com instituições da Argentina, Colômbia e 

México, sendo a PUC-Campinas a representante do Brasil. 

Seguimos, também, nas atividades de renovação de acordos expirados e em vias de expiração, uma vez que 

essa tarefa demanda um acompanhamento constante de nossa equipe. Logramos sucesso em parte dos 

contatos, uma vez que, com a pandemia, a velocidade de resposta da maioria das instituições de ensino ficou 

mais morosa. Além das iniciativas supracitadas, o Departamento de Relações Externas tem prospectado 

oportunidades internacionais para a universidade através de atividades como: 
1) Implementação estrutural para aplicação do exame IELTS pelo British Council, o qual já tinha data 

programada para realização do exame na modalidade física em nossos laboratórios, porém precisou 
ser cancelada por causa da pandemia. 

2) Aproximação da REDE PUC-BR por meio de reuniões virtuais. 

3) Reuniões virtuais com missões diplomáticas para prospectar potenciais parcerias.  
4) Realizações de reuniões por videoconferência com instituições de ensino no exterior, para maior 

aproximação e identificação de oportunidades. 
5) Reuniões periódicas realizadas remotamente com a equipe do DRE para o acompanhamento das 

atividades desenvolvidas. 

6) Tratativas com IFMSA para expansão do acordo, visando abrangência das atividades de pesquisa. 
7) Tratativa com universidades estrangeiras, sobretudo colombianas, para realização conjunta de 

disciplinas “Espelho” e mobilidade acadêmica online. 
 

 Acolhimento de estudantes estrangeiros na Universidade 
Em razão da crise sanitária mundial, o número de participantes nos Programas de intercâmbio Incoming da 

PUC-Campinas teve queda significativa de 40%, de 50 para 30 alunos.  

Do total apresentado, 10 alunos participaram de intercâmbio através do Programa de Estudantes-Convênio 

da Graduação (PEC-G), dos quais dois alunos matricularam-se na PUC-Campinas em fevereiro, data anterior 
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ao início das restrições. Seis alunos já se encontravam em período de intercâmbio e mantiveram-se no 

Programa no decorrer do ano, e dois alunos concluíram a participação no Programa e retornaram para seu 

país de origem no segundo semestre. Em relação ao Programa IFMSA, de curta duração, compreendido 

entre 2 e 4 semanas, vinte estudantes puderam concluir o programa, tendo iniciado a participação entre 

dezembro de 2019 e fevereiro de 2020 e finalizado até início de março do mesmo ano, data anterior ao início 

das restrições.  

Com as restrições sanitárias impostas e visando garantir a segurança dos estudantes, houve a suspensão 

dos programas de intercâmbio presenciais. Os alunos estrangeiros, assim como os alunos regulares da 

instituição, passaram a acompanhar as aulas de forma remota a partir de plataformas de ensino.  

 
Tabela 7.  Número de alunos in de Intercâmbio, por País de Origem. 

PUC-Campinas. Departamento de Relações Externas, 
2020. 

PAÍS NÚMERO DE 
ALUNOS IN 

ÁFRICA DO SUL 1 

ANGOLA 1 

BARBADOS 1 

BRASIL 12 

BOLÍVIA 1 

BENIN 2 

CHILE 1 

EGITO 1 

GUINÉ-BISSAU 1 

PARAGUAI 2 

PANAMÁ 1 

PERU 5 

REPÚBLICA CHECA 1 

TOTAL 30 

 

Dos participantes dos Programas de Intercâmbio modalidade Incoming, 47% (14) dos alunos possuem o 

idioma português como língua oficial e 33% (10), o espanhol, como é o caso dos países do Panamá, Chile, 

Peru, Bolívia e Paraguai. A Língua Tcheca e o Árabe aparecem nessa listagem com 3% do total de alunos. 

Os idiomas francês e inglês representaram 7% cada um, com (2) alunos nativos de cada idioma. 
 

Tabela 8.  Número de alunos in de Intercâmbio, por Idioma. PUC-
Campinas. Departamento de Relações Externas, 2020. 

IDIOMA NÚMERO DE 
ALUNOS IN 

Árabe 1 

Espanhol 10 
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Francês 2 

Inglês 2 

Língua Tcheca 1 

Português 14 

TOTAL 30 

 
 
Os cursos mais procurados no ano por estudantes participantes do Programa de intercâmbio modalidade 

Incoming foram Medicina, Administração, Pedagogia, Letras – Português/ Inglês, Fisioterapia e Sistemas de 

Informação.  
 

Tabela 9.  Número de alunos IN de Intercâmbio, por Curso da 
Universidade. PUC-Campinas. Departamento de Relações 
Externas, 2020. 

CURSO NÚMERO DE 
ALUNOS IN 

Administração 5 

Letras – Português/Inglês 1 

Fisioterapia  1 

Medicina 20 

Pedagogia 2 

Sistemas de Informação 1 

TOTAL 30 

 

 
O Centro acadêmico que mais recebeu estudantes em 2020, totalizando 21 alunos, foi o CCV 

correspondendo a mais da metade dos alunos de intercâmbio (70%). 

 
Tabela 10.  Número de alunos in de Intercâmbio, por Centro da 

Universidade. PUC-Campinas. Departamento de Relações 
Externas, 2020. 

CENTRO NÚMERO DE 
ALUNOS IN 

CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA (CCV) 21 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS 
APLICADAS (CCHSA) 

2 

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E 
DE TECNOLOGIA (CEATEC) 

1 

CENTRO DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO (CEA) 5 

CENTRO DE LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO (CLC) 1 

TOTAL 30 

  

Dentre os Programas ofertados, 67% dos alunos recebidos (20) no ano foram admitidos através do Programa 

IFMSA, e 33% dos alunos (10), pelo Programa PEC-G.  
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Tabela 11.  Número de alunos in de Intercâmbio, por Programa. PUC-
Campinas. Departamento de Relações Externas, 2020. 

 

PROGRAMA NÚMERO DE 
ALUNOS IN 

PEC-G 10 

IFMSA 20 

TOTAL 30 

 

O curso de Medicina tem grande procura no Programa de intercâmbio, motivada pelo reconhecimento da 

qualidade do curso, a partir de sua tradição e inovação, bem como pela característica do Programa IFMSA, 

que possibilita a oportunidade de estágio clínico-cirúrgico a seus participantes no Hospital do HMCP da PUC-

Campinas, com a supervisão de um Professor tutor. O convênio é bastante procurado pelos estudantes dos 

cursos de Administração, Pedagogia, Letras – Português/Inglês, Fisioterapia e Sistemas de Informação, a 

partir de vagas disponibilizadas previamente aos estudantes, favorecendo o processo de internacionalização 

e consequente formação dos alunos. 
 Diversificação de Parcerias 

 Acordos de Cooperação Assinados 

Foram assinados cinco (05) novos acordos com Universidades Estrangeiras e instituições internacionais, 

sendo dois (02) Acordos Amplos de Cooperação e três (03) Termos Aditivos para intercâmbio de alunos e um 

Memorando de Entendimento para benefício de desconto em curso de idioma no exterior: 

 Universidad de Monterrey, México: Renovação de Termo Aditivo (Graduação); 

 Universidad Técnica Federico Santa María, Colômbia: Acordo Amplo e Termo Aditivo; 

 University of Victoria, Canadá: Renovação de MOU de parceria de desconto em curso de inglês; 

 Convênio Santander Universidades – Renovação Acordo Amplo (Graduação); 

 Programa Top España Santander Universidades - Termo Aditivo (Graduação); 

Seguimos com o levantamento de acordos em expiração e já expirados para solicitar renovação, permitindo a 

continuidade das atividades em conjunto com as instituições estrangeiras: 

 École de Communication Visuelle (França) - Acordo Amplo para intercâmbio (Graduação); 

 Fundación Privada Universitaria EADA (Espanha) - Acordo Amplo para intercâmbio (Graduação); 

 Instituto Politécnico da Guarda (Portugal) – Renovação de Termo Aditivo (Graduação); 

 Instituto Universitário CLAEH (Uruguai) – Renovação de Termo Aditivo (Graduação); 

 Pontifícia Universidad Católica del Perú (Peru) – Renovação de Termo Aditivo; 

 Pontificia Universitá Lateranense (Itália) - Acordo Amplo para intercâmbio (Graduação); 

 Universidade de Lisboa (Portugal) – Termo Aditivo para intercâmbio (Graduação); 

 Universidad de Oriente (Cuba) - Acordo Amplo para intercâmbio (Graduação); 

 Universidad Católica San Antonio (Uruguai) - Termo Aditivo para intercâmbio (Graduação); 

 Universidade Católica Portuguesa (Portugal) – Acordo Amplo e Termo Aditivo (Graduação); 

 Universidade do Aveiro (Portugal) – Acordo Amplo (Graduação); 

 Universidade de Lisboa (Portugal) – Renovação de Termo Aditivo (Graduação); 

 Universidade do Algarve (Portugal) – Renovação de Termo Aditivo (Graduação); 

 Universidade Trás-os-Montes-e-Alto-Douro (Portugal) – Renovação de Termo Aditivo (Graduação); 

 Université Jean-Moulin-Lyon 3 (França) – Renovação de Termo Aditivo (Graduação); 

 Université Marne La Vallé (França) – Acordo Amplo e Termo Aditivo (Graduação); 

 Universidade La Pampa (Argentina) – Acordo Amplo (Graduação). 
 

Participação em eventos relacionados à internacionalização do Ensino Superior: 

 Encontro das Regionais Sul e Sudeste da FAUBAI, que se realizou remotamente; 

O DRE participou de várias reuniões por videoconferência com a Universidad Antonio Nariño, da Colômbia, a 
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fim de organizar, para o ano de 2021, uma série de eventos virtuais, objetivando compartilhamento 

intercultural com alunos e docentes de universidades parceiras, assim despertando o interesse nos alunos 

em conhecer tais instituições. Participaram também universidades do México, Peru e da Argentina, parceiras 

da instituição colombiana. 

Foram realizadas videoconferências também com o British Council e Mastertest, objetivando buscar possíveis 

oportunidades remotas de aplicação de exames de certificação em idioma inglês, sendo que apenas esta 

última oferecia a possibilidade de realização do exame TOEFL remotamente, enquanto o exame IELTS não 

oferece essa opção, devido às diretrizes governamentais britânicas que regulamentam a aplicação do exame. 

Foi realizada também reunião com a Aliança Francesa, com objetivo de estabelecermos uma parceria 

institucional para oferecermos aos alunos, professores e funcionários da PUC-Campinas desconto em cursos 

de idioma francês, bem como trazer para a universidade a aplicação dos exames de certificação em língua 

francesa, DELF e DALF, nos moldes dos exames de língua inglesa supracitados. 

Realizamos reuniões virtuais também com o Centro de Intercâmbio Econômico e Comercial Brasil-China no 

intuito de estreitar o relacionamento institucional, além de buscar oportunidades de cursos a distância e 

planejamento de eventuais ações pós-pandemia. Também realizamos reuniões remotas com a University of 

Victoria, a fim de identificar possibilidades de realização de cursos de inglês a distância oferecidos pela 

instituição canadense e eventuais parcerias à luz dos acordos que mantemos para os programas presenciais.  

Foram iniciadas tratativas com diversas instituições, com vistas a negociar a elaboração de Acordos Amplos 

e/ou Termos Aditivos que amparem projetos específicos de docentes membros dos programas de pós-

graduação stricto sensu oferecidos pela PUC-Campinas, com vistas a sua internacionalização, a saber: 

 PUC-Chile, no Chile; 

 PUC-PR, no Brasil; 

 Pontifícia Universidade Javeriana; na Colômbia 

 Universidade de Antioquia; na Colômbia; 

 Universidade Politécnica de Catalunya; na Espanha; 

 Universidade de Múrcia, na Espanha; 

 Universidade de São Paulo; no Brasil; 

As reuniões da Rede PUC-BR também se realizaram remotamente, a fim de realizar planejamento de ações 

durante a pandemia e estreitar o relacionamento entre as universidades que a compõem. 
 

Programas de Leitorado no idioma Espanhol e Curso de Extensão em Língua Francesa 

 Com o objetivo de dar continuidade às atividades desenvolvidas pela PROEXT e Diretoria da Faculdade de 

Letras para o estabelecimento de cursos de aperfeiçoamento em idiomas estrangeiros, o DRE prestou auxílio 

para manutenção das atividades relacionadas ao Programa Leitorado de Espanhol no ano de 2020, e 

iniciando os procedimentos para a continuidade dos programas no ano de 2021. 

O Programa de Leitorado de Espanhol conta atualmente com a presença da docente nativa, Sra. Paula 

Yáñes Baz, que ministrou aulas de espanhol para a comunidade acadêmica da PUC-Campinas durante o ano 

de 2019 e 2020, contando com a presença de funcionários e docentes interessados em aprimorar sua 

fluência no idioma. As aulas de espanhol em diferentes níveis terão continuidade e acontecerão no ano de 

2021. 

Além dessas ações, a coordenação do departamento, em parceria com o CLC, manteve a oferta do curso de 

língua francesa, na modalidade extensão. 
 
AVANÇOS: FRAGILIDADES: SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: 
AVANÇOS: a) Celebração de Acordos de Cooperação com IES estrangeiras com proposta de inclusão de 

cláusulas para a mobilidade online. b) Maior aproximação das IES estrangeiras por meio de reuniões e 

eventos online. c) Maior prospecção e oferta de oportunidades para cursos de graduação e pós-graduação 

lato e stricto sensu. d) Maior diversificação de atividades no âmbito da internacionalização: disciplinas 

espelho, internacionalização em casa, webinários, conferências etc. e) Negociação de Acordos Amplos e 

respectivos Termos Aditivos para a realização de atividades de pós-graduação e pesquisa conjunta com 
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vistas a apoiar o processo de internacionalização dos programas de Pós-Graduação stricto sensu. f) 

Identificação de oportunidades para mobilidade docente. FRAGILIDADES: a) Limitações inerentes à 

condição pandêmica atual, com número reduzido de ofertas de mobilidade presencial, devido às diferentes 

situações e políticas impostas por cada país e IES. b) Ausência de disciplinas ministradas no idioma inglês 

nos cursos de graduação, possibilitando somente o recebimento de alunos de intercâmbio de países 

lusófonos e/ou com conhecimentos mínimos em português. c) Ausência da PUC-Campinas em congressos, 

feiras e eventos internacionais em países estrangeiros, como a Association International Educators (NAFSA) 

e a European Association for International Education (EAIE) por conta de restrições orçamentárias e políticas 

institucionais. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Estimular os docentes à criação de disciplinas e 

conteúdos ministrados em inglês, fortalecendo a cultura da internacionalização do ensino superior no 

ambiente acadêmico. b) Avaliar a viabilidade de propor um curso de língua portuguesa para estrangeiros no 

formato online, de modo que os alunos intercambistas ou professores possam cursá-lo antes de iniciarem 

suas atividades acadêmicas na PUC-Campinas. c) Incentivar a participação da PUC-Campinas nos eventos 

internacionais, a fim de ampliar a sua visibilidade, mesmo que a participação se dê em parceria com as 

demais Pontifícias Universidades Católicas do Brasil. 

 

 

Relatório NRE nº01 – Relacionamento com Egressos 

 

1. OBJETIVOS:  1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Realizar as atividades na plataforma Graduway 

para conquistar novos usuários. b) Manter atualizada a plataforma, os seus serviços oferecidos e os mailings 

dos recém-formados a cada semestre (bancos solicitados e gerados pelo NTIC). c) Buscar as melhores 

práticas no uso da plataforma de acordo com o contratado, por meio de encontros com a gerente da conta da 

Graduway, realizando benchmarking com as outras IES que também utilizam a plataforma Graduway e 

participando de eventos e capacitações realizados pela Graduway. d) Replicar a pesquisa com os concluintes 
e egressos dos cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu para o ano base de 2020. e) Apoiar o planejamento 

estratégico para a realização da “Pesquisa com os Egressos” de iniciativa do docente Prof. Dr. André Pires, 

que será aplicada em 2021. 1.2. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Promover a plataforma 

Graduway entre os usuários e buscar novos participantes. b) Obter informações sobre os egressos por meio 

de pesquisas institucionais. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:  

Por conta da pandemia de Covid-19, foi necessária a reestruturação das ações programadas para 2020. 

Assim, o NRE concentrou os seus esforços no entendimento da plataforma digital Graduway, na finalização 

da construção desse ambiente virtual, na efetivação prática das atividades realizadas com os usuários 

cadastrados e no esforço para conversão da lista pré-populada em novos usuários.  

O foco se manteve na necessidade de direcionar as ações para gerar aproximação e relacionamento, 

promovendo oportunidades de interação e engajamento, que possibilitem o resgate do vínculo com os 

egressos, e reconhecendo a importância dos egressos para os resultados da Instituição.  

Fase 1. Aumentar o número de usuários na plataforma – Estabelecimento de uma régua de comunicação, 

visando aumentar o número de usuários e perfis na plataforma e gerar engajamento entre os usuários à 

medida que habilitarem os seus perfis. Na oportunidade, foi criada uma régua de relacionamento que 

considerava, principalmente: 1) Reforço do convite aos cadastrados pré-populados. 2) Convite à participação 

da campanha solidária que estava sendo realizada pela PUC-Campinas para colaborar com os mais 

necessitados em função da pandemia da Covid-19. 3) Envio de mensagens em datas importantes, como os 

aniversários das profissões, mediante calendário preestabelecido. 

Fase 2. Gerar engajamento e interação na plataforma – Reuniões com a empresa fornecedora da Graduway 

para busca das melhores práticas na plataforma, a saber: 1) Entender os recursos. 2) Obter informações 

sobre as melhores práticas indicadas pela própria Graduway. 3) Realizar benchmarking com outras IES que 

utilizam a Graduway. 4) Participar de eventos de capacitação promovidos pela Graduway. 5) Análise das 

sugestões propostas pela Graduway e criação de um plano de ação. 6) Ampliar a divulgação das 
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funcionalidades da Plataforma Alumni PUC-Campinas, promover o NRE e aumentar a visibilidade dos 

serviços oferecidos pelo Núcleo para a comunidade de egressos: a) Disposição de Serviços, oportunidades e 

Cursos. b) Networking e relacionamento. c) Oferta e busca de mentorias aos atuais alunos e aos egressos de 

todos os anos e turmas formadas. d) Empregabilidade e expectativas de Mercado. 7) Entender o valor 

percebido pelo alunado e gerar relatórios de análise da plataforma que complementam a análise de 

indicadores do Plano Estratégico Institucional do NRE. 

Durante o 2º semestre, foram realizadas reuniões para obter informações que pudessem contribuir para a 

construção do plano de ação do Programa de Relacionamento com Egressos, no que se refere à plataforma 

virtual de relacionamento, as sugestões foram compiladas para a construção de um plano de ação, visando 

atingir os principais objetivos no uso da plataforma Graduway, que são: aumentar o número de usuários e 

gerar engajamento e interações para que a plataforma seja um ambiente que se autopromova e que os 

egressos passem a sentir, de fato, os benefícios de estarem vinculados à PUC-Campinas por meio dela. 

Fase 3: Realização de Pesquisas 

 Resultados para a CAPES – Pós-Graduação Stricto Sensu. 

 “Pesquisa com Egressos” 2005 a 2010. 

FASE 1. Aumentar o número de usuários na plataforma 

Etapa: Estabelecimento de uma régua de comunicação 

 construção da régua de relacionamento, considerando a ferramenta e-mail como forma de 

comunicação. 
Com o gerenciamento da plataforma, houve a inclusão dos contatos dos recém-formados que concluíram e 
colaram grau, sendo acrescentados ao mailing pré-populado e à lista de usuários cadastrados que 
habilitaram seu perfil na plataforma. Assim, somaram-se aproximadamente 25.000 contatos em fevereiro de 
2020, com 1.345 ativos durante o ano de 2020, sendo o pico no mês de abril de 2020, quando, do total, 534 
ativaram o seu perfil. O acesso dos egressos que não constarem na listagem pré-populada é possível por 
aprovação da solicitação, que fica registrada no próprio sistema para que o gerenciador comprove a origem e 
aprove o perfil. O sistema informa por e-mail diariamente aos gerenciadores quantos usuários estão 
pendentes de aprovação. 
Foi feita uma régua de comunicação com o envio periódico de mensagens visando aumentar o número de 
usuários e perfis na plataforma e gerar engajamento entre os usuários na medida em que habilitarem os seus 
perfis. A régua de comunicação considerou as mensagens: 1) Reforço do convite aos cadastrados pré-
populados. 2) Convite à participação da campanha solidária que estava sendo realizada pela PUC-Campinas 
para colaborar com os mais necessitados em função da pandemia Covid-19. 3) Envio de mensagens em 
datas comemorativas que representam os Cursos, como os aniversários das profissões, considerando 
calendário preestabelecido. 
FASE 2. Gerar engajamento e interação na plataforma 
Reuniões com a empresa fornecedora da Graduway para busca das melhores práticas na plataforma 

 Etapas: reuniões periódicas para acesso às melhores práticas visando aumentar o número de 
usuários ativos e gerar interação e engajamento na plataforma. 

 Levantamento de informações para realização de benchmarking com outras IES (dezembro de 2020). 
 Participação em eventos de capacitação sobre a utilização da plataforma (dezembro de 2020, em 

inglês). 
 

A Graduway é uma ferramenta de origem inglesa, com atendimento ao cliente localizado em Israel. Em cada 
país, a relação com os egressos possui suas especificidades. A intenção no estreitamento da comunicação 
com a gerência de conta era entender as melhores práticas, aplicadas à realidade brasileira. Ao longo do 1º 
semestre, o atendimento da equipe de suporte técnico e a gerência da conta eram em inglês. A partir de 
setembro, uma brasileira assumiu a gerência da conta da PUC e as reuniões passaram a ser mais regulares, 
havendo, de setembro a dezembro, três encontros virtuais, além das assessorias para esclarecimento de 
dúvidas por e-mail.  

Dentre as propostas da empresa, estão algumas iniciativas como: 

- Criar o Programa Embaixadores Alumni e buscar ex-alunos que possam participar (existe uma proposta do 
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formato do evento indicada pela Graduway). 
 

 
Imagem 1. Documento enviado pela Graduway com proposta de formato para o 

Programa Embaixadores Alumni 

 

 
Imagem 2: Documento enviado pela Graduway sugerindo ações no feed da plataforma 

para gerar engajamento por meio do conteúdo publicado. 

 

 
Imagem 3: Documento enviado pela Graduway sugerindo ideias de conteúdos para gerar 

engajamento na plataforma. 

 

Algumas das ações sugeridas pela Graduway para gerar melhorias no ambiente on-line da plataforma foram 

realizadas de imediato, como, por exemplo, a criação de uma área de serviços, para publicação de 
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informações e materiais relevantes ao público de egressos, onde são publicados informativos e materiais de 

assuntos diversos, tais como procedimento para solicitação de documentações, como diplomas, históricos e 

certificados. 

Embora ainda não tenha sido realizada pesquisa específica com questionário direcionado para identificar o 

olhar do aluno concluinte do curso de Graduação, outras pesquisas que estiveram vinculadas ao Núcleo na 

sua construção e aplicação, bem como no acesso às respostas e relatórios, estão contribuindo de forma 

significativa: 
- Por iniciativa da PROPESQ, da Coordenadoria dos Cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu, a pesquisa 

voltada às informações da plataforma Sucupira/CAPES, mas que possui dados sobre esse público, 

especificamente dos Cursos de Mestrado e Doutorado, que são relevantes para a Instituição.  

- Em 2020, por iniciativa do docente Prof. Dr. André Pires, foi idealizada e ainda está sendo realizada (não 

concluída) pesquisa com a finalidade determinada pelo pesquisador, mas na qual o NRE acrescentou 

questões de seu interesse para obter mais informações, entre elas, algumas que constam nos tópicos acima, 

aplicadas aos egressos formados entre 2005 e 2010. 

Diante dos levantamentos realizados, os próximos passos estão sendo dados em avanço ao cumprimento do 

Plano Estratégico do NRE, para o estabelecimento do Programa de Relacionamento com Egressos: 

Ação 1.  

Ativar o envio da Newsletter que pode ser programada pelo sistema de envio de mensagens da própria 

Graduway, na qual o conteúdo enviado é criado automaticamente com base nas publicações mais recentes. 

Ação 2. 

Habilitar o perfil de empresas e incentivar a publicação de vagas e oportunidades efetivas. 

Criar o fortalecimento através da afiliação “empresa”, para que os próprios representantes dos RHs passem a 

publicar as suas vagas efetivas e de trainee na plataforma. 

Foi feita uma integração com o banco de vagas do Escritório de Talentos e Carreiras, para que as 

oportunidades estejam também disponíveis aos egressos. 

A plataforma possibilita o registro do perfil profissional e do currículo do usuário, assim como das empresas 

nas quais ele atuou, além de buscas por área, empresa, geolocalização. 

Permite também publicação de vagas de emprego por parte dos usuários cadastrados. 

E a relação de mentoria entre os usuários que estiverem dispostos a ajudar e os que estiverem buscando 

ajuda na sua área de atuação. 

Ação 3. 

Identificar os ex-alunos notáveis e convidá-los a serem representantes como embaixadores Alumni – Ação 

sendo preparada para ser colocada em prática em 2021. 

Ação 4.  

Criação de campanha institucional, peças estratégicas de apresentação da plataforma e apoio de divulgação 

nas redes sociais oficiais da Universidade. 

Ação 5. Participação em eventos 

Elaboração e definições prévias da estrutura do evento visando a comemoração dos 80 anos da PUC-
Campinas, que será realizado em 2021, com o site especial em comemoração dos 80 anos, elaborado e de 

responsabilidade do DCOM. Os ex-alunos usuários da plataforma foram contatados para participarem com 

seus depoimentos na forma de vídeos. A plataforma foi usada para convidar possíveis usuários cadastrados 
interessados em dar o seu depoimento ao DCOM, para que publicasse no site comemorativo. A partir de maio 
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de 2021 (o que provavelmente está contemplado no próximo relatório do PROAVI), o trabalho de identificação 

dos Egressos Notáveis, em parceria principalmente com a PROGRAD e com o DCOM, passará a ser feito. 

Fase 3: Realização de Pesquisas  

 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

Pelo segundo ano consecutivo (2019-2020 e 2020-2021), o questionário de pesquisa elaborado em parceria 

com o NRE para a PROPESQ é ativado para que concluintes e egressos dos Cursos de Pós-Graduação 

Stricto Sensu possam respondê-lo, gerando relatórios e informações com a finalidade de subsidiar 

informações que são fornecidas à CAPES/Plataforma SUCUPIRA. 

 “Pesquisa com os Egressos” (encaminhamentos junto ao NRE iniciados em 2020): 

Foram feitas reuniões a partir de setembro com o docente Prof. Dr. André Pires, Pesquisador do Programa de 

Pós-Graduação em Educação da PUC-Campinas, para alinhamentos sobre a participação do NRE na 

pesquisa que o docente está promovendo com os egressos da Universidade, direcionada, principalmente, 

para obter informações e resultados em relação às políticas de inclusão de bolsas e incentivos. 

O NRE atuou fazendo o intermédio junto ao NTIC para: a) Solicitação das listagens (base dos ex-alunos que 

concluíram o Curso de Graduação entre 2005 e 2010). b) Criação do e-mail institucional 

pesquisa.egressos@puc-campinas.edu.br. c) Cadastramento dos disparos dos e-mails no sistema de envios 

da intranet – DCOM. d) Sugestão de inclusão de algumas questões adicionais que pudessem contribuir com 

informações para o Plano Estratégico do NRE. 

No âmbito geral da pesquisa, o NRE contribuiu acrescentando ao questionário algumas perguntas de seu 

interesse, com a finalidade de entender melhor a relação do ex-aluno com a Universidade e seus possíveis 

interesses em manter vínculo com a Instituição. Os resultados da pesquisa têm sido compartilhados com o 

NRE, periodicamente e parcialmente até a sua conclusão final, para possibilitar a análise dos dados obtidos. 

Foram definidos os estágios pré-aplicação e o início dos contatos e disparos dos e-mails estão programados 

para serem feitos a partir de março de 2021 e entrarão no próximo relatório, porém seguem como registros 

das atividades que vêm sendo realizadas para concluir a Pesquisa com Egressos, que teve o seu início em 

setembro de 2020. 
3. RESULTADOS GLOBAIS:  

A plataforma digital de relacionamento com ex-alunos passou a funcionar oficialmente a partir de janeiro de 

2020, com adesões que foram ocorrendo aos poucos, à medida que os egressos tomavam conhecimento da 

comunidade virtual, sem uma campanha que pudesse apoiar a sua divulgação. A plataforma havia sido pré-

populada com cerca de 24 mil egressos formados entre 2009 e 2019 e, no primeiro bimestre de 2020, 557 

usuários haviam habilitado o seu perfil, considerando ainda que, durante todo o ano, houve a mudança no 

cenário por conta da pandemia de Covid-19, e as reuniões com a Graduway para obter as melhores práticas 

na plataforma ocorreram a partir do 2º semestre. Em um ano, o crescimento foi de 60%, e o número de 

usuários ativos quase triplicou. É válido ressaltar a atualização da lista pré-populada em dezembro de 2019, 

incluindo os recém-formados do 1º semestre de 2020. 

AVANÇOS: a) Aumento de 60% no número de usuários integrantes da plataforma em um ano de utilização. 

b) Estabelecimento da plataforma como sendo a comunidade virtual e o ambiente para informações 

direcionadas aos egressos. FRAGILIDADES: a) Atualização dos dados de contato dos egressos e criação de 

um banco de dados atualizado. b) Coleta de dados que comprovem a participação dos egressos em eventos 
da Universidade. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Criar campanha para ampla divulgação aos públicos 

interno e externo sobre o Programa Alumni PUC-Campinas. 
 

Formulário 5 – versão 8 

 



 

155 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2020 – VOLUME II 

CPA PUC-CAMPINAS 

 
F

O
R

M
U

L
Á

R
IO

 5
 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 

6 – Política de Extensão 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
2 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
3 – Políticas Acadêmicas 

 

EXTRATO no 06 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2020: 
PROEXT nos 01 a 06 

 

Relatório PROEXT no 01 – Cursos de Extensão 

 

1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Qualificar os Cursos de Extensão pela 

implementação de indicadores. b) Coletar e organizar opiniões e avaliações de alunos dos Cursos de 

Extensão. c) Ampliar as opções de inserção da comunidade externa na PUC-Campinas, atendendo a 

pessoas que tenham por objetivo formação rápida, objetiva e de curta duração. d) Associar os Cursos de 

Extensão às demandas dos grupos sociais organizados da Região Metropolitana de Campinas para 

oferecimento na modalidade in company. e) Associar os Cursos de Extensão a módulos dos Cursos de 

Especialização, com vistas a ampliar a oferta dos Cursos de Extensão nas modalidades presencial e a 
distância, em consonância com o Planejamento Estratégico (PEs).1.2. OBJETIVOS DO PROCESSO 

AVALIATIVO: a) Aumentar a assertividade dos Cursos de Extensão, com acompanhamento de demanda 

para cada um dos cursos criados, alinhando à sua oferta. b) Avaliar as reações dos participantes dos Cursos 

de Extensão em relação aos aspectos de conteúdo, condições materiais e desempenho dos docentes; e 

informar aos docentes e Diretorias de Centro sobre as avaliações feitas pelos alunos, subsidiando futuras 

decisões sobre eventuais novos oferecimentos. c) Oferecer Cursos de Extensão que tenham adesão junto à 

sociedade. d) Contribuir para a sustentabilidade financeira da Universidade. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

A proposição de cursos de extensão ao longo de 2020 passou por alterações significativas, devido à 

pandemia de COVID-19, sendo necessária a migração de todos os cursos em andamento, bem como dos 

cursos com inscrições abertas, para a modalidade on-line. Os mais de 300 alunos matriculados no momento 

de migração dos cursos foram comunicados e assessorados para o acesso às plataformas da universidade, 

Teams e Canvas, para a continuidade de seus cursos. Os docentes também receberam as devidas 

orientações e acompanhamento.  

a) AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE CURSOS 
Foram aprovados pela Câmara de Extensão e Assuntos Comunitários 106 novos cursos ao longo do ano, 

elencados na Tabela 1 e distribuídos entre os Centros da Universidade da seguinte maneira: 

Tabela 1 – Novos Cursos de Extensão aprovados 

  CURSOS CENTROS 
1 Processo Legislativo Municipal 

CCHSA 

2 Docência: fundamentos teóricos iluminando a reflexão 
3 Introdução à Audiodescrição – Acessibilidade às Artes Visuais e Audiovisuais 
4 Intensivo de Compliance Empresarial: Prática e Mecanismos Anticorrupção 
5 Direitos do Consumidor e seus Contratos em Tempos de Pandemia 
6 Direito e Pandemia: os impactos da COVID-19 nas relações de trabalho 
7 Avaliação, disciplina e competências: um olhar amplo sobre o processo avaliativo 
8 Avaliação das Aprendizagens: Múltiplos Olhares e Recursos 
9 Proteção de Dados e Compliance na Saúde 
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10 Autorregulação da aprendizagem e a gestão do tempo em atividades remotas 
11 Noções Básicas da Teoria da Aprendizagem Significativa - TAS 
12 Como escolher entre Cursos Livres, de Especialização, MBA ou Mestrado 
13 Brain Based Learning: Aprendizagem e Neurociência – Princípios Básicos 
14 Desvendando a BNCC 
15 Aprendizagem Ativa: Metodologias e Tecnologias 
16 Estratégias de autorregulação da aprendizagem em tempos de atividades remotas 
17 Práticas e Tecnologias na Educação On-line 
18 Ecumenismo 
19 Desenvolvimento Humano Integral 
20 Práticas e Tecnologias na Educação On-line 
21 Investigações Internas de Compliance e Entrevista Corporativa Moderna 
22 Coordenação Pedagógica na Perspectiva da Gestão Democrática 
23 CUIDANDO DA PESSOA IDOSA: Envelhecimento e Saúde Buca 

CCV 

24 CUIDANDO DA PESSOA IDOSA: Envelhecimento, Cidadania, Ética e Relações Humanas 
25 CUIDANDO DA PESSOA IDOSA: Envelhecimento e Nutrição - Noções Básicas 
26 CUIDANDO DA PESSOA IDOSA: Envelhecimento e Medicamentos Noções Básicas 
27 CUIDANDO DA PESSOA IDOSA: Envelhecimento e Manutenção do Autocuidado 
28 CUIDANDO DA PESSOA IDOSA: Envelhecimento - Equilíbrio e Marcha - Noções Básicas 
29 CUIDANDO DA PESSOA IDOSA: Comunicação, Presbiacusia e Disfagia no Envelhecimento 
30 Genética Forense 
31 Fotobiomodulação, Terapia Fotodinâmica e ILIB na área da saúde 
32 A Violência contra a pessoa idosa na perspectiva do setor de saúde 
33 Introdução à Entomologia Forense 
34 Introdução à Botânica e Palinologia Forense 
35 Uso de drones na perícia criminal 
36 Abordagem Nutricional da Pessoa com Deficiência: uma visão integralizada 
37 Genética Aplicada à Perícia Criminal 
38 Gestão de Projetos – Métodos Ágeis com Scrum 

CEA 

39 A3 – Estruturação de Projetos Rápidos para Eficiência na Gestão 
40 Gestão de Resíduos Eletroeletrônicos – Norma ABNT 16.156 – Elementos de Certificação 
41 Gestão em Eficiência Energética 
42 Gestão de Resíduos Sólidos em Condomínios 
43 Desenvolvendo Relações Interpessoais no Ambiente Organizacional 
44 Estratégias Eficientes do Trabalho Coletivo nas Organizações 
45 Gestão de Estoque no Varejo 
46 Liderança Eficaz nas Organizações 
47 Gerindo Pessoas em Ambientes e Organizações Multiculturais 
48 Negociação e Gerenciamento de Conflitos Organizacionais 
49 Princípios e práticas de Marketing de Relacionamentos 
50 Princípios e prática da Gestão de Pessoas 
51 Economia criativa e estratégias de inovação 
52 Inovação e Design Thinking 
53 Branding na era digital: a megatendência do consumidor no poder 
54 Consumo: como nosso cérebro decide por Produtos e Marcas 
55 Comportamento do Consumidor: Novos Caminhos e Tendências no atual Contexto 
56 Home Office: solução para os novos tempos 
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57 Indicadores para Gestão de Recursos Hídricos 
58 Indicadores para Gestão Municipal e Sustentabilidade 
59 Laboratório de Gestão de Projetos 
60 Gestão do Sistema de Logística Reversa de Eletroeletrônicos 
61 Laboratório Vivo (Living Lab) - Uma experiência inovadora para sustentabilidade 

   62 Boas Práticas de Fabricação na Indústria Farmacêutica, Cosmética e Farmoquímica 

CEATEC 

63 Introdução à Engenharia de Petróleo: noções básicas, tecnologias e desafios do cenário atual 
64 Excel - Introdução à Construção de Bancos de Dados 
65 Tensoativos: por que a indústria química se interessa tanto por essas moléculas 
66 Formatação de Monografias e Relatórios com Microsoft Word 
67 Excel – Introdução à Macros 
68 Introdução ao Test-Driven Development para Sistemas Embarcados (Linguagem C) 
69 Eletromagnetismo focado no ENEM 
70 Desenvolvendo o raciocínio lógico matemático para ENEM e Concursos 
71 Cartografia Social como metodologia para a gestão territorial 
72 Introdução à Análise de Ciclo de Vida 
73 Introdução à Arte da Gravura 

CLC 

74 Conteúdo Digital: posicionando porta-vozes em mídias sociais 
75 Marketing Político: Pesquisa Político-Eleitora 
76 Espanhol Intermediário I 
77 Marketing Digital em um novo cenário 
78 Pílulas de inglês para negócios 
79 Ferramentas de anúncios e seus fundamentos 

80 Fotografia de Produtos com Smartphone 
81 Edição e Tratamento de Imagens em Movimento 
82 Arte e Tecnologia nas Experimentações Audiovisuais Contemporâneas 
83 Cinema Francês de Pós-Vanguarda 
84 Hibridação Midiática e Tecnologia na Arte Contemporânea 
85 Como Formatar seu Infoproduto 
86 Noções Jurídicas para Profissionais de Comunicação- Reestruturação 
87 Extensão “O que você precisa saber sobre Reportagem Esportiva 
88 Estratégias de comunicação para um mandato parlamentar 
89 Vídeo Marketing: da produção à publicação 
90 Google Ads e Estratégias Digitais 
91 Estratégias de comunicação para um mandato parlamentar 
92 Inglês Básico II - Reestruturação 

IDIOMAS 
93 Italiano Elementar II 
94 Inglês Elementar II 
95 Introdução à História da Arte em Inglês – módulo I 
96 Fluência oral em Inglês (conversational English) 
97 Lean Startup: como aprender rápido e evoluir numa era em transformação digital 

PROEXT 

98 Como negociar qualquer coisa, com qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo 

99 
Globalização produtiva, comercial e financeira: o papel da internacionalização e da inovação 
para o sucesso dos negócios 

100 Espaços para aprendizagem inovadora 
101 Novas competências exigidas pelos Profissionais Contemporâneos: Cenário Pós Pandemia 
102 Francês para a Gastronomia 
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103 Fluência oral em inglês (conversational English) - Módulo 2 
104 Italiano Básico  
105 Francês para viagem 
106 Francês para compreensão escrita e leitura 

 

b) OFERECIMENTO DE CURSOS DE EXTENSÃO: ABERTOS E IN COMPANY  
A Coordenadoria de Cursos de Extensão manteve a prática de oferecer cursos em fluxo contínuo, 

possibilitando que ao longo de todo o ano estivessem disponíveis cursos com inscrições abertas. Foram 

oferecidos 102 cursos abertos, distribuídos conforme relação abaixo. (Os cursos oferecidos podem ser 

visualizados no Portal da PUC-Campinas no endereço www.puc-campinas.edu.br/extensão) 

- CCHSA:17 

- CCV: 23 

- CEA: 8 

- CEATEC: 10  

- CLC: 15 

- MESCLA: 5 

- Idiomas: 24 

Nos cursos in company, no primeiro trimestre do ano, havia a confirmação de ao menos 6 cursos, com 3 

diferentes empresas, que foram suspensos a partir da pandemia de COVID-19. No final do ano, diversas 

propostas novamente foram surgindo, porém todas prevendo a realização dos cursos a partir do ano de 2021.  

Destaca-se, ainda, que frente à pandemia de COVID-19, foram desenvolvidos, junto ao Espaço Mescla, 5 

Cursos de Extensão gratuitos e exclusivos para toda a comunidade interna e seus familiares, como 

ferramenta de motivação e suporte para ideias, carreira e mercado de trabalho. Esses 5 cursos contaram com 

a participação de 664 pessoas. 

c) OFERECIMENTO DE CURSOS DE IDIOMAS 
O oferecimento de cursos de Espanhol, foi contínuo ao longo de 2020 e ofereceu 8 cursos para 281 alunos, 

exclusivamente membros da comunidade interna da PUC-Campinas.  

Com o objetivo de ampliação da oferta de cursos de idiomas, foram formatados cursos em modulação de 32h, 

de idiomas variados (inglês, italiano e francês), oferecidos ao público em geral. Nessa modalidade foram 

oferecidos 16 cursos, 12 deles realizados, abrangendo um total de 238 alunos.  

d) ESTABELECIMENTO DE PARCERIAS 

Foram ampliadas as parcerias com empresas e instituições para o oferecimento de cursos de extensão. Para 

a organização dessas parcerias, a PROAD e a Coordenadoria Jurídica foram envolvidas, buscando garantir 

legitimidade a atendimento às normas institucionais (as parcerias podem ser verificadas pelo sistema 

ROTAS). Parcerias foram estabelecidas com as seguintes empresas:  
1. Bace Healthcare 
2. Gloobal - Rodrigo Nascimento 
3. RSS Assessoria Industrial Ltda. 
4. SV Desenvolvimento Empresarial 
5. Turi Kuaa Comunicação e Educação LTDA 
6. Artes e Libras 

e) CONVÊNIO PARA CONCESSÃO DE DESCONTOS EM CURSOS DE EXTENSÃO 

O oferecimento de convênios para a concessão de descontos de 15% em cursos de extensão visa alcançar 

empresas de toda a RMC, com profissionais com potencial para se tornarem alunos. A partir da assinatura do 

convênio, a Universidade oferece o desconto para os funcionários da empresa conveniada, e a empresa, em 

contrapartida, realiza a divulgação dos cursos com inscrições abertas a todos os seus profissionais, 

totalizando atualmente 40 empresas conveniadas. Ao longo de 2020, foram assinados convênios com as 

empresas: 
1. Emissoras Serrana Ltda 
2. IBDEE (Instituto Brasileiro de Direito e Ética) 
3. Rádio e TV Bandeirantes de Campinas S.A. 
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4. Sindicato dos Administradores no Estado de São Paulo  

f) CONTRIBUIÇÃO PARA SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 
1- Volume de alunos matriculados: O número de alunos matriculados nos diversos cursos é crescente, em 

que pese a redução natural encontrada em 2020, após o mês de março, com a pandemia de COVID-19. Ao 

todo, 601 alunos se inscreveram nos cursos de extensão ao longo de 2020, além de outros 519 inscritos 

nos cursos de idiomas.  

2- Efetividade dos Cursos de Extensão 

Foi possível perceber um avanço significativo no número de cursos realizados, mesmo com a queda no 

número de inscritos pela pandemia: 63 no total, o que corresponde a 62% de efetividade. A efetividade 

dos cursos indica ainda a aproximação com o objetivo de oferecer cursos de extensão que tenham adesão 

junto à sociedade. A distribuição dos cursos realizados por Centro dá-se da seguinte maneira: 
- CCV: 14 
- CEA: 3 
- CEATEC: 3 
- CLC: 11 
- CCHSA: 7 

             - IDIOMAS: 20 
             - MESCLA: 5 
g) AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE EXTENSÃO  

O formulário de avaliação de cursos de extensão seguiu o modelo on-line implantado no ano anterior. Ao 

final, os participantes são convidados a preencher o formulário, que engloba sua satisfação com o processo 

do curso desde a inscrição até sua conclusão, perpassando por questões como infraestrutura, atendimento 

administrativo, docente, material e pertinência da temática tratada. 

 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Todo processo de trabalho foi fundamentado em reuniões. A pandemia de COVID-19 alterou bastante a 

dinâmica das atividades e os processos, exigindo das equipes movimentos rápidos para que não houvesse 

prejuízo aos alunos, bem como de futuros cursos. Também houve, ao longo do ano, intenso trabalho de 

reuniões e treinamentos para alinhamento de processos e implantação do novo sistema de gestão da 

universidade, Lyceum, processo conduzido pelo NTIC. A implantação do sistema se deu em dezembro, com a 

abertura de inscrições dos cursos de 2021.  

As ações desenvolvidas na CCE estão também relacionadas diretamente ao objetivo do Planejamento 

Estratégico da Universidade que busca aumentar seletivamente o número de cursos de extensão e de alunos 

pagantes.  
a) Associação dos Cursos de Extensão a módulos dos Cursos de Especialização  

Com todas as adequações realizadas, incluindo a RN da Propesq que trata do assunto, já é possível que 

disciplinas de cursos de especialização sejam oferecidas como cursos de extensão, porém, em 2020, isso 

ainda não aconteceu, principalmente devido às demandas urgentes da pandemia de Covid-19. 

b) Ampliação do Oferecimento e Efetividade dos Cursos de Extensão 

Nas reuniões realizadas com os Centros, Faculdades e Docentes, foi propiciado esclarecimentos por parte da 

PROEXT no que se refere aos fluxos de realização de cursos, também foram importantes para que a 

PROEXT pudesse entender melhor as dificuldades e as limitações dos demais envolvidos, sendo possível 

analisar e propor melhorias que ampliassem o oferecimento dos cursos e o volume potencial de docentes 

envolvidos.  

Ao longo do ano, o setor de Marketing foi um importante parceiro para que planos de divulgação pudessem 

auxiliar na captação de alunos. 

Os resultados desse processo: 

 A aprovação de 106 novos cursos  

 O oferecimento de 78 cursos e outros 24 de idiomas 

 A efetivação de 63 cursos, 62% do total 
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 O número de alunos matriculados foi de 601 alunos em cursos em geral, além de outros 519 inscritos 

nos cursos de idiomas. 

Com o oferecimento de cursos remotos, foi possível ainda atingir públicos antes não alcançados. Ao todo, 

tivemos a participação de alunos de 128 diferentes cidades de 11 estados do país.  

c) Estabelecimento de Parcerias e Convênios 

A ampliação das parcerias mostrou-se estratégica tanto para o maior oferecimento de cursos, assim como 

para estabelecer contatos com especialistas de mercado no qual a Universidade não tem expertise. O 

oferecimento de um convênio para a concessão de descontos de 15% em cursos de extensão possibilitou 

que colaboradores de empresas participassem de cursos visando a qualificação profissional e contribuiu 

ainda para ampliação da Universidade nos espaços empresariais. Os resultados, para além dos aspectos 

qualitativos: 

 6 novas parcerias com empresas para oferecimentos de cursos 

 4 novas empresas conveniadas para descontos em cursos de extensão 

d) Oferecimento de cursos de extensão EAD 

O desenvolvimento do projeto PUC-Campinas Digital, ao longo de 2020, incluiu a estruturação de projeto e 

das regras de negócio para o oferecimento de cursos de extensão na modalidade à distância, com qualidade 

e aptos a enfrentar a ampla concorrência existente nessa área.  

O planejamento realizado ao longo de 2020 irá permitir a efetiva implementação desses cursos ao longo de 
2021. 

AVANÇOS: a) Ampliação da oferta de cursos, por todos os centros, com maior efetividade. b) Divulgação dos 

cursos de extensão mais efetiva e direcionada. c) Consolidação das ferramentas para oferecimento de cursos 

de extensão remotos. d) Estruturação da unidade de cursos digitais na universidade, que irá propiciar o 

oferecimento de cursos na modalidade EAD em 2021. e) Início da implantação do sistema de gestão Lyceum, 

que irá propiciar redução de controles manuais, retrabalho e perda de informações. FRAGILIDADES: a) Não 

oferecimento, até o momento, de cursos de extensão na modalidade EAD. b) Trâmites internos da 

Universidade mais extensos que os exigidos pelas empresas, no que se refere às propostas para cursos in 

company e outros convênios. c) Limitações técnicas das plataformas digitais para os cursos remotos, que 

prejudicaram, ainda que levemente, a experiência dos alunos e docentes. d) Ausência de sistema de gestão 

integrado que propicie otimização de processos e melhor acompanhamento dos resultados. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Efetivar a oferta de cursos de extensão na modalidade EAD. b) 

Aproximar-se das grandes empresas da RMC, para a proposição de cursos in company e estabelecimento de 

parcerias. c) Solucionar, junto ao NTIC e ao DDE, as limitações técnicas que prejudicam a experiência dos 

alunos e docentes nas plataformas digitais. d) Implantar efetivamente o sistema Lyceum, otimizando os 

processos da unidade e melhorando a geração de relatórios. 

 

Relatório PROEXT no 02 – Projetos de Extensão 

 

1. OBJETIVOS 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Fortalecer a extensão como atividade 

indissociável ao ensino e à pesquisa a partir da vinculação dos Projetos de Extensão aos Projetos 

Pedagógicos das Faculdades e/ou às Linhas de Pesquisa Institucionais. b) Associar as ações dos Projetos de 

Extensão às demandas dos grupos sociais organizados da Região Metropolitana de Campinas. 1.2  

OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Ampliar a inserção dos Projetos de Extensão em diferentes 

dimensões da avaliação, no sentido de permitir que as ações realizadas, durante o período de vigência do 

projeto, possibilitem, além de parecer criterioso, a aproximação com as atividades do ensino e pesquisa. b) 

Qualificar o processo de construção dos Projetos de Extensão, visando resultados mais objetivos junto às 

demandas existentes. c) Aprimorar os critérios e parâmetros de avaliação dos Planos de Trabalho de 

Extensão, de maneira a privilegiar resultados e incentivar a autonomia do público-alvo dessas ações. 
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2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

 PÚBLICO DE RELACIONAMENTO 

 

Teve como público direto professores extensionistas com Planos de Trabalho de Extensão em Tempo 

Integral ou Parcial aprovados para os anos 2020; alunos voluntários da extensão; professores da PUC-

Campinas; Diretores de Centro e Faculdades; Representantes das Pró-Reitorias de Graduação e Pesquisa; 

parceiros e potenciais parceiros da extensão; lideranças comunitárias; mídia; agentes de setores privados e 

públicos. 

 
 PLANOS DE TRABALHOS PARA O BIÊNIO 2020/2021 E ANO DE 2020. 

 

Ao final do 2º semestre, o total de Planos de Trabalho de Extensão em execução eram 16, sendo 06 em 

Tempo Parcial e 10 em Tempo Integral, envolvendo 23 Instituições Parceiras.  

Os Planos de Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2020/2021 e para o ano de 2020 foram 

distribuídos por Centro. 

 

 

Tabela 1: Distribuição dos Planos de Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2020/2021 

por Centro. 

CCHSA CEATEC CLC CEA CCV Total 

Planos de Trabalho Aprovados e 

em Execução em Tempo Integral 
01 05 

 
03 01 10 

Planos de Trabalho Aprovados e 

em Execução em Tempo Parcial 
02 01 01  02 06 

 
Quadro 1: Distribuição dos Planos de Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2020/2021 por 

Faculdade 

 
TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO DE 

EXTENSÃO 
PROFESSOR FACULDADE 

1 
Sistema prisional, direitos humanos e sociedade: 
construindo e compartilhando possibilidades para a 
reinserção social de mulheres privadas de liberdade 

Profa. Dra. Camilla 
Marcondes Massaro 

Ciências Sociais 

2 Construindo a cidadania 
Prof. Dr. José 
Henrique Specie   

Direito 

3 
Redes de economia solidária lideradas por mulheres 
na RMC: identificar, articular, qualificar e fomentar 

Profa. Dra. Stela 
Cristina de Godoi  

Ciências Sociais 

4 
Promoção hábitos saudáveis em população 
portadores da Síndrome de Down para a prevenção 
da doença cardiovascular 

 Prof. Dr. José 
Francisco Kerr Saraiva  

Medicina 

5 
Prevenção ao trauma relacionado ao álcool na 
juventude 

Prof. Dr. José 
Gonzaga Teixeira de 
Camargo  

Medicina 

6 
Projeto Girassóis: apoiando comunidades na 
construção de relações humanas saudáveis e na 
prevenção de violência/ comportamento suicida 

Profa. Dra. Tatiana 
Slonczewski  

Psicologia 

7 
Desenvolvimentos inovadores para comunidades 
em fragilidade social caso de pessoas com 
mobilidade comprometida 

Prof. Dr. Amilton da 
Costa Lamas 

Engenharia Elétrica 
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8 
Sistema Construtivo Racionalizado Modelo para a 
Construção de Edificações e Equipamentos da Rede 
de Ensino Municipal de Campinas 

Prof. Me. Caio de 
Souza Ferreira 

Arquitetura e 
Urbanismo 

9 
Sistemas de Informação que auxiliam na autonomia 
e na sustentabilidade econômica e social de 
comunidades em estado de vulnerabilidade 

Prof. Dr. Fernando 
Ernesto Kintschner 

Engenharia da 
Computação 

10 
A Inovação Social e o compromisso com a 
Sustentabilidade através de ações voltadas ao Uso 
Racional de Energia e Eficiência Energética 

Prof. Me. Francisco de 
Salles Cintra Gomes 

Engenharia Elétrica 

11 
Ações sustentáveis em limpeza e desinfecção de 
superfícies aplicáveis a comunidades vulneráveis 

Prof. Me. Marcelo José 
Della Mura Jannini  

Química 

12 
Cartografia Social e territórios em situação de 
vulnerabilidade na RMC: do risco à cidadania 

Profa. Dra. Vera Lúcia 
dos Santos Plácido  

Geografia 

13 
Projeto MEMWA – Narrativas multimidiáticas sobre 
as memórias de refugiados e imigrantes haitianos na 
região de Campinas/SP 

Prof. Dr. Victor Kraide 
Corte Real 

Design Digital 

14 

Observatório da PUC Campinas: promoção de 
conhecimentos extensionistas sobre o 
desenvolvimento social da Região Metropolitana de 
Campinas 

Prof. Dr. Cristiano 
Monteiro da Silva 

Ciências Econômicas 

15 
Observatório PUC-Campinas – Trabalho, Renda e 
Emprego 

Profa. Dra. Eliane 
Navarro Rosandiski  

Ciências Econômicas 

16 
Observatório PUC-Campinas: Setor Produtivo e 
Desenvolvimento Regional 

Prof. Dr. Paulo Ricardo 
da Silva Oliveira 

Ciências Econômicas 

 

 VÍNCULO COM A GRADUAÇÃO E PESQUISA - PLANOS DE TRABALHO DE EXTENSÃO 

APROVADOS 

Nem todos os 54 (cinquenta e quatro) cursos de graduação da Universidade têm um docente com Plano de 

Trabalho de Extensão aprovado, no entanto, os Planos agrupam preocupações e temáticas desenvolvidas 

em mais de um Projeto Pedagógico de Curso – PPC, estando o docente vinculado a mais de um curso. 

Assim, dos 16 Planos de Trabalhos existentes, temos a relação: 

 

Quadro 2: Relação Plano de Trabalho de Extensão e Curso 

 
TÍTULO DO PLANO DE TRABALHO DE 

EXTENSÃO 
PROFESSOR CURSO 

1 

Sistema prisional, direitos humanos e 
sociedade: construindo e compartilhando 
possibilidades para a reinserção social de 
mulheres privadas de liberdade 

Profa. Dra. Camilla 
Marcondes Massaro 

Ciências Sociais 
Jornalismo 

Publicidade e Propaganda 
Psicologia 

Ciências Econômicas 
Administração 

Nutrição 
Pedagogia 

Relações Públicas 
Matemática 

Biblioteconomia 
Farmácia 

Odontologia 

2 Construindo a cidadania 
Prof. Dr. José Henrique 
Specie   

Direito 

3 
Redes de economia solidária lideradas por 
mulheres na RMC: identificar, articular, 
qualificar e fomentar 

Profa. Dra. Stela 
Cristina de Godoi  

Ciências Sociais  
Publicidade e Propaganda 

Administração 
Ciências Econômicas 
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Direito 

4 
Promoção hábitos saudáveis em população 
portadores da Síndrome de Down para a 
prevenção da doença cardiovascular 

Prof. Dr. José 
Francisco Kerr Saraiva  

Medicina 

5 
Prevenção ao trauma relacionado ao álcool na 
juventude 

Prof. Dr. José Gonzaga 
Teixeira de Camargo  

Medicina 

6 

Projeto Girassóis: apoiando comunidades na 
construção de relações humanas saudáveis e 
na prevenção de violência/ comportamento 
suicida 

Profa. Dra. Tatiana 
Slonczewski  

Psicologia 
Fisioterapia 
Farmácia 

7 
Desenvolvimentos inovadores para 
comunidades em fragilidade social caso de 
pessoas com mobilidade comprometida 

Prof. Dr. Amilton da 
Costa Lamas 

Engenharia Elétrica 
Engenharia de 

Telecomunicações 
Engenharia de Controle e 

Automação 
Biblioteconomia 

8 

Sistema Construtivo Racionalizado Modelo 
para a Construção de Edificações e 
Equipamentos da Rede de Ensino Municipal de 
Campinas 

Prof. Me. Caio de 
Souza Ferreira 

Arquitetura e Urbanismo 

9 

Sistemas de Informação que auxiliam na 
autonomia e na sustentabilidade econômica e 
social de comunidades em estado de 
vulnerabilidade 

Prof. Dr. Fernando 
Ernesto Kintschner 

Engenharia de Computação 
Sistema de Informação 
Engenharia de Software 
Superior de Tecnologia 

10 

A Inovação Social e o compromisso com a 
Sustentabilidade através de ações voltadas ao 
Uso Racional de Energia e Eficiência 
Energética 

Prof. Me. Francisco de 
Salles Cintra Gomes 

Engenharia Elétrica 
Engenharia de Computação 

Engenharia de Produção 
Engenharia de Controle e 

Automação 

11 
Ações sustentáveis em limpeza e desinfecção 
de superfícies aplicáveis a comunidades 
vulneráveis 

Prof. Me. Marcelo José 
Della Mura Jannini  

Química 
Engenharia Química 

Farmácia 

12 
Cartografia Social e territórios em situação de 
vulnerabilidade na RMC: do risco à cidadania 

Profa. Dra. Vera Lúcia 
dos Santos Plácido  

Geografia 
História 

13 
Projeto MEMWA – Narrativas multimidiáticas 
sobre as memórias de refugiados e imigrantes 
haitianos na região de Campinas/SP 

Prof. Dr. Victor Kraide 
Corte Real 

Design Digital 
Publicidade e Propaganda 

Mídias Digitais 

14 

Observatório da PUC Campinas: promoção de 
conhecimentos extensionistas sobre o 
desenvolvimento social da Região 
Metropolitana de Campinas 

Prof. Dr. Cristiano 
Monteiro da Silva 

Ciências Econômicas 
Relações Internacionais 

15 
Observatório PUC-Campinas – Trabalho, 
Renda e Emprego 

Profa. Dra. Eliane 
Navarro Rosandiski  

Ciências Econômicas 
Relações Internacionais 

16 
Observatório PUC-Campinas: Setor Produtivo e 
Desenvolvimento Regional 

Prof. Dr. Paulo Ricardo 
da Silva Oliveira 

Ciências Econômicas 
Administração 
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No caso da pesquisa, verifica-se que os 06 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade 

possuíam Planos de Trabalho de Extensão aderentes às Linhas de Pesquisa dos cursos. Trata-se de um 

indicador importante, uma vez que a existência de Projetos de Extensão é algo que contribui para a 

qualificação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, notadamente, no quesito inserção social. 

 

 

Tabela 2: Distribuição dos Planos de Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2020/2021 aderentes 

aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu  

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU PLANOS DE TRABALHO DE EXTENSÃO 

Sistemas de Infraestrutura Urbana 1 

Sustentabilidade 5 

Ciências da Saúde 1 

Psicologia 1 

Direito 1 

Linguagem, Mídia e Arte 1 

TOTAL 11 

 

 CRITÉRIOS E PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO DOS PLANOS DE TRABALHO DE EXTENSÃO 

PARA O BIÊNIO 2020/2021 

A partir de 2020 duas novas Resoluções Normativas estabeleceram as regras de entrada, desenvolvimento e 

avaliação dos Projetos de Extensão, revogando as Resoluções anteriores. 

 PARTICIPAÇÃO DE DOCENTES EXTENSIONISTAS EM CONGRESSOS E EVENTOS 

Com Liberação de Recursos pela PROEXT. Como forma de estímulo e valorização da atividade 

extensionista, a PROEXT financiou a participação dos docentes com Plano de Trabalho de Extensão. 

 Sem Liberação de Recursos pela PROEXT. A participação em eventos para divulgação e socialização do 

trabalho extensionista é um dos critérios mensuráveis de avaliação. Assim, a autonomia e a iniciativa para a 

participação são também aspectos importantes da atividade extensionista. 

PARCERIAS PARA O DESENVOLVIMENTO DOS PROJETOS 

Nesse ano, os Planos de Trabalho de Extensão dos docentes estavam vinculados às seguintes Instituições 

Parceiras: CRAS do Jardim Novo Ângulo – Prefeitura Municipal de Hortolândia; Associação de Educação do 

Homem de Amanhã – AEDHA; Centro Cultural Louis Braille de Campinas (CCLBC); PROEXT/PUC-

Campinas; Fundação Síndrome de Down (FSD); Hospital e Maternidade Celso Pierro – HMCP – PUC-

Campinas; Ministério Público Federal: Procuradoria da República no Estado de São Paulo, Procuradoria da 

República no Município de Campinas; Pró-Visão Sociedade Campinas de Atendimento ao Deficiente Visual 

(PRÓ-VISÃO); Therapies Serviços de Fisioterapia e Terapia Ocupacional Ltda; Paróquia “São Marcos, o 

Evangelista”; Paróquia Sagrada Família; Paróquia Jesus Cristo Libertador da região do Campo Grande 

(Campinas-SP); Paróquia São João Paulo II (Hortolândia-SP); APAE CAMPINAS – Associação de Pais e 

Amigos dos Excepcionais de Campinas; HES Unicamp – Hospital Estadual de Sumaré Unicamp.  

PLANOS DE TRABALHOS PARA O BIÊNIO 2020/2021 
Com o objetivo de qualificar, dinamizar e ampliar a apresentação de propostas, construção e avaliação das 

ações extensionistas, no segundo semestre de 2019, iniciaram-se as tratativas para a elaboração de duas 

novas Resoluções Normativas que tratam: do Processo Seletivo Interno para Composição de Jornada de 

Trabalho em Tempo Integral ou Parcial com Plano de Trabalho de Extensão – RN PUC no 021/19; e do  

Exercício, Acompanhamento e Avaliação de Docentes com Plano de Trabalho de Extensão  – RN PUC no 

22/19. Em dezembro de 2019, as Resoluções Normativas foram aprovadas e publicadas à toda a 

comunidade interna da PUC-Campinas. 
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Em outubro de 2019, foi encaminhada mensagem eletrônica a todas as Diretorias de Centro e de Faculdades, 

solicitando o envio de propostas para subsidiar editais para o biênio 2020/2021. A PROEXT recebeu de 

quatro Centros um total de 68 propostas.  

Após avaliação foram selecionadas algumas propostas, das quais foram abertos 14 Editais, sendo 07 para 

tempo integral (24hs) e 07 para tempo parcial (10hs). Os editais de tempo integral foram previstos para até 

dezembro de 2020. Foram abertas 12 vagas para Editais de tempo integral e 08 vagas para Editais de tempo 

parcial. O período de inscrições foi de 20/12/2019 a 02/02/2020. Os Planos de Trabalho aprovados iniciaram-

se em 02/03/2020.  

No quadro podem ser visualizados os Editais distribuídos por Programa Institucional de Extensão, Tempo de 

Jornada de Trabalho, Horas e Vagas. 

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE 
EXTENSÃO 

Nº DE 
EDITAIS 

ABERTOS 

TEMPO DA 
JORNADA 

DE 
TRABALHO 

VIGÊNCIA 
HORA

S 
VAGA

S 

Envelhecimento e Longevidade 1 Integral 2 anos 24 1 

Inovação e Empreendedorismo 2 Integral 2 anos 24 3 

Observatório PUC-Campinas 1 Integral 2 anos 24 3 

Promoção da Saúde 1 Integral 2 anos 24 2 
Sustentabilidade Ambiental, 
Econômica e Social 

2 Integral 2 anos 24 3 

Cultura e Identidade 1 Parcial 9 meses 10 1 

Direitos Humanos 2 Parcial 9 meses 10 2 

Educação 1 Parcial 9 meses 10 1 

Inovação e Empreendedorismo 1 Parcial 9 meses 10 1 

Promoção da Saúde 1 Parcial 9 meses 10 2 
Sustentabilidade Ambiental, 
Econômica e Social 

1 Parcial 9 meses 10 1 

 
TRABALHO COLABORATIVO 

Em 2020 foi possível concretizar a aproximação de outros projetos e docentes extensionistas.  

Com o Observatório PUC-Campinas, tal condição possibilitou o início dos estudos e sistematização de dados 

e informações sobre os aspectos da vulnerabilidade social da RMC (com material já publicado e socializado). 

Ainda, pretende-se a construção de indicadores para estudos sistematizados e promoção de políticas 

públicas. Também se deu o desenvolvimento de trabalho colaborativo entre docentes e projetos para a 

elaboração de aplicativos do campo da tecnologia social. 

INSERÇÃO EM MÍDIAS 

Os estudos elaborados resultaram em matérias e entrevistas para mídias da região, sendo em torno de 70 

inserções: Correio Popular, G1, CBN Campinas, Rádio Brasil, EPTV Campinas, TV CÂMARA, PODCAST’s, A 

Cidade On, SBT, Todo Dia e O liberal, Portal UOL.  

 

Todo o processo de trabalho foi fundamentado em reuniões com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários e sua Coordenadoria Geral de Projetos de Extensão, ampliadas, em momentos específicos, 

para outras Pró-Reitorias e Departamentos, docentes extensionistas e potenciais parceiros. 
As ações desenvolvidas estão também relacionadas diretamente ao objetivo do Planejamento Estratégico da 

Universidade que busca aprofundar a inserção social por meio de projetos de extensão. Ao longo do ano, 

aspectos positivos foram construídos, e alguns possíveis de serem mensurados. 

Para além do processo de avaliação das atividades dos docentes extensionistas, o ano de 2020 foi 

construído com a intenção:  

 

 DA APROXIMAÇÃO DA PROEXT E DOCENTES EXTENSIONSITAS 
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O desenvolvimento dos trabalhos, após reformulação das atividades, passando da forma presencial para a 

virtual, considerando o distanciamento imposto pela pandemia, foi acompanhado pela Coordenadoria Geral 

de Projetos de Extensão por reuniões coletivas e conversas individuais mediadas pela plataforma TEAMS, 

buscando a participação de maneira mais efetiva.  
 

 DA APROXIMAÇÃO DE POTENCIAIS PARCEIROS 

Com o objetivo de ampliar as parcerias de forma estratégica, visando, a médio e a longo prazos e de forma 

contínua, a sustentabilidade ambiental e financeira da instituição, a aproximação de potenciais parceiros 

continuou a ser realizada por meio de reuniões e eventos, de forma virtual, que explanaram as possibilidades 

de ações conjuntas para a melhoria das condições da RMC. Nesse percurso nos aproximamos de:  

 Centro das Indústrias do Estado de São Paulo – CIESP Regional Campinas 

 Prefeitura Municipal de Campinas / Departamento de Gestão e Controle 

 Central de Abastecimento de Campinas – CEASA 
 Instituto Brasileiro dos Direitos da Pessoa Idosa – IBDPI. 

 
 DA CONSTRUÇÃO DOS PROGRAMAS INSTITUCIONAIS DE EXTENSÃO 

Com o objetivo de articular as ações vinculadas e desdobradas dos projetos de extensão e de todas as 
atividades da PROEXT, iniciou-se o processo de construção, reformulação e resgate do Programa 
Institucional de Extensão - PIE da Universidade, sendo delineados: 

 PIE CULTURA E IDENTIDADE 

 PIE DIREITOS HUMANOS 

 PIE EDUCAÇÃO 

 PIE ENVELHECIMENTO E LONGEVIDADE 

 PIE INOVAÇÃO E EMPREENDEDORISMO 
 OBSERVATÓRIO PUC-CAMPINAS 

 PROMOÇÃO DA SAÚDE 

 PUC-CAMPINAS SOLIDÁRIA 

 SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, ECONÔMICA E SOCIAL 
 

 DOCUMENTÁRIOS, MATERIAL DE CUNHO PEDAGÓGICO E APLICATIVOS DESENVOLVIDOS 
PELOS DOCENTES E SEUS ALUNOS VOLUNTÁRIOS DISPONIBILIZADOS NO PORTAL DA 
UNIVERSIDADE E EM REDES SOCIAIS 

Frente ao cenário apresentado a partir de março, os Planos de Trabalhos aprovados foram reformulados. 
Assim os docentes e seus alunos, atendendo uma solicitação da reitoria, elaboraram vídeos que foram 
divulgados no Portal da Universidade, com acesso pelo link “UM DESAFIO NOS UNE”, num total de 84 
vídeos, sendo que 4 em libras 

e1. Cartilhas 
Foram elaboradas cartilhas com orientações importantes para toda a comunidade interna e externa. 

e2. Plataforma em Rede Social. 
Como resultado de um dos Planos de Trabalho aprovados, foi criada uma plataforma multimídia estruturada 
no serviço Wix, contendo vídeos e um glossário trilíngue com diversas palavras em português, francês e 
crioulo haitiano: https://projetomemwa.wixsite.com/memwa. 
 

TRABALHO COLABORATIVO 

O grupo estendido do Observatório PUC-Campinas, via trabalho colaborativo com outros docentes 

extensionistas, contribuiu para o início da construção de indicadores sistematizados sobre a Vulnerabilidade 

Social da RMC, e vem provando a importância de atividades organizadas e coerentes entre projetos 

complementares para potencializar os resultados das ações extensionistas, voltadas para a comunidade 

externa e a valorização dos docentes envolvidos. Também o início do desenvolvimento de produtos e planos 

de negócios em 2020 só foi possível pelos esforços colaborativos entre projetos e docentes. No total foram 
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desenvolvidas ações vinculadas a três trabalhos colaborativos. 

 

AVANÇOS: a) Aumento na participação em Congressos de Extensão com apresentação de trabalho. b) 

Maior proximidade de professores extensionistas com maior aderência dos processos de trabalho, resultados 

da compreensão e valoração da extensão universitária por seus agentes, principalmente docentes 

extensionistas. c) Novas Resoluções Normativas. d) Aproximação de potenciais parceiros e amplificação dos 

objetivos e demandas da extensão. e) Redimensionamento dos Programas Institucionais de Extensão. f) 

Trabalhos aderentes entre docentes extensionistas foram articulados. g) Participação dos parceiros na 

construção das demandas da extensão. FRAGILIDADES: a) Parceiros que contribuam com a 

sustentabilidade financeira, aspecto mais fragilizado em função da pandemia do Coronavírus. Busca-se a 

aproximação de agentes que invistam na melhoria das condições de vida da população local, via projetos da 

extensão. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Continuar a promover possibilidades de trabalhos conjuntos 

entre os docentes extensionistas. b) Estabelecer processo sistemático, pelo uso de tecnologia, de captação 

de questões advindas da realidade regional. c) Promover a participação de parceiros e potenciais parceiros 

na construção da extensão universitária e de sua sustentabilidade.  
 
 
Relatório PROEXT no 03 – Extensão +Universitário 
 

1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Promover a participação discente nas atividades 

de extensão vinculadas aos Projetos de Extensão contidos nos Planos de Trabalho de Extensão aprovados 

para 2020. b) Qualificar a participação dos Alunos Bolsistas de Extensão vinculados aos Projetos de 

Extensão aprovados. c) Organizar e incentivar a participação dos Alunos Voluntários da Extensão nas ações 

de extensão universitária. 1.2. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: Aprimorar a compreensão, pelos 

discentes, do sentido da Extensão Universitária, possibilitando maior aproximação da realidade social e 

ampliando, em 2021, a busca destes pelas atividades de extensão. Para tanto, possibilitamos em 2020: a) 

Pelos Projetos de Extensão aprovados, a participação e cooperação dos alunos voluntários de extensão em 

ações voltadas à comunidade externa, planejadas pelo docente em um Plano de Trabalho específico voltado 

aos alunos. b) A participação nos eventos da extensão universitária, de forma remota, e a apresentação das 

ações desenvolvidas durante 2020 com a participação de convidados externos nos debates.  
 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Os projetos de Extensão desenvolvidos por 6 docentes com dedicação de 10 horas e 10 docentes com 

dedicação de 24 horas contaram, para sua execução, com a participação de alunos voluntários que 

dedicaram até 12 horas semanais para as atividades propostas. A participação, o acompanhamento e a 

avaliação dos alunos extensionistas foram caracterizados por: 

A) PÚBLICO DE RELACIONAMENTO 

Os públicos diretos e indiretos com os quais os alunos voluntários e docentes extensionistas se relacionaram: 

outros alunos voluntários de extensão; professores extensionistas com Planos de Trabalho aprovados para o 

ano; professores da PUC-Campinas; Diretores de Centro e Faculdades; parceiros e potenciais parceiros da 

extensão; lideranças comunitárias; mídia; formadores de opinião de instituições diversas da RMC e Brasil. 

B) SUBMISSÃO E SELEÇÃO DE GRUPOS DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS 

A avaliação de propostas de Trabalho de Extensão dos Alunos Voluntários é um processo iniciado com a 

publicação do “EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE ATIVIDADES DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS NO ANO LETIVO DE 

2020”. Não houve limite de alunos inscritos por curso de graduação da PUC-Campinas, nem pré-requisitos de 

aprovação nas disciplinas, devendo os alunos estarem matriculados a partir do 3º período do curso. As 

propostas foram avaliadas pelas instâncias: Direção de Centro e Pró Reitoria de Extensão e Assuntos 

Comunitários (PROEXT). 

As tabelas apresentam o processo do edital e resultado final: 
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Tabela 1: Quantidade Geral dos alunos com Proposta de atividades de alunos voluntários 

inscritos no edital de 2020 

Alunos Aprovados Não 

Aprovados 

% 

Aprovação 

Edital   236 236 0 100% 

Total 236 236 0 100% 

 

Tabela 2: Relação por Centro dos alunos com Planos de Trabalho de Extensão inscritos no 

Edital do GAVE 2019 

Centro Inscritos Aprovados  Não Aprovados 

CCHSA 37 37 00 

CCV 48 48 00 

CEATEC 108 108 00 

CLC 16 16 00 

CEA 27 27 00 

Total 236 236 00 

 

C) ANÁLISE DE MÉRITO DOS RELATÓRIOS FINAIS DOS PLANOS DE TRABALHO DE 

EXTENSÃO DO GRUPO DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS 

Nesse ano, de acordo com “EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA DE ATIVIDADES DE ALUNOS VOLUNTÁRIOS, foi 

encaminhado pelos docentes via Direção de Centro, por meio eletrônico até o final de dezembro. São 

explicitados, no próprio edital. os aspectos que o texto deve conter para avaliação: parecer circunstanciado 

do docente extensionista sobre o trabalho do grupo de alunos, autoavaliação dos alunos e comprovantes de 

participação em eventos de extensão.  
D) 10º ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 

No dia 29 de outubro, ocorreu o 10º Encontro Anual de Extensão Universitária da PUC-Campinas, totalmente 

de forma remota. A proposta foi apresentar os resultados das ações extensionistas desenvolvidas no ano 

pelos professores e alunos voluntários da extensão e debater as possibilidades das tecnologias como 

ferramentas concretas no processo de mudança social. Para tanto, o tema foi Tecnologia Social e Extensão 

Universitária: articulação na busca de soluções para os problemas sociais. O cenário causado pela 

pandemia e as soluções encontradas pelos professores extensionistas para o desenvolvimento de suas 

ações, via tecnologia digital, auxiliaram em indicativos para a curricularização da extensão universitária, 

processo já iniciado pelas instâncias superiores da Universidade, e a socialização desse processo foi 

significativa.  

Para apresentação dos resultados dos Projetos de Extensão, não houve premiação e nem apresentação 

específica para os alunos voluntários, sendo realizada de forma conjunta com os professores. Professores e 

Alunos da Extensão foram distribuídos em 5 salas na plataforma Teams, nomeadas pelos PIE: Cultura e 

Identidade/Direitos Humanos; Inovação e Empreendedorismo; Observatório PUC-Campinas; Promoção da 

Saúde; Sustentabilidade. Cada docente convidou um debatedor para compor a sala, tendo cada uma em 

média 3 convidados para conhecer, avaliar e compartilhar os resultados dos projetos. Nessa proposta, 

convidamos empresas e entidades com potencialidade de investimento futuro nas ações da Universidade e 

os atuais parceiros. Tivemos um total de 100 pessoas na abertura oficial e 50 pessoas em cada sala on-line. 
E) WEBNAR: SOCIALIZAÇÃO DAS PRÁTICAS E AÇÕES VIRTUAIS DA EXTENSÃO 

UNIVERSITÁRIA 

O objetivo foi socializar as ações extensionistas realizadas durante o 1º semestre para motivar 

desdobramentos e o trabalho colaborativo entre projetos aderentes. O evento foi on-line pela plataforma 
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TEAMS nos dias 20 e 21/08, com o público de 80 pessoas. 
 
3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS 

Os aspectos positivos percebidos vinculam-se ao aumento no número de alunos Voluntários de Extensão: de 

178 para 236, aumento de 32%.  

Nosso primeiro Webnário, de forma totalmente remota, contou com a participação dos alunos e professores 

extensionistas, sendo apresentado as atividades desenvolvidas no primeiro semestre. Durante dois dias de 

eventos tivemos um público de 80 pessoas, possibilitando aproximação e trabalhos colaborativos entre 

projetos e docentes. No 10º Encontro da Extensão Universitária da PUC-Campinas foi possível contar com a 

participação de parceiros e profissionais de outras cidades e regiões do país nos debates, gerando maior 

visibilidade e desdobramentos das ações para 2021.  

Ainda, a autoavaliação realizada pelos alunos voluntários da extensão, desenvolvida para o Relatório Final, 

indicou que a experiência extensionista contribuiu para o aprendizado nesse momento de pandemia, 

principalmente devido ao trabalho em equipe e colaborativo. Os resultados das ações nos diversos projetos 

foram avaliados como muito bons pelos alunos, que pretendem continuar com os vínculos nos projetos em 

2021, demostrando como a extensão contribui para o pertencimento de seus alunos à Universidade. As 

orientações semanais dos docentes com objetivos e metas viáveis possibilitaram o engajamento dos alunos, 

que, além das ações com a comunidade, participaram de eventos e elaboraram artigos.  

Os alunos voluntários da extensão colaboraram ainda com a produção de materiais sobre a pandemia no 
formato de vídeos, podcast e notas técnicas, divulgados no Portal da Universidade, capacitando-os para 

outras ações e trabalhos, possibilitando autonomia para novos desafios. 
 

AVANÇOS: Proposta de Alunos Voluntários de Extensão: a) Aumento na participação do número de alunos 

voluntários: ingresso de 236 alunos vinculados aos Planos de Trabalho de Extensão dos docentes, aumento 

de 32% em relação a 2019. b) Capacitação e aprimoramento de eventos em formato remoto com a 

participação de especialistas, ex-alunos e alunos da PUC-Campinas de forma mais ampla. FRAGILIDADES: 

a) Ausência de um Programa de Voluntários estruturado que regulamente e norteie essa atuação. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Incluir processos de avaliação e acompanhamento dos Trabalho de 

Extensão de Grupo de Alunos Voluntários no sistema da PUC-Campinas. b) Construir o Programa de 

Voluntário. 
 
 
Relatório PROEXT no 04 – Inovação e Empreendedorismo 
 

1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Participar de forma ativa do ecossistema 

empreendedor, potencializando a formação de profissionais de excelência e também promover o nascimento 

de novos empreendimentos, apoiando desde a modelagem da ideia, a avaliação de sua viabilidade 

econômica-social até a incubação. b) Apoiar a criação e o desenvolvimento de projetos de oportunidade 

empreendedora, elaborados por alunos dos Cursos de Graduação ou de Pós-Graduação, alunos egressos, 

professores e funcionários da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. 1.2. OBJETIVOS DO 

PROCESSO AVALIATIVO: a) Estimular a formação de uma comunidade acadêmica de empreendedores em 

um ambiente propício ao desenvolvimento de colaboração e troca de experiências entre os participantes, 

auxiliando na preparação de profissionais com alta capacidade de transformação do ambiente de negócios. 
 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

a) PÚBLICO DE RELACIONAMENTO 

A equipe do Programa MESCLA teve como público direto: Diretores dos Centros, das Faculdades, docentes, 

docentes extensionistas, alunos e funcionários da PUC-Campinas; empresas e associações parceiras.  

 

APRENDIZAGEM E CAPACITAÇÃO 

O ano foi dedicado ao lançamento do Espaço MESCLA, na construção da comunicação visual, 
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procedimentos, regulamento de uso, programação, administração de condomínio, valores etc. 

O Mescla Coworking conta com 5 frentes de trabalho: Sensibilização e envolvimento da comunidade 

acadêmica; Relacionamento com empresas e oferecimento de parcerias, serviços e treinamentos (Programa 

Box Innovation); Programas de aceleração; Orientações para utilização de programas de incentivo à inovação 

(Programa Mescla Conecta); Aluguel de posições para startups. 

Os dados estão organizados de acordo com as atividades desenvolvidas em cada frente. 

A Sensibilização e o envolvimento da comunidade acadêmica com o Ecossistema de inovação, bem como o 

estímulo e valorização da produção de projetos inovadores gerados por alunos e professores da Instituição 

são contemplados por meio das seguintes ações: orientações para novos negócios; programação semanal; 

Mostra de Inovação e Empreendedorismo da PUC-Campinas, (Motiv.se); Programa de Aceleração da PUC-

Campinas. 

Após a inauguração do espaço no início do mês de fevereiro, o Mescla Coworking recebeu muitas visitas, 

tanto de membros da comunidade acadêmica, quanto de pessoas da sociedade. O espaço esteve aberto 

para a visitação presencial nos meses de fevereiro e março, sendo que, em março, precisou fechar suas 

portas a partir do dia 13, devido à quarentena imposta pelo novo COVID-19. 

 

Tabela 1 – Visitas presenciais ao espaço 

Fevereiro 326 

Março 31 

 

Orientações para novos negócios 

As orientações foram oferecidas presencialmente no espaço durante todo o mês de fevereiro, até a segunda 

semana de março, quando teve início o período de quarentena. A partir do mês de maio, as orientações 

passaram a ser oferecidas por meio de plataformas digitais. 

 

Tabela 2 – Total de orientações para novos negócios 

Orientações para novos negócios presenciais 14 

Orientações para novos negócios no modo online 35 

 

c) PARTICIPAÇÃO E REPRESENTAÇÃO 

Após a inauguração do espaço no início do mês de fevereiro, o Mescla Coworking passou a oferecer 

programações semanais no modo presencial (Tabela 3). Foram 5 atividades presenciais, envolvendo um total 

de mais de 200 participantes, até o dia 13 de março, quando o espaço, bem como toda a PUC-Campinas, 

precisou fechar suas portas devido à situação de quarentena ocasionada pelo novo COVID-19. A partir do 

mês de agosto, o espaço passou a oferecer para a comunidade uma programação quinzenal, totalizando, até 

o mês de novembro, 6 atividades (Tabela 4). 

 
Tabela 3 – Atividades presenciais oferecidas pelo espaço Mescla nos meses de Fevereiro e Março 

Título Mês de oferecimento Inscritos 

Criatividade Empreendedora, e assim nasce uma 
Startup 

Fevereiro 52 

World café: inovação em educação Março 36 
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Workshop de design thinking Março 55 

Indústria 4.0 Afetando o desenvolvimento e a 
qualidade dos Produtos 

Março 48 

A Tecnologia de Bioimpressão 3D: uma startup 
de base tecnológica  

Março 24 

 

Tabela 4 – Atividades online oferecidas pelo espaço Mescla 

Título Mês de oferecimento Inscritos 

Lean Startup: como aprender rápido e evoluir 
numa era em transformação digital 

Agosto 179 

Globalização produtiva, comercial e financeira: o 
papel da internacionalização e da inovação para 
o sucesso dos negócios 

Agosto 216 

Como negociar qualquer coisa, com qualquer 
pessoa em qualquer lugar do mundo 

Setembro 76 

Espaços para aprendizagem inovadora Setembro 76 

Como formatar seu info-produto Setembro 105 

Novas competências exigidas pelos profissionais 
contemporâneos: cenário pós pandemia 

Outubro 135 

 

Ainda, durante a quarentena, entre os meses de maio e junho, o espaço Mescla, ofereceu um curso on-line 

gratuito denominado “Negócio de filho para pais”, voltado para alunos da PUC-Campinas e seus familiares. O 

objetivo foi auxiliar pessoas afetadas economicamente pelo confinamento, abordando métodos para criação 

de novos negócios e aceleração de startups.  

 
Tabela 5 – Negócio de filhos para pais 

Total de inscritos 70 

 
 
3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  
A participação dos alunos nos eventos oferecidos indica o interesse por atividades de trabalho que sejam 

fundamentadas na autonomia, inovação, capacidade de gestão e criatividade na resolução de problemas. 

Tais características não são novas em um mercado de trabalho que apresenta mudanças drásticas. Dessa 

forma, o aperfeiçoamento das ações desenvolvidas em 2020, aponta para um maior engajamento de nossos 

alunos. 

Nos dias 23 e 24 de setembro, ocorreu a 3ª Mostra de Inovação e Empreendedorismo. Contudo, 

diferentemente das duas primeiras edições, o evento ocorreu no modo online por meio da plataforma 

Microsoft Teams.  

A 3ª Mostra teve a participação de 40 projetos apresentados em formato de Pitch por alunos de forma 

individual ou em grupos.  
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Tabela 6 – 3ª Mostra de Inovação e Empreendedorismo 

Total de projetos inscritos 61 

Total de projetos selecionados para apresentação 40 

 

Essa edição do evento serviu como modo de seleção para o I Programa de Aceleração da PUC-Campinas. 

Dentre os 40 trabalhos apresentados, foram selecionados 26 para participarem do I Programa de Aceleração 

de Startups da PUC-Campinas. O Programa de Aceleração da PUC-Campinas, focado no público 

universitário, e, como mencionado, o processo de seleção de projetos e startups para o Programa de 

Aceleração foi efetuado durante a Mostra de Inovação e Empreendedorismo da PUC-Campinas (Motiv.se). 

 

Tabela 7 – I Programa de Aceleração da PUC-Campinas 

Total de projetos selecionados para aceleração 26 

Total de alunos e empreendedores participantes 59 

 

Dada a situação de quarentena, ocasionada pelo Covid-19, o I Programa de Aceleração de Startups da PUC-

Campinas foi oferecido no modo online. O Programa teve início no dia 9 de novembro e o encerramento está 

previsto para o dia 25 de abril de 2021, totalizando 18 encontros. 

As parcerias estabelecidas indicam também que atividades em conjunto com a Universidade são 

reconhecidas pelas empresas que apostam na criatividade e na energia dos jovens para pensar os problemas 

de forma inovadora.    
 
AVANÇOS:  a) Inauguração Espaço MESCLA Co-working. b) Extinção dos editais para a entrada de projeto 

de empreendedorismo na Universidade. c) Criação de Mostra para produção de projetos inovativos com base 

tecnológica. d) Fortalecimento da parceira PUC-Campinas e empresas privadas de diversos setores. e) 

Aproximação do Programa Mescla/FABLAB com os professores com perfil empreendedor. f) Envolvimento de 

professores dos Centros. g) O aumento de comunicação e divulgação dos eventos do Mescla/FabLab. 

FRAGILIDADES: a) Ainda pouco conhecido no ecossistema empreendedor de Campinas e região. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Continuar a estimular o empreendedorismo e a alfabetização digital 

dentro da Universidade. b) Incluir o desenvolvimento de habilidades digitais nos currículos de disciplinas com 

perfil para a inovação e para a tecnologia. c) Continuar a aproximar a Universidade a eventos de tecnologia e 

de empreendedorismo. d) Continuar a aproveitar os laboratórios tecnológicos da Universidade para estimular 

a inovação. e) Aprimorar a relação e a colaboração com as instituições de apoio e grandes empresas. 
 
 
Relatório PROEXT no 05 – Programa Envelhecimento e Longevidade – Vitalità 
 

1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Articular parcerias para projetos de inovação, criação de 

tecnologias e ações de promoção do envelhecimento ativo que atendam às necessidades do público sênior e 
estimulem a cultura do convívio e solidariedade intergeracional. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO 

AVALIATIVO: a) Mobilizar a comunidade interna e externa da PUC-Campinas para levantamento de 

identificação de demandas e articulação de parcerias. b) Levantar demandas de atuação estratégica do 

Vitalità para a criação de projetos inovadores, cursos de extensão, oficinas e/ou eventos que correspondam 

às necessidades do público sênior. c) Divulgar internamente e externamente a criação do Projeto Vitalità e 

seus eixos estratégicos com vista à valoração da extensão universitária e enaltecimento do compromisso 
institucional da PUC-Campinas: 1) No que se refere ao eixo estratégico “Pesquisa e Inovação”: a) Avaliar 

demandas internas e externas para desenvolvimento de projetos de pesquisa, inovação e atividades de 

extensão, visando contribuir para o estudo de temáticas relevantes, propostas de produtos e soluções 
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inovadoras relacionados ao envelhecimento e longevidade. b) Estabelecer parcerias com empresas para o 

desenvolvimento de tecnologias alinhadas às necessidades e especificidades do público sênior. 2) No que se 

refere ao eixo estratégico “Qualidade de Vida”: a) Oferecer oportunidades de engajamento do idoso, 

família e comunidade em atividades que envolvam a promoção da saúde e bem-estar, ampliando as 

possibilidades de uma vida saudável com autonomia e independência na velhice. b) Promover ações de 

capacitação de profissionais, por meio de cursos de especialização, extensão, treinamentos e palestras. 3)  
No que se refere ao eixo estratégico “Empreende Sênior”: a) Atuar na incubação de microempresas e 

outras iniciativas de negócios do público 60+. b) Oferecer consultoria e mentoria em projetos 

empreendedores que envolvam a temática do envelhecimento e longevidade com vista à certificação de 

demandas e adequação das propostas de soluções às necessidades da população 60+. 
 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

A proposta de trabalho desenvolvida pelo Vitalità – Centro de Envelhecimento e Longevidade PUC-

Campinas, enquanto órgão vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT) da 

PUC-Campinas, apresenta-se vinculada ao PDI, relacionando-se ao eixo temático que trata do 

Desenvolvimento Institucional, na dimensão do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES) 

que trata da “Responsabilidade Social da Instituição” e, mais especificamente, no (PROAVI), na medida em 

que pretende desenvolver, mediante atividades extensionistas, práticas direcionadas à inclusão social da 

pessoa idosa. Também possibilitam aos discentes dos diferentes cursos de graduação da Universidade a 

oportunidade de atuar como voluntários extensionistas nos projetos de caráter interdisciplinar, possibilitando-

lhes vivenciar a articulação entre Ensino, Pesquisa e Extensão. A temática do Envelhecimento Populacional e 

Longevidade requisita atenção especial da PUC-Campinas no que tange ao desenvolvimento e à adaptação 

de suas Atividades Fim, Meio e Estratégicas para o atendimento pleno dessas demandas. 

Para elaboração do projeto Vitalità, foram considerados: a) a relevância de reflexões e discussões sobre o 

envelhecimento da população brasileira para compreensão e elaboração de propostas de intervenção para 

promoção da cultura do envelhecimento ativo e longevidade. b) a acompanhamento do fenômeno mundial do 

envelhecimento populacional pela PUC-Campinas que resultou, a partir da Revisão 2018 do Plano 

Estratégico de 2018-2020, na inclusão do Eixo Norteador “Envelhecimento Populacional” como campo de 

planejamento estratégico. c) o potencial de inovação da PUC-Campinas em alinhar e articular atividades de 

ensino, pesquisa e extensão com foco na atenção ao público sênior, promoção do envelhecimento ativo e 

longevidade. 

Sob orientação e supervisão da PROEXT, desde 2019, diversos departamentos, centros e faculdades da 

Universidade foram articulados com representantes incluídos em diferentes grupos de trabalho, dos quais se 

destacam: CCV, CLC, CEATEC, CCHSA e CIAPD. 

De cada Grupo de Trabalho, foi registrado e apresentado um relatório à PROEXT, para registro e articulação 

das propostas com vista à criação do Centro de Longevidade. Com a unificação e aprimoramento das 

propostas, gradativamente, constituía-se o projeto Vitalità, Centro de Envelhecimento e Longevidade PUC-

Campinas.  

Uma vez elaborada a proposta metodológica de trabalho do Vitalità, iniciaram-se esforços para a criação da 

identidade visual, seus canais de comunicação e estratégias de divulgação interna e externa. 
Como estratégia de divulgação e comunicação, foram criados: a) Agenda de reuniões (iniciativa do Vitalità) 
com todos os Professores Diretores de Faculdade dos cursos do CCV PUC-Campinas e Professores 
Diretores de Cursos Estratégicos do CEATEC. b) Atendimento a solicitações de reuniões manifestadas por 
departamentos internos e organizações externas. c) Matérias de divulgação no Portal da PUC-Campinas. d) 
E-mail e telefone do Vitalità. e) Página do Vitalità no Portal da PUC-Campinas. f) Formulários para cadastros 
disponibilizados na página virtual do Vitalità. g) Webinar de Lançamento do Vitalità ocorrido em 29 de 
setembro de 2020. h) Webinar de divulgação das ações e propostas de trabalho do Vitalità. i) Oficina 
inaugural para o público sênior. j) Curso de Extensão para o público sênior, familiares e profissionais que 
atuam na área do cuidado ao idoso. k) Oferecimento de Práticas de Formação para alunos da Graduação. l) 
Participação em eventos externos para divulgação do Vitalità. m) Realização de reuniões para apresentação 
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das propostas de trabalho do Vitalità e articulação para parcerias internas e externas. n) Divulgação de 
oportunidades para atuação extensionista voluntária aos alunos da PUC-Campinas. 
 
2.1 Levantamento dos dados:  
Utilizou-se da metodologia de abordagem qualitativa, sendo para obtenção dos dados, recorreu-se a técnicas 
de observação, entrevistas, leitura e análise dos documentos e das leis que asseguram os direitos das 
pessoas com deficiência. 
2.2 Processamento dos dados: 
Utilizou-se do recurso de editor de textos, seguido de leitura e análise do material e sua sistematização em 
relatórios. Utilizou-se, também, das ferramentas para compartilhamento de arquivos em nuvem.   
2.3 Análise dos dados: 
A análise dos dados foi realizada de forma quantitativa (estatística descritiva, conforme base de dados 
existentes) e qualitativa (conteúdos fornecidos pelos instrumentos de avaliação e pelos registros regulares). 
2.4 Corpo Técnico e Administrativo: 

Para elaboração e desenvolvimento do Programa, o Vitalità contou com uma equipe composta por (1) Gestor, 

(1) Secretária, (1) Professora Especialista na Área da Gerontologia e Geriatria. 

Para traçar objetivos, planejamento, e executar as ações para alcançar os resultados previstos para o 

programa, realizaram reuniões diárias de trabalho que incluíam: 

- Atualização da proposta de trabalho, acompanhamento e ajustes no plano de ação; 

- Atualização e formação dos colaboradores para compreensão do alinhamento gerontológico do Vitalità e 

sua articulação com os demais departamentos e Centros da PUC-Campinas; 

- Atendimento estratégico ao público interno (professores interessados, diretores dos cursos do Centro de 

Ciências da Vida e Centro (CCV) de Ciências Exatas, Ambientais e Tecnológicas (CEATEC) e externos 

(público idoso cadastrado, familiares, profissionais e organizações interessadas em conhecer e/ou estabelece 

parceria com o trabalho do Vitalità). 

Com a equipe administrativa, as rotinas de trabalho incluíram: a) Delineamento/ajuste de ações estratégicas 

para divulgação das ações do Vitalità. b) Alinhamento de procedimentos para atenção, acolhimento e 

atendimento aos idosos e público interessado no Vitalità. c) Alinhamento de questões administrativas 

específicas. 

Foram oferecidos treinamentos para a equipe com o intuito de promover a instrumentalização referente ao 

uso de plataformas para videoconferência e demais recursos tecnológicos que possibilitassem a realização 

das oficinas e encontros individualizados para orientação, desenvolvimento e acompanhamento das 

atividades em ambiente virtual. Além disso, a equipe buscou atualização acerca das temáticas do 

Envelhecimento Populacional e Longevidade. 
 
3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  
 

3.1 Percurso da PUC-Campinas em ações para a pessoa idosa 

A PUC-Campinas, em 03 de outubro de 1990, criou a “Universidade da 3ª Idade”, que funcionou de maneira 

ininterrupta por 27 anos e desenvolveu inúmeros projetos e ações com a população de Campinas e região e 

envolveu docentes e estudantes. 

Investiu-se também em projetos de Extensão Universitária com o público idoso propondo a “Construção e 

Gestão do Programa de Atenção ao Idoso” como parte do Programa Setorial de Atenção a Idosos. Disto 

resultou, em 2011, a organização do “Escritório de Gestão em Gerontologia e Atenção à Terceira Idade”. 

Foram realizados projetos de capacitação em socio gerontologia, com efeito multiplicador, para 

implementação do Programa Metropolitano de inclusão e atenção à terceira idade, abarcando 20 municípios 

da Região Metropolitana de Campinas. 

No decorrer destes 30 anos, o cenário demográfico de nosso país passou por transformações de forma 

acelerada e, pelas estimativas, nas próximas décadas, podemos esperar diminuição do número de jovens, 

maior proporção de pessoas mais velhas, além de maiores níveis de expectativa de vida. Segundo o IBGE, 

em 2060 um quarto da população (25,5%) deverá ter mais de 65 anos e uma expectativa de vida ao nascer 
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de até 80 anos e, particularmente na RMC (Região Metropolitana de Campinas), que foi criada em 2000 e é 

integrada por 20 municípios, esses dados são ainda mais expressivos. 

A projeção efetuada para 2030, de acordo com os dados da Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise 

de Dados), aponta para uma expansão da população de 3 milhões e 500 mil pessoas, sendo que, desse total, 

20%, pertencerão à faixa populacional com mais de 60 anos e tendência de ganhos em expectativa de vida. 

 

3.2 Iniciativa pioneira: lançamento do Vitalità – Centro de Envelhecimento e Longevidade 

Incorporação deste tema ao Planejamento Estratégico da Universidade com o eixo “Envelhecimento e 

Longevidade” (2018-2020/2021-2025), representado pela criação do Programa Vitalità - Centro de 

Envelhecimento e Longevidade. O lançamento do Programa Vitalità (www.puc-campinas.edu.br/vitalita), em 

29/09/2020, representa um marco na consagração  desta história, que, além de responder ao eixo 

estratégico, reafirma o compromisso da PUC-Campinas com ações, atividades, projetos de inovação e 

pesquisa para o público idoso e a construção de uma  cultura do envelhecimento na comunidade acadêmica, 

vinculados ao Plano Pedagógico Institucional e ao Plano de Desenvolvimento Institucional. 

O Vitalità é composto por uma equipe multidisciplinar que articula os projetos que envolvem o tema 

envelhecimento e longevidade com todas as atividades fim da universidade e compreende a importância 

desse momento social e demográfico como uma oportunidade de desenvolvimento com o objetivo de passar 

a integrar a rede mundial de “universidades amiga do idoso”. 

O Centro envolve as áreas de Pesquisa, Graduação e Extensão da Universidade para o desenvolvimento de 

ações voltadas ao público acima de 60 anos. Entre as atividades, estão o fomento de pesquisas que 

beneficiem essa faixa etária, cursos em todas as áreas, principalmente nas de saúde e empreendedorismo, e 

elaboração de estudos que auxiliem políticas públicas. Além das áreas de saúde, negócios e educação, as 

ações preveem atividades nos setores de cultura, esporte, trabalho, tecnologia, convivência familiar e 

comunitária.  

 

Quadro 1. Interlocução do Vitalità com as atividades-fim da PUC-Campinas. 

GRADUAÇÃO - Sensibilização para o tema e ações de integração intergeracional; 
- Oferecimento de disciplinas e práticas de formação específicas; 
- Incentivo aos trabalhos de conclusão de curso; 
- Vagas para população 60+ em disciplinas. 

PESQUISA - Incentivo a abordagem de temas relacionados ao envelhecimento e longevidade; 
- Busca de fomento para pesquisas aplicadas nos programas de pós-graduação; 
- Inserção da temática em projetos de iniciação científica, dissertações e teses; 
- Criação e desenvolvimento de projetos inovadores. 

EXTENSÃO - Compartilhamento do conhecimento universitário em ações voltadas para a 
comunidade; 

- Engajamento extensionista comunitário e solidário em relações intergeracionais; 
- Cursos de extensão na área da longevidade; 
- Curricularização da extensão universitária. 

 

Os eixos principais do programa são: a) Pesquisa e Inovação. b) Qualidade de Vida. c) Empreende Sênior. 

O eixo de Pesquisa e Inovação, além de fomentar a pesquisa interna por meio dos Programas de Pós-

Graduação, estimula o desenvolvimento de ferramentas tecnológicas, tais como aplicativos para 

smartphones, software, sensores, dispositivos de teleassistência, redes sociais, canais virtuais, entre outras, 

para uso do público 60+. A Universidade também busca acordos com empresas para o desenvolvimento de 

ciência e tecnologia. 

Na área de Qualidade de Vida, são oferecidas oportunidades de engajamento do idoso, familiares e 

comunidade em atividades que envolvem a promoção da saúde e bem-estar, ampliando as possibilidades de 

uma vida saudável com autonomia e independência. Também são desenvolvidas ações de capacitação 
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profissional por meio de cursos de especialização, cursos de extensão, workshops, treinamentos, palestras e 

oficinas para profissionais da saúde, além de palestras de sensibilização para o tema.  

No eixo Empreende Sênior, o objetivo é promover o desenvolvimento pessoal e profissional para aqueles que 

desejam iniciar uma nova carreira, possibilitando a aprendizagem ao longo de toda a vida. O Vitalità fomenta 

a incubação de microempresas e outras iniciativas de negócios do público 60+, como agências de emprego e 

turismo, consultoria para construção civil e arquitetura, consultoria jurídica, oficinas de capacitação e criação 

de espaços de discussão e convivência para o público sênior, com objetivo de aumentar a participação deste 

público na sociedade. O acesso dos mais velhos aos cursos de graduação foi facilitado pelo formato das 

provas online, presencial com conteúdos menos específicos e pelo processo de ingresso de portadores de 

diplomas com ampla duração e procedimentos simplificados e pretende, ainda, incluir opção de acesso às 

disciplinas regulares da graduação como alunos ouvintes. 

Oferece convite para egressos da Universidade, de todas as idades, utilizarem os recursos das bibliotecas, os 

cursos de extensão e o banco de vagas profissionais e promove eventos com egressos e apoio aos 

encontros das turmas de egressos. 

Iniciaram-se projetos para que o currículo de todos os cursos de graduação e pós-graduação 

estejam alinhados com o eixo estratégico “Envelhecimento Populacional e Longevidade”. Todos os alunos de 

graduação cursam, em seu primeiro semestre/período, a disciplina de introdução à vida acadêmica, que lhes 

apresenta o Universo da PUC-Campinas e suas possibilidades de engajamento em atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. Na disciplina VIDA (Vida Universitária e Desenvolvimento Integral), que tem como 

objetivo inserir o estudante na vida universitária, apresentando as dimensões constitutivas da formação 

acadêmica, os alunos serão apresentados ao programa Vitalità, visitarão o espaço físico e/ou participarão 

voluntariamente de atividades desenvolvidas pelo Centro.  

Uma outra ação estratégica da graduação para promover o engajamento dos alunos são as Práticas de 

Formação, atividades eletivas que fazem parte da matriz curricular dos cursos de Graduação da PUC-

Campinas, e que propiciam, por meio da interdisciplinaridade e da flexibilização curricular, o desenvolvimento 

de soft skills – habilidades e competências relacionadas ao comportamento humano e social do profissional e 

de hard skills – conhecimentos que potencializam a formação integral do aluno de graduação. 

O objetivo das atividades é ampliar e enriquecer a formação do aluno, propiciando oportunidades para 

desenvolver habilidades, experiências e conhecimentos nas diferentes áreas, discutindo temáticas sociais, 

culturais, esportivas, econômicas, empreendedoras, tecnológicas e de saúde, bem como na sua transição 

para o mercado de trabalho. 

O Vitalità oferece duas Práticas de Formação com o objetivo de contribuir com a discussão do tema 

envelhecimento e longevidade junto à comunidade discente e estimular a criação de projetos de intervenção 

específicos para o público idoso. 

O lançamento da plataforma PUC Educação Digital, possibilita oferecer atividades online de extensão (cursos 

de atualização profissional) e pós-graduação, de maneira síncrona e assíncrona para todos, incluindo o 

público 60+. 

As atividades de extensão universitária incluem desenvolvimento de projetos, em parceria com o Vitalità, com 

desenvolvimento de produtos e oferta de cursos e oficinas online ao público 60+, ampliando oportunidades de 

convivência e aprendizado colaborativo. 

As atividades de pesquisa visam contribuir para a expansão e consolidação da Pós-Graduação Stricto Sensu 

no país, sendo desenvolvidas por docentes pesquisadores e seus orientandos de doutorado, mestrado, 

iniciação científica, de programas de educação tutorial e de trabalhos de conclusão de curso de graduação. 

Essas atividades ocorrem no âmbito dos Grupos de Pesquisa Institucionais que são certificados pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq/MCTI; atualmente, a Universidade tem 47 Grupos de 

Pesquisa institucionalmente certificados junto ao CNPq.  

O Vitalità atua em parceria com o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde na Linha 

de Pesquisa “Envelhecimento, Doenças e Agravos à Saúde”. As pesquisas em desenvolvimento discutem 

aspectos epidemiológicos em populações idosas e em processo de envelhecimento, além do uso das 
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tecnologias inovadoras para monitoramento, prevenção, auxílio, reabilitação e intervenção com o público 60+. 

 

3.3 Ações realizadas desde o lançamento do programa Vitalità  

O Vitalità, em conjunto com os diversos setores da Universidade, promove eventos para a comunidade 

externa e interna, como palestras, workshops, simpósios e cursos com o objetivo de sensibilizar e capacitar 

pessoas em relação ao envelhecimento e longevidade de forma interdisciplinar. Segue abaixo a descrição 

das atividades desenvolvidas: 

3.3.1 Realização de Webinars 

Realização de “webinars” sobre temas relevantes do cenário demográfico do envelhecimento populacional e 

longevidade com a participação de autoridades acadêmicas da área: 

 

Tabela 1. Relação de Webinars realizados pelo Vitalità, participação ao vivo e visualizações. 

Ano Evento Participantes ao vivo Visualizações no 

YouTube 

 

 

 

2020 

Webinar de Lançamento do Vitalità com 

participação do Prof. Dr. Alexandre 

Kalache. 

 

 

134 

 

674 

Webinar sobre "Economia da Longevidade 

como impulsionadora para a pesquisa e 

inovação" com participação do Prof. Dr. 

Jorge Félix. 

 

58 

 

232 

 

3.3.2 Oferecimento de Práticas de Formação 

Oferecimento de duas Práticas de Formação aos alunos de Graduação da PUC-Campinas com os temas: 

 Envelhecimento e Longevidade: pesquisa e inovação; 

 Envelhecimento e Longevidade na ocupação humana. 

3.3.3 Cadastro de interessados em participar do Vitalità 

Foram contabilizadas 59 pessoas idosas cadastradas no programa do Vitalità com idade entre 54 e 92 anos 

(média de idade igual a 67,54 anos).  
 

Tabela 2. Manifestação de interesse do público sênior inscrito no Vitalità. 
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3.3.4 Realização de Oficinas 

Em parceria com o Projeto de Extensão “SISTEMAS QUE AUXILIAM NA AUTONOMIA E NA 

SUSTENTABILIDADE ECONÔMICA E SOCIAL DE COMUNIDADES EM ESTADO DE VULNERABILIDADE”, 

vinculado à Faculdade de Engenharia de software (CEATEC) da PUC-Campinas, foram planejadas e 

oferecidas ao público idoso externo as oficinas virtuais “PRESENTE, NO NATAL”.  

Com as oficinas virtuais, buscava-se oferecer experiências de letramento digital (redes sociais e plataformas 

de teleconferência) às pessoas idosas, para que pudessem estabelecer conexões virtuais com familiares e/ou 

amigos, e assim se fazerem presentes durante as celebrações natalinas, respeitando as condições de 

distanciamento social impostas pela pandemia COVID-19.  

Além disso, eram objetivos do projeto: a) Sensibilizar a sociedade para a participação dos idosos nas 

celebrações de Natal, cumprindo-se as orientações de distanciamento social. b) Oferecer oficinas para o 

ensino de ferramentas tecnológicas que permitam aos idosos utilizar aplicativos de redes sociais (Whatsapp e 

Instagram), criação e envio de mensagens de texto, vídeo e /ou teleconferências. c) Estimular relações 

intergeracionais através da criação e envio de mensagens por áudio/vídeos entre idosos com seus familiares, 

amigos e jovens universitários. 

Para a realização das oficinas, o grupo de alunos extensionistas liderado pelo Professor, elaborou um 

material didático para compartilhamento com os participantes. 

Durante o ano, de 25/11 a 15/12, 32 pessoas idosas participaram das oficinas de tecnologia “Presente, no 

Natal”. Como as oficinas foram desenvolvidas em dois encontros, totalizaram-se 64 atendimentos. 

3.3.5 Oferecimento de um curso de extensão 

Em parceria com a Coordenadoria dos Cursos de Extensão (CCE), o Vitalità articulou o oferecimento de um 

curso de extensão relacionado com o tema do envelhecimento e longevidade, disponível para os 

profissionais, pessoas idosas, familiares e comunidade.  

Tabela 3. Curso de extensão realizado com parceria com a CCE. 

Ano Evento Participantes ao vivo 

2020 Curso: "Envelhecimento populacional: transformações e desafios para 

a contemporaneidade". 

112 

3.3.6 Participação em eventos externos 
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Participação em evento importante na área do envelhecimento populacional e longevidade: 

Apresentação do Vitalità no “1º Encontro de Universidades”, promovido pelo Instituto Brasileiro dos Direitos 

da Pessoa Idosa (IBDPI), realizado no dia 28 de outubro. 

 

Participação em reunião do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação (CMCTI) de Campinas-

SP.  

Apresentação do Vitalità na 47ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Ciência, Tecnologia e Inovação 

(CMCTI) de Campinas, realizada em 20 de novembro.  

3.3.7 Criação da Página do Vitalità  

Em parceria com o Departamento de Comunicação da PUC-Campinas (DCOM), foi criada uma página virtual 

do Vitalità no Portal virtual da PUC-Campinas Campinas (https://www.puc-campinas.edu.br/vitalita/). 

3.3.8 Criação de Formulários para comunicação com o público interno e externo  

Para comunicação com o público interno e externo, além da página e do e-mail do Vitalità, com vista à 

manifestação de interesse do público em participar das ações do Vitalità e/ou em estabelecer parcerias, 

foram criados formulários para cadastro em um banco de dados para registro, análise e estabelecimento de 

contato. Ao todo foram criados 6 formulários diferentes conforme o público e interesse de contato. Os 

resultados de procura por interessados estão registrados na tabela abaixo: 

 

Tabela 4. Relação dos formulários disponibilizados na página virtual do Vitalità para comunicação com a 

população externa e interna, seus respectivos links eletrônicos e volume de pessoas que se manifestaram 

durante 2020. 

Nome/Público Link para acessar 
 
 

Número de 

interessados 

(29/setembro à 

31/dezembro) 

SOU 60+ E 

QUERO 

PARTICIPAR: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I8ALCFpe-

0a76OtUjphzpl0tniD0onFMj4y7MYjBKT1UMFJPTFY0ME1DN0VLO

UxYQVY5MkZWOEc1MC4u 

59 

SOU EMPRESA 

E QUERO SER 

PARCEIRA: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I8ALCFpe-

0a76OtUjphzpl0tniD0onFMj4y7MYjBKT1UQThNMUNBOElQOUYy

RklQOEJDQ1pJUFhHUC4u 

04 

MINHA 

SUGESTÃO: 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I8ALCFpe-

0a76OtUjphzpl0tniD0onFMj4y7MYjBKT1UQTVBSFgzVlcyMzBGVE

5NNE5YRUVSUzdYVy4u 

01 

SOU ALUNO 

PUC-CAMPINAS 

E QUERO SER 

UM 

VOLUNTÁRIO: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I8ALCFpe-

0a76OtUjphzpl0tniD0onFMj4y7MYjBKT1UMlpHWFRFUVE1V05DM

Tg3Q09HNVowNUlCVC4u 

 

 

30 

SOU 

PROFESSOR 

PUC-CAMPINAS 

E QUERO SER 

PARCEIRO: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I8ALCFpe-

0a76OtUjphzpl0tniD0onFMj4y7MYjBKT1UNUxPVzRBUlBLNExEUk

 

11 
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NPTFBLRTdGTkM2My4u 

 

QUERO 

INOVAR: 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=I8ALCFpe-

0a76OtUjphzpl0tniD0onFMj4y7MYjBKT1UMlBTT1NORVBQV0xOO

EVSV085SENLMFpEVS4u 

00 

3.3.9 Criação da conta de E-mail do Vitalità  

Em parceria com o Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC) da PUC-Campinas, foi criado 

o e-mail do Vitalità (vitalita@puc-campinas.edu.br). 

3.3.10 Articulação de Projetos em parceria com o CCV e o CEATEC 

Como resultado das ações de articulação do Vitalità com as direções de faculdade do CCV e CEATEC, bem 

como com professores extensionistas e alunos de graduação, foram levantadas 09 propostas e iniciativas de 

projetos envolvendo a temática do envelhecimento e longevidade. 

a) Projeto “Casas Inteligentes”: 

 

 

 

b) Projeto “APP Vitalità – Recolocação no Mercado de Trabalho”: 
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c) Projeto “Realidade Virtual e Movimento”: 

 

 

d) Projeto “Criação de Jogos” 

 

 
e) Projeto “App Farmácia Digital” 
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f) Projeto “App Calorias da Refeição” 

 
 

g) Projeto “App xRayAID – Indicadores do exame de imagem do torácica” 

 

 

h) Projeto “Cohousing 60+” 
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i) Projeto “APP Conecta 60+” 

 

 

3.3.11 Parceria com a Coordenação do Curso de Especialização Latu Sensu em Gerontologia e 

Geriatria: 

Alinhamento de parceria com a Coordenação do Curso de Especialização Lato Sensu em Gerontologia e 

Geriatria de caráter multidisciplinar para profissionais da saúde, existente desde 2017 na PUC-Campinas. 

3.3.12Demais Parcerias Internas 

a) Parceria com o Departamento de Comunicação (DCOM) da PUC-Campinas 

Em parceria com o Departamento de Comunicação (DCOM) da PUC-Campinas, foram elaboradas pautas 

para matérias e briefings destinados à mídia externa, para intensificar as ações de divulgação do Vitalità junto 

à comunidade externa. As ações resultaram em matérias e reportagens em diferentes mídias, conforme 

relacionadas abaixo: 
 VITALITÀ OFERECE OFICINAS PARA ENSINAR O USO DE REDES SOCIAIS E 

TELECONFERÊNCIA 

Disponível em: https://www.puc-campinas.edu.br/vitalita-oferece-oficinas-para-ensinar-o-uso-de-

redes-sociais-e-teleconferencia/ 
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Publicada em: 30/11/2020 

 VITALITÀ PROMOVE WEBINAR SOBRE ECONOMIA DA LONGEVIDADE, PESQUISA E 

INOVAÇÃO  

https://www.puc-campinas.edu.br/vitalita-promove-webinar-sobre-economia-da-longevidade-pesquisa-

e-inovacao/ 

Publicada em: 10/11/2020 
 UNIVERSIDADE LANÇA PROJETO VITALITÀ PARA MELHORAR QUALIDADE DE VIDA DE 

MAIORES DE 60 ANOS  

https://www.puc-campinas.edu.br/universidade-lanca-projeto-vitalita-para-melhorar-qualidade-de-vida-

de-maiores-de-60-anos/ 

Publicada em: 28/09/2020 

 UNIVERSIDADE LANÇA CENTRO DE ENVELHECIMENTO E LONGEVIDADE 

https://www.puc-campinas.edu.br/centro-de-longevidade-da-puc-campinas-e-lancado-as-vesperas-do-

dia-internacional-do-idoso/ 

Publicada em: 30/09/2020 
 ENCONTRO PARA DISCUTIR PROJETOS PARA LONGEVIDADE TEM PARTICIPAÇÃO DA 

UNIVERSIDADE  

https://www.puc-campinas.edu.br/encontro-para-discutir-projetos-para-longevidade-tem-participacao-

da-universidade/ 

Publicada em: 05/11/2020 

 Desigualdade impede envelhecimento saudável, afirma Kalache. 

Disponível em: https://digitais.net.br/2020/10/desigualdade-impede-um-envelhecimento-saudavel-

afirma-kalache/ 

Publicada em: 01/10/2020. 
 Matéria publicada pela rede de televisão regional VTV/SBT sobre as oficinas “Presente no Natal” 

oferecidas pelo Vitalità - Centro de Envelhecimento e Longevidade PUC-Campinas (link para acessar: 

https://www.youtube.com/watch?v=VtIlJ8G-6uE). 
 Matéria publicada pela rede de televisão regional BAND Cidade sobre as oficinas “Presente no Natal” 

oferecidas pelo Vitalità - Centro de Envelhecimento e Longevidade PUC-Campinas (link para acessar: 

https://www.youtube.com/watch?v=k8tkRnZ8F3k ou 

https://www.youtube.com/watch?v=Ku_Ts7Psm0c) . 

 

Artes para Marketing e divulgação do Vitalità 

 Criação do Logotipo do Vitalità. 

 Criação de artes e campanhas para divulgação dos eventos, curso de extensão e oficina. 

b) Coordenadoria dos Projetos de Extensão 

- Proposta encaminhada para a Coordenadoria dos Projetos de Extensão com sugestão para abertura de 

edital para projeto de extensão pautado no “desenvolvimento de plataforma e oficinas para criação de jogos 

digitais por idosos para estimulação cognitiva, letramento digital e interação social, além da possibilidade de 

ação empreendedora”. 

- Apontamento de demanda para realização de projeto de extensão pautado na criação de tecnologias para 

ampliar as possibilidades de empregabilidade da pessoa idosa. 
- Apontamento de demanda para proposta de projeto de extensão pautado na construção de cohousing para 

idosos. 
c) Coordenadoria dos Cursos de Extensão (CCE) 
 Ações internas e parcerias externas resultaram na oferta de um curso de extensão, tendo como área de 
estudo o Envelhecimento Populacional e a Longevidade. As ações foram alinhadas com a Coordenadoria dos 
Cursos de Extensão para oferecimento do Curso: "Envelhecimento populacional: transformações e desafios 
para a contemporaneidade", oferecido gratuitamente ao público interno e externo. 
d) Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT) 
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O diálogo constante para orientações assertivas, oferecidas pela PROEXT, e possibilidades de 
compartilhamento do trabalho desenvolvido pelo Vitalità, permitiram o acompanhamento preciso das ações 
estratégicas realizadas, bem como o estabelecimento de espaços para apresentação e discussão do trabalho 
realizada junto à Reitoria da PUC-Campinas. 
3.3.13 Realização de Reuniões para Prospecção de Parcerias Externas: 
e) Concretização de parceria com o Instituto Brasileiro de Direitos da Pessoa Idosa (IBDPI) 
(https://www.ibdpi.org.br/noticias/2021-03-10/puc-campinas-assina-convenio-com-ibdpi). 
f) Go2Marketing –  Contato com o Vitalità realizado após apresentação na 47ª Reunião Ordinária do Conselho 
Municipal de Ciência, Inovação e Tecnologia do Município de Campinas. O contato inicial foi realizado para 
que fosse alinhada uma reunião para compartilhamento de trabalhos e apresentada uma proposta de 
demanda da empresa que pretende desenvolver um produto de monitoramento da rotina dos idosos a ser 
instalado em cômodos da casa dos clientes. Reuniões futuras serão realizadas para alinhamento. 
g) FEAC – Foi realizada, com a FEAC, uma reunião para apresentação da proposta de trabalho do Vitalità e 
vislumbrada a possibilidade de parcerias para projetos futuros; 
h) Emely Ragazi – Profissional da área da Enfermagem que é empreendedora no campo do cuidado à 
pessoa idosa e tem interesse de conhecer o trabalho do Vitalità para articulação de possíveis parcerias 
futuras. 
i) Praça Virtual – Startup que oferece serviços de ensino de informática e tecnologias para os idosos entrou 
em contato para propor parceria ao Vitalità. 
3.3.14 Pesquisa de literatura e documentos para credenciamento da PUC-Campinas junto à Age-
Friendly University Global Network 
Foram realizadas pesquisas dos critérios para efetivação da inscrição da PUC-Campinas junto à Dublin City 
University (DCU) para integrar a rede de Universidades Amigas do Idoso (Age-Friendly University Global 
Network). 
 
3.4 Experiência com os Voluntários do Vitalità 
Considerando sua missão, público alvo e âmbito de atuação, o Vitalità teve como compromisso possibilitar 
aos estudantes dos diferentes cursos de graduação desta Universidade uma experiência extensionista, 
considerando sua indissociabilidade com as atividades de ensino e pesquisa.  
Foram divulgadas e oferecidas vagas para atuação dos estudantes como voluntários do Vitalità. Os 
voluntários foram acolhidos pela equipe em reunião de orientação e treinamento para atuarem no 
oferecimento de oficinas oferecidas no formato remoto para o ensino do uso de tecnologias para os idosos 
vinculados ao Vitalità. 
Durante o ano, em parceria com o DCOM, foram divulgadas chamadas para alunos da PUC-Campinas 
atuarem como voluntários do programa. Foi inserido na página do Vitalità um formulário para manifestação de 
interesse dos estudantes. Ao todo, 30 estudantes de graduação manifestaram interesse e engajaram-se nas 
propostas de atividades do Vitalità durante 2020. 
 
 
Gráfico 2. Distribuição da participação dos graduandos da PUC-Campinas no projeto do Vitalità conforme o 
curso em que estão matriculados.  

 
 
3.5 Experiências agregadas à Equipe de Profissionais do Vitalità 
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A relação, sinergia e confiança com a Pró-reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, bem como o 

engajamento e a corresponsabilidade da equipe técnica-administrativa do Vitalità permitiram edificar uma 

identidade para o início de trabalho do Centro em articulação com a comunidade interna e externa, permitindo 

o alcance dos objetivos propostos. 
 

AVANÇOS: a) Satisfatória adaptação do projeto Vitalità, pautado essencialmente em atividades presenciais, 

para desenvolvimento da proposta em formato remoto. b) As atividades propostas por meio remoto facilitaram 

o atendimento oferecido às pessoas de outras cidades e estados não previstos inicialmente como público-

alvo das ações do Vitalità, até então restrito à população da Região Metropolitana de Campinas. c) Os 

eventos realizados pelo Vitalità e/ou participações em eventos externos como convidado, 

trouxeram visibilidade e valoração à PUC-Campinas, especificamente às atividades de extensão universitária. 

d) Público considerável para o pequeno espaço de tempo de desenvolvimento do projeto, desde o seu 

lançamento em 29 de setembro de 2020. e) Parceria com departamentos internos da Universidade. f) 

Contatos iniciados com organizações externas para prospecção de parcerias. g) Resultado surpreendente 

das oficinas “Presente, no Natal”, considerando o grande interesse e participação do público idoso e interesse 

da mídia local para divulgação do trabalho. h) Mapeamento de várias iniciativas pontuais da universidade 

acerca da temática do envelhecimento e longevidade para alinhamento e articulação com a proposta de 

trabalho do Vitalità. i) Vários cursos de graduação já iniciaram esforços para incluir, em seus currículos, 

componentes curriculares que abordam a temática do envelhecimento e longevidade. j) Articulação de uma 

quantidade considerável de projetos (09 unidades) com potencial inovador que estão relacionados às 

demandas do público sênior. k) Grande receptividade da mídia local para divulgar as ações desenvolvidas 

pelo Vitalità. FRAGILIDADES: a) Conforme estudo preliminar realizado pelo Vitalità, levando em 

consideração as informações referentes ao programa “Faculdade da 3ª Idade” anteriormente realizado pela 

Faculdade de Assistência Social da PUC-Campinas, a localidade do campus I da Universidade, onde está 

localizado o espaço do Vitalità, foi apontado como aspecto que dificultava a participação do público idoso. b) 

Até o momento, por conta da pandemia Covid-19, todas as atividades do Vitalità ocorreram remotamente. 

Algumas pessoas que entraram em contato ainda não se cadastraram no programa, pois não apresentaram 

interesse neste formato de atendimento. Preferiram aguardar o retorno às atividades presenciais. c) Ainda 

não houve iniciativas de cadastro nos questionários “Quero Inovar” e “Quero ser Parceiro”, revelando a 

necessidade de ações estratégicas de divulgação do Vitalità para esses contextos e perfis específicos. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Descentralizar as atividades oferecidas pelo Vitalità, para facilitar o 

acesso e promover maior participação do público idoso. O campus II da Universidade abrigará parte das 

atividades e serviços oferecidos ao público sênior; b) Criar um espaço de referência do Vitalità no Campus II 

da PUC-Campinas, local onde está situado o Centro de Ciências da Vida (CCV) da Universidade, composto 

pelos cursos de graduação da área da Saúde e os serviços Clínicas Escola. c) Ampliar o número de parcerias 

com Centros, Faculdades e Departamentos internos da PUC-Campinas e com instituições e organizações 

externas para realização de projetos voltados ao público idoso. d) Ampliar o número de oficinas oferecidas ao 

público idoso. e) Realizar a inscrição da PUC-Campinas junto ao Conselho Municipal do Idosos de Campinas-

SP. f) Participar do processo de credenciamento para integrar a rede de Universidades Amigas do Idoso 

(Age-Friendly University Global Network). 
 
 
Relatório PROEXT no 06 – Programa Observatório PUC-Campinas 
 

1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Compartilhar conhecimento com a comunidade a 

partir da sistematização de indicadores da realidade regional. 1.2. OBJETIVOS DO PROCESSO 

AVALIATIVO: a) Implantar processo contínuo de estudos e publicações para aproximação da Universidade 

dos diversos agentes representativos da sociedade. b) Promover o debate entre a Universidade, parceiros e 

comunidade para melhoria das políticas públicas e desenvolvimento de projetos e ações. 
 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
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a) PÚBLICOS DE RELACIONAMENTO 

Teve como públicos de interesse e relacionamento: docentes extensionistas, alunos voluntários de extensão, 

ex-alunos e toda a comunidade interna da Universidade; os públicos externos foram caracterizados como 

agentes públicos da RMC, líderes comunitários, empresas, mídia e outras IES. Buscou-se organizar e 

sistematizar os processos de trabalho e produção para o acompanhamento dos resultados.  
 

b) PUBLICAÇÃO DE ESTUDOS SISTEMATIZADOS  

A sistematização e análise de dados e informações colhidos de fontes de institutos de pesquisa reconhecidos 

no Brasil e de parceiros, via Acordos de Cooperação, foram estruturados em Informativos Periódicos, Notas 

Técnicas, Notas sobre o COVID-19 e capítulos de livros/periódicos. Durante 2020, foram publicados no Portal 

da PUC-Campinas, em espaço específico do Observatório, 18 informativos, 6 Notas Técnicas, 36 Notas 

referentes ao COVID-19 e 1 capítulo de livro/periódico.  
 

c) DEBATES E SOCIALIZAÇÃO DIRETA COM COMUNIDADE/AGENTES 

A socialização de dados e informações sistematizadas com lideranças comunitárias e agentes públicos 

contribui para repensar o cotidiano das comunidades e promover um debate mais objetivo sobre as políticas 

públicas para determinados territórios. Foram realizados dois encontros com os agentes e líderes 

comunitários vinculados e atendidos pelo CRAS Novo Ângulo/Secretaria de Inclusão Social da PM de 

Hortolândia, nosso parceiro da extensão.  

 

D) PLATAFORMA DINÂMICA PARA COVID-19 

O painel interativo permite a obtenção de indicadores diários da COVID-19. A plataforma mostra a variação 

de casos e mortes em tempo real, além das taxas de mortalidade e letalidade, com o auxílio de recursos 

visuais como mapas e gráficos, desenvolvidos por estudantes da Universidade. 

A ferramenta oferece informações mais simples e rápidas sobre a evolução da doença nas cidades que 

integram a RMC, uma vez que as plataformas oficiais disponibilizam os dados por estado ou município. O 

painel interativo, que utiliza as estatísticas fornecidas pelo Seade, permite a filtragem por cidade da região, 

dos Departamentos Regionais de Saúde e do Estado de São Paulo. 

Com a iniciativa, o Observatório PUC-Campinas contribuiu com o trabalho das autoridades públicas locais na 

proposição de políticas conjuntas de combate à pandemia no âmbito regional. A plataforma se soma às notas 

técnicas semanais produzidas e voltadas à análise crítica da evolução do coronavírus na RMC, bem como 

sua consequência para a economia e para a saúde. 
 

E) TRABALHO COLABORATIVO 

Foi possível concretizar a aproximação de outros projetos e docentes extensionistas do Observatório PUC-

Campinas. Tal condição possibilitou o início dos estudos e sistematização de dados e informações sobre os 

aspectos da vulnerabilidade social da RMC (com material já publicado e socializado). Ainda, pretende-se a 

construção de indicadores para estudos sistematizados e promoção de políticas públicas. 
 

F) INSERÇÃO EM MÍDIAS 

Os estudos elaborados resultaram em matérias e entrevistas para mídias da região, sendo em torno de 70 

inserções: Correio Popular, G1, CBN Campinas, Rádio Brasil, EPTV Campinas, TV CÂMARA, PODCAST’s, A 

Cidade On, SBT, Todo Dia e O liberal.  
 
3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  
A implantação do Observatório PUC-Campinas possibilitou conhecimento sistematizado dos indicadores 

socioeconômicos da RMC e para os usuários de suas publicações, tomada de decisão baseada em 

resultados fidedignos.  

Agentes públicos se aproximaram da Universidade com o intuito de sistematizar, via Observatório, dados e 

informações de suas Secretarias e Departamentos para organizar procedimentos no Plano Diretor de seus 
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municípios.  

O Portal da PUC-Campinas, plataforma utilizada para a publicação dos estudos, possibilitou maior 

representatividade para o Projeto institucional da PROEXT. Ainda, a Plataforma COVID-19, concretizou o 

Observatório PUC-Campinas como fonte confiável e dinâmica de informação na RMC.  

A socialização direta dos estudos com as lideranças comunitárias e agentes públicos fortaleceu a imagem da 

Universidade como mediadora de processos de interesses do bem-comum. O grupo estendido via trabalho 

colaborativo com outros docentes extensionistas, contribui para o início da construção de indicadores 

sistematizados sobre a Vulnerabilidade Social da RMC e vem provando a importância de atividades 

organizadas e coerentes entre projetos complementares para potencializar os resultados das ações 

extensionistas voltadas para a comunidade externa e a valorização dos docentes envolvidos. 
 

AVANÇOS: 

 Utilização de plataforma Portal da PUC-Campinas para divulgação e publicação dos Estudos 

Temáticos e Informativos Periódicos. 

 Foi desenvolvida a plataforma COVID-19, que é um banco de dados estruturado e ilustrado, 

disponibilizado aos públicos-alvo. Além disso, bancos sobre as atividades comerciais externas da 

RMC estão sendo organizados mensalmente e estão disponíveis para comunidade interna. 

 Readequação do site para as necessidades do Observatório PUC-Campinas. 

 Reconhecimento dos veículos de comunicação regionais: Correio Popular, G1, CBN Campinas, Rádio 

Brasil, EPTV Campinas, TV CAMARA, PODCAST’s, A Cidade On, SBT, Todo Dia e O liberal e Rádio 

Brasil. 

 Inserção periódica nas mídias regionais. 

 Demandas por parte dos agentes públicos pelas ações do Observatório PUC-Campinas.  

 Trabalho colaborativo entre docentes extensionistas para produção do Observatório PUC-Campinas. 

FRAGILIDADES: 

 Ausência da participação dos parceiros na sustentabilidade financeira da Instituição via ações do 

Observatório, potencializada pela pandemia do Coronavírus.   

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: 

 Promover a participação dos parceiros e de potenciais parceiros na construção da extensão 

universitária e de sua sustentabilidade financeira.  
 

Formulário 5 – versão 8 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 

7 – Política de Graduação 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
2 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
3 – Políticas Acadêmicas 

 

EXTRATO no 07 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2020: 
PROGRAD nos 03 e 04 

 

Relatório PROGRAD no 03 – Aprimoramento Didático-Pedagógico de Componentes Curriculares 

Institucionais 

 

1. OBJETIVOS: 1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Práticas de Formação: a) Analisar e implementar 

melhorias nos processos das Práticas de Formação, visando a sua qualificação. b) Manter e acompanhar o 

oferecimento da atividade de LIBRAS a todos os alunos de Graduação interessados. c) Manter a 

operacionalização das Práticas de Formação, considerando o oferecimento de atividades e seu devido 

acompanhamento nos Períodos Especiais e Regulares. d) Inovar o oferecimento das atividades de Práticas 

de Formação, visando a qualificação e a apresentação de novos projetos que atendam às demandas 

curriculares, o desenvolvimento de competências e habilidades que colaborem com a transição para o 

mercado de trabalho. e) Oferecer atividades de Práticas de Formação na modalidade remota. 

PROCAP e PROFOCO: a) Implantar o PROFOCO no 1º semestre de 2020 para os currículos reestruturados. 

b) Manter e acompanhar o oferecimento das turmas do PROCAP e do PROFOCO procurando aprimorar os 

trabalhos junto aos Centros e Faculdades ofertantes. c) Aprimorar o oferecimento do PROFOCO, 

implementando tecnologias, trilhas de aprendizagem, metodologias ativas e conteúdos atualizados. d) 

Oferecer os componentes curriculares na modalidade remota. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO 

AVALIATIVO: Práticas de Formação: a) Possibilitar o oferecimento das atividades de Práticas de Formação 

de maneira remota, garantindo a qualidade do ensino. b) Acompanhar a formação de turmas e o 

preenchimento de vagas ofertadas nos dois períodos de oferecimento (Especial e Regular). c) Analisar a 

satisfação dos alunos que participaram das PFs oferecidas durante o ano de 2020, por meio da Avaliação do 

Ensino. d) Apresentar dados quantitativos relacionados às vagas ofertadas e preenchidas e, especificamente, 

as que abordam/envolvem o assunto Empreendedorismo e Soft Skills. e) Compartilhar dados quantitativos e 

qualitativos com o Conselho Consultivo das Práticas de Formação, visando à detecção de pontos que 

merecem revisão.  

PROCAP e PROFOCO: a) Analisar, por meio da Avaliação de Ensino, a satisfação dos alunos que 

participaram das turmas oferecidas de PROCAP/PROFOCO nas áreas de Matemática, Leitura e Escrita, 

Inglês e Biologia, oferecidas durante o ano de 2020. b) Analisar o resultado obtido com a implantação da 

aprendizagem por trilhas no PROFOCO Matemática. c) Avaliar o resultado dos estudantes na participação do 

Projeto GEM, utilizando software específico para trilhas de aprendizagem. d) Apresentar o número de 

estudantes que obtiveram Suficiência no PROCAP e PROFOCO, no decorrer de 2020. 

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
Levantamento: Foram utilizados os relatórios do: a) Power BI – Business Intelligence. b) Sistema Acadêmico 

SIGA. c) Planilhas elaboradas pelo Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC). d) Avaliação 

do Ensino.  

Processamento: Utiliza-se de relatórios já disponibilizados em nossos sistemas (SIGA) e, sempre quando 

necessário, solicita novos dados ao NTIC para complementar com informações faltantes. 
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Análise dos dados/informações: Possibilitam uma análise quantitativa de vagas que atendam a demanda 

dos estudantes, seja para as Práticas de Formação ou para os componentes curriculares PROCAP e 

PROFOCO. Na ocasião, são observados o número de formandos no semestre, o número de atividades 

ofertadas, canceladas e preenchidas nas etapas de matrícula de anos anteriores; o número de ingressantes, 

o número de turmas necessárias do PROCAP ou PROFOCO que atendam os ingressantes. 

Os dados levantados foram compartilhados e analisados qualitativamente e quantitativamente com a 

PROGRAD e, sobretudo, junto ao Conselho Consultivo das Práticas de Formação.  

Foram analisados os seguintes dados quantitativos: 
 Número de vagas de Práticas de Formação liberadas para matrícula, preenchidas e canceladas; 
 Número de alunos com Práticas de Formação a cursar; 
 Número de alunos por currículo (seriado/ciclo); 
 Número de vagas preenchidas em cada uma das turmas disponibilizadas, para análise da 

necessidade ou não de cancelamento. 
No que se refere ao PROCAP/PROFOCO, também acompanhamos: 

 Número de alunos ingressantes no início dos semestres; 

 Número de alunos que solicitaram a suficiência do PROCAP/PROFOCO no semestre; 

 Número de solicitações de suficiência deferidas e indeferidas. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Práticas de Formação – Para a realização das atividades propostas, a Coordenadoria das Práticas de 

Formação (CPRAFOR) contou com a participação do Conselho Consultivo das Práticas de Formação, que 

auxiliou ativamente na detecção de fragilidades do projeto e nos aspectos positivos que deveriam ser 

mantidos ou aprimorados. 

Dentre as questões analisadas junto ao grupo, destacamos: 
 A necessidade de atualização das Normas que regulamentam o oferecimento da atividade (RN PUC 

017/17); 
 As adaptações necessárias para tornar possível a realização das aulas remotas, frente ao cenário 

pandêmico;  
 O oferecimento de novos projetos de PF que atendam as atualizações curriculares, inclusive a carga 

horária de 19 horas-aula;  
 O acompanhamento e o controle de carga-horária dos docentes que ministram Práticas de Formação 

- via GECAD, com vistas a não exceder limites estabelecidos pela IES; 
 A manutenção do oferecimento da atividade de Libras a todos os alunos de Graduação interessados; 
 A divulgação junto aos docentes quanto ao oferecimento de Práticas de Formação que desenvolvam 

características empreendedoras e Soft Skills. 
Visando o oferecimento regular das atividades, a CPRAFOR continuou o sistemático acompanhamento de 

vagas e atualizou a tabela 1, abaixo, que apresenta dados quantitativos dos últimos anos: 
 

Tabela 1. Número de atividades, turmas e vagas preenchidas e não preenchidas de 
Práticas de Formação nos últimos quatro anos (2017 a 2020). PUC-Campinas, 
Coordenadoria de Práticas de Formação, 2020. 

Ano Semestre Atividades Turmas Vagas 
Vagas 

preenchidas 
Vagas não 

preenchidas 

2017 
1º 85 147 5.180 4.926 254 

2º 86 119 4.315 4.264 254 

2018 
1º 93 119 5.472 5.162 310 

2º 92 111 4.896 4.657 239 

2019 
1º 93 121 5.565 5.074 491 

2º 73 83 4.080 3.913 165 

2020 
1º 118 121 5.410 3.256 2.154 

2º 92 97 4.930 3.712 1.218 
 

PROCAP e PROFOCO 

A equipe da Pró-Reitoria de Graduação propôs a implementação de um novo componente curricular em 
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substituição ao PROCAP, intitulado Programa de Formação Complementar – PROFOCO. Esse componente 

assume uma importante responsabilidade com a recuperação do conteúdo do Ensino Médio, inclusive como 

uma forma de reduzir a evasão nos cursos. A proposta do PROFOCO é uma reorganização do 

funcionamento, com o objetivo de melhorar os resultados obtidos com esse Programa Institucional.  

Desde a sua implantação, a Universidade vem oferecendo os dois componentes concomitantemente, 

atendendo, assim, as exigências estabelecidas nos novos currículos. O PROFOCO atua nas áreas de 

Matemática, Leitura e Escrita, Biologia e Inglês, com a carga horária de 19h/a presenciais e 16h/a 

autônomas. As turmas compreendem 70 vagas. 

 

O PROFOCO atua com metodologias ativas e, no início das aulas desse componente curricular, é realizada 

uma Avaliação Diagnóstica na plataforma CANVAS, que resulta em uma trilha de aprendizagem individual 

para cada aluno. Além disso, no CANVAS, são disponibilizados vídeos explicativos, exercícios prontos, 

capítulos de livro, que servem como atividades a serem desenvolvidas nas horas autônomas pelos alunos. 

Os monitores também participam do grupo na plataforma do CANVAS, e colaboram na orientação das 

atividades autônomas. 

 

O exame de suficiência continua a sua operacionalização, incluindo os componentes do PROFOCO desde 

sua implementação, cujas regras são: 

 

 PROCAP/ PROFOCO – Leitura e Escrita: ter obtido acerto de, no mínimo, 50% (cinquenta por 

cento) na Redação do Processo Seletivo – Vestibular 2020 ou, no mínimo, 500 pontos na Redação 

do ENEM de 2012 a 2020. 

 PROCAP/ PROFOCO – Matemática: ter obtido acerto de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) nas 

questões específicas da respectiva área do Processo Seletivo – Vestibular 2020 ou, no mínimo, 500 

pontos na prova da área de conhecimento “Matemática e suas Tecnologias” no ENEM 2012 a 2020. 

 PROCAP/ PROFOCO – Biologia: ter obtido acerto de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) nas 

questões específicas da respectiva área do Processo Seletivo – Vestibular 2020 ou, no mínimo, 500 

pontos na prova da área de conhecimento “Ciências da Natureza e suas Tecnologias” no ENEM 2012 

a 2020. 

 PROCAP/ PROFOCO – Inglês: ter obtido acerto de, no mínimo, 50% (cinquenta por cento) nas 

questões específicas da respectiva área do Processo Seletivo – Vestibular 2020 ou, no mínimo, 500 

pontos na prova da área de conhecimento “Linguagens, Códigos e suas Tecnologias” no ENEM 2012 

a 2020. Caso a opção para realizar essa prova tenha sido o Espanhol, não é possível a suficiência. 

 

Dando continuidade aos trabalhos que vêm sendo desenvolvidos, foram realizadas as ações: 

 

a) Alocação dos cursos por área do PROCAP e PROFOCO; 

b) Análise do número de alunos matriculados no PROCAP e no PROFOCO e dos pedidos de 

suficiência; 

c) Análise do número de Bolsas Monitoria concedidas para os monitores do PROCAP/PROFOCO; 

d) Participação do Projeto GEN | LTC + COBENGE | "O Impacto do Pré-Cálculo Interativo na Redução 

da Evasão". 

 

Dados compilados: 

 

a) Alocação dos cursos por área do PROCAP (tabela 1) e PROFOCO (tabela 2); 
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Tabela 1. Alocação dos cursos por área do PROCAP – PUC-Campinas, Pró-Reitoria de 

Graduação, Coordenadoria das Práticas de Formação, 2020. 

PROCAP - 1º Semestre de 2020 

Biologia Leitura e Escrita Matemática Inglês 

Medicina Direito Administração Letras 

Ciências 

Biológicas 
Geografia Ciências Contábeis 

 

Enfermagem Arquitetura e Urbanismo Ciências Econômicas  

Medicina 

Veterinária 

Gestão da Tecnologia da 

Informação 
Matemática 

 

 Artes Visuais Química  

 Design Digital Engenharia Química  

 Jornalismo Engenharia de Computação  

 Publicidade e Propaganda Sistemas de Informação  

 Relações Públicas 
Engenharia de 

Telecomunicações 

 

 Turismo Engenharia Elétrica  

 Ciências Sociais Engenharia de Produção  

 História  Farmácia  

 Filosofia Engenharia Civil  

 Fonoaudiologia 
Engenharia Ambiental e 

Sanitária 

 

 Psicologia 
Engenharia de Controle e 

Automação 

 

 Teologia Engenharia de Software  

 Biblioteconomia Engenharia Mecânica  

 Nutrição 
Superior de Tecnologia em 

Jogos Digitais 

 

 Fisioterapia   

 Terapia Ocupacional   

 Pedagogia   

 Educação Física   

 Odontologia   

 Serviço Social   

 Mídias Digitais   

PROCAP - 2º Semestre de 2020 

Medicina Direito Administração - 

 Jornalismo   
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Tabela 2. Alocação dos cursos por área do PROFOCO - PUC-Campinas, Pró-Reitoria de 

Graduação, Coordenadoria das Práticas de Formação, 2020. 

PROFOCO – 1º semestre de 2020 

Biologia Leitura e Escrita Matemática Inglês 

- Filosofia Matemática - 

 Biblioteconomia   

 História    

 Ciências Sociais   

 Relações Públicas   

 Turismo   

 Terapia Ocupacional   

 Fonoaudiologia   

 Geografia   

PROFOCO - 2º semestre de 2020 

Biologia Leitura e Escrita Matemática Inglês 

- Filosofia - - 

 Biblioteconomia   

 História    

 Ciências Sociais   

 Relações Públicas   

 Turismo   

 Terapia Ocupacional   

 Fonoaudiologia   

 Geografia   

 

 

b) Análise do número de alunos matriculados no PROCAP e no PROFOCO, e dos pedidos de 

suficiência 

 

Tabela 3. Número de alunos matriculados por área do PROCAP e PROFOCO. PUC-Campinas, 

Pró-Reitoria de Graduação, Coordenadoria das Práticas de Formação, 2020. 

Nº DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROCAP 

2020 Biologia Matemática Leitura e Escrita Inglês TOTAL 

1º Semestre 57 369 311 16 753 

2º Semestre 16 84 96 - 196 

TOTAL 73 453 407 16 949 

Nº DE ALUNOS MATRICULADOS NO PROFOCO 

2020 Biologia Matemática Leitura e Escrita Inglês TOTAL 

1º Semestre - 13 68 - 81 

2º Semestre - - 33 - 33 

TOTAL - 13 101 - 114 
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Tabela 4. Número de alunos matriculados no PROCAP nos últimos 5 (cinco) anos, por semestre. 

PUC-Campinas, Pró-Reitoria de Graduação, 2020. 

ALUNOS 

MATRICULADOS 

SEMESTRE / ANO 

2016 2017 2018 2019 2020 

1º Semestre 1183 289 939 764 753 

2º Semestre 100 319 118 209 196 

TOTAL 1283 608 1.057 973 949 

 

Tabela 5. Número de alunos aprovados nos Pedidos de Suficiência do PROCAP e PROFOCO 2020. 

PUC-Campinas, Pró-Reitoria de Graduação, 2020. 

ÁREA   

APROVADOS SUFICIÊNCIA  

PROCAP E PROFOCO - 2020 

1º sem.  2º sem.  TOTAL 

Biologia  149 92 241 

Leitura e 

Escrita  
878 288 1166 

Matemática  488 72 560 

Inglês  16 1 17 

TOTAL  1531 453 1984 

  

Tabela 6. Número de alunos reprovados nos Pedidos de Suficiência do PROCAP e PROFOCO 

2020. PUC-Campinas, Pró-Reitoria de Graduação, 2020. 

ÁREA   

REPROVADOS SUFICIÊNCIA  

PROCAP E PROFOCO - 2020 

1º sem.  2º sem.  TOTAL 

Biologia  16 4 20 

Leitura e 

Escrita  
39 4 43 

Matemática  46 14 60 

Inglês  1 0 1 

TOTAL  102 22 124 

 

c) Análise do número de Bolsas Monitoria concedidas para os monitores do PROCAP/PROFOCO. 

  

A concessão das bolsas monitoria continua sendo realizada para os monitores dos componentes curriculares 

do PROCAP e do PROFOCO, e tem sido atribuída ao Diretor da Faculdade ofertante e não ao professor do 

componente curricular, por causa do fluxo de atribuição do componente curricular ao professor que ocorre 

após o período de solicitação e seleção dos monitores.  
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Tabela 7. Número de alunos monitores no ano de 2020. PUC-Campinas, Pró-Reitoria de Graduação, 

2020. 

Componente Curricular 

1º 

Semestre 

2020 

2º 

Semestre 

2020 

PROCAP - Matemática 4 1 

PROCAP – Leitura e Escrita 2 1 

PROFOCO - Matemática 8 - 

PROFOCO – Leitura e escrita - 2 

TTOTAL 14 4 

Obs.  Não tivemos alunos monitores para o PROCAP ou PROFOCO-Biologia e Inglês no ano de 2020. 

 

d) Projeto-Piloto: Participação no Projeto GEN | LTC + COBENGE | "O Impacto do Pré-Cálculo 

Interativo na Redução da Evasão" 

O Projeto GEN foi implementado como um Projeto-Piloto num primeiro momento aos estudantes de 

Engenharia e teve como objetivo reduzir a evasão dos alunos nos componentes curriculares que envolvem o 

conteúdo de Cálculo. Para tanto, foram trabalhados conteúdos do componente curricular intitulado “Pré-

Cálculo”, que são equivalentes aos ofertados no PROCAP – Matemática e PROFOCO – Matemática da 

nossa Instituição. 

A PUC-Campinas participou desse Projeto sem que houvesse custo para a Instituição no 1º semestre e o 

GEM disponibilizou todo o material em uma plataforma on-line, inclusive treinamento para os professores. Foi 

um desafio, mas ao mesmo tempo se mostrou como grande oportunidade de aprimoramento na metodologia 

utilizada na nossa Instituição. O Projeto iniciou com o treinamento dos professores participantes em 

dezembro de 2019 e continuou no início de 2020, sendo que as demais etapas ocorreram em seguida. Este 

Projeto trabalhou com trilhas de aprendizagem, que foram disponibilizadas aos alunos após uma avaliação 

diagnóstica.  

Devido à Pandemia do COVID-19, os alunos passaram a acessar as aulas remotamente por meio das 

plataformas CANVAS e TEAMS e desenvolveram atividades na plataforma como horas autônomas. Por meio 

da plataforma, a professora pôde verificar o desempenho individual dos estudantes e da turma ao longo da 

proposta. No final do semestre, a docente desenvolveu um artigo para ser apresentado no COBENGE, e esse 

foi selecionado como um dos melhores, o que trouxe para a PUC-Campinas a possibilidade de utilização da 

plataforma também no 2º semestre sem custos para a Universidade. A disciplina PROFOCO – Matemática 

participou desta proposta com uma turma de Engenharia em cada semestre de 2020.  

AVANÇOS: a) Complementação da plataforma “Power BI – Business Intelligence”. Sistema que gera dados 

atualizados e gráficos sobre as Práticas de Formação, possibilitando a tomada de decisões. b) Reformulação 

da Página das Práticas de Formação, no site da Universidade, atualizando as informações e o layout. c) 

Ampliação do número de atividades oferecidas, pois a CPRAFOR passou a solicitar apenas uma turma para 

cada atividade ofertada, possibilitando o oferecimento de novos Projetos e permitindo que mais docentes 

tenham suas atividades oferecidas. d) Oferecimento, por parte dos professores, de novas Práticas de 

Formação que vão ao encontro do Objetivo Estratégico no VII: Formar Profissionais capazes de Inovar e 

Empreender e ao Eixo Estratégico Inovação e Empreendedorismo. e) Oferecimentos de Práticas de 

Formação, por parte dos professores, buscando desenvolver as soft skills e as tech skills necessárias hoje 

para atuar no mercado de trabalho. f) Oferecimento da Prática de Formação desenvolvida em parceria com a 

UOLTech com o título “Ferramenta de Gestão para o Empreendedor: Plano de Negócios” para as turmas do 

currículo seriado (17h/a) e as turmas do currículo por ciclo (19h/a). g) Oferecimento de Práticas de Formação 

remotas que também deverão ser ofertadas após o final da pandemia. h) Oferecimento de Práticas de 

Formação para os alunos das turmas do currículo seriado (17h/a) e das turmas do currículo por ciclo (19h/a). 

i) Oferecimento do PROCOFO – Matemática trabalhando por trilhas de aprendizagem e utilizando 

metodologias ativas, que resulta em uma trilha de aprendizagem individual para cada aluno, proporcionando 
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um maior desenvolvimento ao nosso aluno. FRAGILIDADES: a) As solicitações de Aproveitamento de 

Estudos continuam sendo analisadas em vias físicas (papel), tornando os procedimentos demorados. No 

passado havia um sistema para essa finalidade, mas devido ao seu funcionamento pouco eficaz, foi 

desativado. b) Falta de um sistema que aponte os Componentes Curriculares que podem ser utilizados para 

fins de Aproveitamento de Estudos. A análise desses dados vem sendo realizada pela Secretaria Geral (setor 

que tem acesso aos prontuários dos alunos). c) Sistemas diversos de matrícula e relatórios que continuam 

apresentando erros. d) Necessidade de substituição do sistema de cadastro e análise de novos projetos de 

Práticas de Formação, que atenda a RN 017/17 (Sistema WorkFlow). e) Cadastro dos Cronogramas de 

oferecimento das Práticas de Formação dos Professores é efetuado pela CPRAFOR. O ideal seria o docente 

ter acesso ao sistema e fazer a inserção das suas atividades. f) Necessidade de comunicação contínua com 

a Empresa ESTAPAR, informando o nome dos alunos pertencentes ao campus I que estão matriculados em 

Prática de Formação realizada no campus II, para que não haja cobrança de estacionamento. G) 

Oferecimento do PROCOFO das outras áreas também trabalhando por trilhas de aprendizagem e utilizando 

metodologias ativas, para que possa resultar em uma trilha de aprendizagem individual para cada aluno. H) 

Dificuldades com as matrículas e solicitação de suficiência do PROFOCO. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Oferecer mais Práticas de Formação voltadas ao empreendedorismo, 

atendendo assim ao interesse demonstrado pelos discentes e à necessidade de formar um aluno 

empreendedor. b) Oferecer Práticas de Formação que, por meio de metodologias ativas, desenvolvam nos 

alunos as soft skills (habilidades comportamentais) e as soft skills necessárias para atuar no mercado de 

trabalho. c) Disponibilizar um software que possibilite ao docente cadastrar diretamente no sistema os seus 

cronogramas de oferecimento de Práticas de Formação e emitir automaticamente o Termo de Oferecimento 

para as Práticas de Formação. d) Substituir o sistema de cadastro e análise de novos projetos de Práticas de 

Formação, que atenda às novas necessidades. e) Implantar no PROCOFO das outras áreas as trilhas de 

aprendizagem, utilizando metodologias ativas, para que possa resultar em uma trilha de aprendizagem 

individual para cada aluno.  

 

Relatório PROGRAD no 04 – Avaliação dos resultados ENADE e CPC 

1.OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA: a) Avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem e o 

desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos, competências e 

habilidades previstos nas diretrizes curriculares dos respectivos cursos de graduação. b) Subsidiar a 

construção do perfil socioeconômico dos estudantes e obter uma apreciação quanto ao seu processo 

formativo, por meio das informações coletadas no Questionário do Estudante. c) Avaliar o desempenho dos 

estudantes, o corpo docente e as condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo dos 

cursos de graduação, mediante o cálculo do Conceito Preliminar de Curso (CPC). 1.1 PROCESSO 

AVALIATIVO DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS NO PERÍODO DE REFERÊNCIA: a) Analisar o desempenho 

dos estudantes no ENADE 2019. b) Analisar o Conceito Preliminar de Curso – CPC 2019 por meio da 

avaliação dos resultados obtidos pelos cursos nos itens que o compõem. c) Realizar levantamento de 

avanços e fragilidades relacionados aos resultados obtidos pelos estudantes no ENADE 2019 e pelos cursos 

no CPC 2019. d) Desenvolver e orientar ações que possibilitem a melhoria dos resultados no ENADE e no 

CPC 2021. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
Os instrumentos básicos do ENADE são: a) A prova. b) O questionário de impressões dos estudantes sobre a 

prova. c) O questionário do estudante. d) O questionário do(a) coordenador(a) do curso. 

Os resultados e relatórios produzidos a partir do ENADE são atualmente: a) Boletim de Desempenho do 

Estudante. b) Relatório do Curso. c) Relatório da Área. d) Relatório da Instituição. 

A prova é composta de 40 questões, sendo: a) Formação Geral (FG). Composta de 10 questões, sendo 8 de 

múltipla escolha e 2 discursivas = 25% e b) Componentes Específicos (CE). Composta de 30 questões, 

sendo 27 de múltipla escolha e 3 discursivas = 75%. 

O INEP divulga, anualmente, os seguintes relatórios referentes ao ENADE, que podem ser acessados a partir 
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do Sistema Relatórios ENADE: 

 

• Relatório de Curso: compreende uma série de informações estatísticas agrupadas por curso e traduz 

os resultados obtidos a partir da análise do desempenho e do perfil dos estudantes de um 

determinado curso avaliado pelo ENADE. 

• Relatório de IES: compreende uma série de informações estatísticas agrupadas por IES e contém 

informações que possibilitam aos dirigentes das instituições terem uma visão ampliada dos resultados 

do ENADE, gerados a partir da participação do conjunto dos cursos de sua instituição. 

• Relatório de Área: informações estatísticas agrupadas por área de avaliação do ENADE do ano em 

questão, cujo relatório-síntese apresenta correlações entre indicadores quantitativos e qualitativos 

decorrentes da avaliação, levando em conta as características desejadas na formação do perfil 

profissional pretendido. 

 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

 

Do ENADE 2019 participaram 16 cursos da PUC-Campinas, mencionados no Edital Nº 43, de 04 de junho de 

2019: Odontologia, Medicina, Farmácia, Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Fonoaudiologia, Nutrição, 

Fisioterapia, Educação Física (bacharelado), Engenharia da Computação, Engenharia Civil, Engenharia 

Elétrica, Engenharia Elétrica (Telecomunicações), Engenharia Química, Engenharia de Produção e 

Engenharia Ambiental, conforme Tabelas a seguir: 

 

 

Tabela 1.  Conceito ENADE 2019, por Curso, cujos estudantes concluintes participaram 

da prova. PUC-Campinas, Coordenadoria Geral de Graduação, 2020. 

PUC-Campinas ENADE 2019 

Curso 
CONCEITO 

ENADE 

ODONTOLOGIA 3 

MEDICINA 3 

FARMÁCIA 4 

ARQUITETURA E URBANISMO 3 

ENFERMAGEM 4 

FONOAUDIOLOGIA 4 

NUTRIÇÃO 4 

FISIOTERAPIA 4 

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) 3 

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 3 

ENGENHARIA CIVIL 3 

ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES) 2 

ENGENHARIA ELÉTRICA 3 

ENGENHARIA QUÍMICA 3 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 3 

ENGENHARIA AMBIENTAL 3 
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Tabela 2.  Concluintes Inscritos e Concluintes Participantes no ENADE 2019, por Curso, 

cujos estudantes concluintes participaram da prova. PUC-Campinas, 

Coordenadoria Geral de Graduação, 2020 

PUC-Campinas ENADE 2019 

Curso 
Concluintes 

inscritos 

Concluintes 

Participantes 

ODONTOLOGIA 38 38 
MEDICINA 123 122 
FARMÁCIA 24 23 
ARQUITETURA E URBANISMO 168 158 
ENFERMAGEM 46 46 
FONOAUDIOLOGIA 18 18 
NUTRIÇÃO 47 47 
FISIOTERAPIA 27 26 
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) 41 34 
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 53 31 
ENGENHARIA CIVIL 212 175 
ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES) 33 24 
ENGENHARIA ELÉTRICA 37 35 
ENGENHARIA QUÍMICA 47 45 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 48 39 
ENGENHARIA AMBIENTAL 77 61 

 

Os resultados referentes ao IDD (Nota Padronizada) constam da Tabela 3: 

 

Tabela 3.  Nota Padronizada – Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e 
Esperado (IDD) no ENADE 2019, por Curso, cujos estudantes concluintes 
participaram da prova. PUC-Campinas, Coordenadoria Geral de Graduação, 2020. 

PUC-Campinas ENADE 2019 

Curso Nota Padronizada- IDD 

ODONTOLOGIA 2,237 
MEDICINA 3,007 
FARMÁCIA 2,55 
ARQUITETURA E URBANISMO 1,257 
ENFERMAGEM 2,74 
FONOAUDIOLOGIA 2,585 
NUTRIÇÃO 1,928 
FISIOTERAPIA 2,585 
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) 2,922 
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 2,805 
ENGENHARIA CIVIL 2,418 
ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES) 2,471 
ENGENHARIA ELÉTRICA 2,428 
ENGENHARIA QUÍMICA 2,285 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 2,162 
ENGENHARIA AMBIENTAL 2,568 
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A nota padronizada de mestres e doutores na composição do CPC apresentou os seguintes resultados, 

constantes da Tabela 4: 

 

Tabela 4.  Nota Padronizada Mestres e Doutores na composição do CPC 2019, por Curso. PUC-

Campinas, Coordenadoria Geral de Graduação, 2020. 

PUC-Campinas ENADE 2019 

Curso 
Nota Padronizada- 

Mestres 

Nota Padronizada- 

Doutores 

ODONTOLOGIA 5 3,773 
MEDICINA 2,297 1,949 
FARMÁCIA 5 3,703 
ARQUITETURA E URBANISMO 4,431 3,032 
ENFERMAGEM 5 3,793 
FONOAUDIOLOGIA 4,259 3,611 
NUTRIÇÃO 5 4,324 
FISIOTERAPIA 4,487 2,948 
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) 5 4 
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO 4,333 3,194 
ENGENHARIA CIVIL 3,989 3,113 
ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES) 5 2,857 
ENGENHARIA ELÉTRICA 5 2,592 
ENGENHARIA QUÍMICA 5 3,75 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO 4,767 2,926 
ENGENHARIA AMBIENTAL 3,75 2,916 

 

Tabela 5. CPC Faixa nos três últimos ciclos avaliativos (2013-2016-2019), por curso, cujos estudantes 

participaram da prova. PUC-Campinas, Coordenadoria Geral de Graduação, 2020. 

PUC-Campinas CPC 2019 

Curso – CPC Faixa 2013 2016 2019 

ODONTOLOGIA 3 3 4 
MEDICINA 3 2 3 
FARMÁCIA 3 3 4 
ARQUITETURA E URBANISMO* 3 3 3 
ENFERMAGEM 3 4 4 
FONOAUDIOLOGIA 4 3 4 
NUTRIÇÃO 4 4 3 
FISIOTERAPIA 3 3 4 
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) 3 3 4 
ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO* 3 3 3 
ENGENHARIA CIVIL* 3 3 3 
ENGENHARIA ELÉTRICA* (TELECOMUNICAÇÕES) 3 3 3 
ENGENHARIA ELÉTRICA* 3 3 3 
ENGENHARIA QUÍMICA** - 5 (CC) 3 
ENGENHARIA DE PRODUÇÃO* - 3 3 
ENGENHARIA AMBIENTAL* 3 3 3 
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Tabela 6. Conceito ENADE nos dois últimos ciclos avaliativos (2016-2019), por curso. PUC-Campinas, 

Coordenadoria Geral de Graduação, 2020. 

PUC-Campinas ENADE 2016 E 2019 

Curso ENADE 2016 ENADE 2019 

ODONTOLOGIA 3 3 

MEDICINA 3 3 

FARMÁCIA 3 4 

ARQUITETURA E URBANISMO* 4 3 

ENFERMAGEM 4 4 

FONOAUDIOLOGIA 3 4 

NUTRIÇÃO 4 4 

FISIOTERAPIA 4 4 

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO) 3 3 

ENGENHARIA DA COMPUTAÇÃO* 3 3 

ENGENHARIA CIVIL* 3 3 

ENGENHARIA ELÉTRICA (TELECOMUNICAÇÕES)* 2 2 

ENGENHARIA ELÉTRICA* 3 3 

ENGENHARIA QUÍMICA** - 3 

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO* 3 3 

ENGENHARIA AMBIENTAL* 3 3 

 

Em 06/03/2020, o INEP publicou a Portaria nº 261, instituindo as Comissões Assessoras de Área - CAA para 
realização de atividades referentes ao ENADE 2020 e, em 12/03/2020, publicou a Portaria 270, designando 
os membros para a constituição das Comissões Assessora de Área - CAA. No entanto, devido às restrições 
impostas pela pandemia da Covid-19, em 01/07/2020, o INEP adiou a aplicação do ENADE 2020 para o ano 
de 2021, informando ainda que a nova data do exame seria definida posteriormente, conforme os ajustes dos 
calendários acadêmicos. O ENADE 2020, que acontecerá em 2021, será aplicado para estudantes de cursos 
vinculados a 30 áreas que compõem o Ano II do Ciclo Avaliativo do exame, que tem foco nos bacharelados e 
licenciaturas de ciências exatas e áreas afins, e, no caso dos cursos superiores de tecnologia, nas áreas de 
controle e processos industriais, informação e comunicação, infraestrutura e produto industrial. 
AVANÇOS: a) Nesse ciclo, todos os cursos participantes do ENADE 2019 obtiveram resultados de CPC 
satisfatórios (igual ou maior que 3). Dos dezesseis cursos participantes, seis alcançaram resultados 
superiores ao ciclo anterior, oito cursos mantiveram as notas, um curso foi avaliado pela primeira vez e 
apenas um curso obteve resultado inferior ao ciclo anterior, o que permite concluir que houve avanço. b) No 
que diz respeito especificamente ao ENADE, dos dezesseis cursos participantes, dois cursos alcançaram 
resultados superiores ao ciclo anterior, doze mantiveram as notas, um curso foi avaliado pela primeira vez e 
apenas um curso obteve resultado inferior ao ciclo anterior. FRAGILIDADES: a) Em relação ao CPC, o curso 
de Nutrição, apesar de obter resultado 4 no ENADE, ficou com conceito faixa 3. Já em relação ao ENADE, o 
curso de Arquitetura e Urbanismo, apesar de ter um resultado inferior em comparação ao ciclo anterior, 
manteve seu CPC faixa 3. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Manter sistemática de avaliação detalhada 
dos resultados, para subsidiar análise dos cursos. b) Dar continuidade às ações de sensibilização e 



 

201 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2020 – VOLUME II 

CPA PUC-CAMPINAS 

mobilização dos alunos e recomendar a cada curso um plano de ação continuada a partir do ingresso do 
aluno no curso. c) Valorizar a avaliação externa como um dos indicadores para qualificação do Projeto 
Pedagógico. d) Elaborar avaliações das disciplinas, aproximando-as do formato das questões do ENAD. e) 
Reforçar a leitura e discussão sobre conhecimentos gerais e temas da atualidade. f) Realizar análises 
comparativas dos conteúdos das questões do ENADE com os conteúdos programáticos dos planos de 
ensino. g) Realizar análise das questões discursivas com base no Padrão de Resposta disponibilizado pelo 
MEC/INEP. h) Orientar as Diretorias de Faculdade no que diz respeito à análise da prova e dos resultados 
obtidos pelos cursos. 
 

Formulário 5 – versão 8 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 

8 - Política de Pós-Graduação e Pesquisa 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
2 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
3 – Políticas Acadêmicas 

 

EXTRATO no 08 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2019: 
PROPESQ nos 01, 02, 03 e 04 

 

Relatório PROPESQ no 01 – Qualificação da Pesquisa e dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 

 

1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Reavaliar e acompanhar os Grupos e Linhas de Pesquisa 

institucionais nas diferentes áreas de conhecimento. b) Avaliar os processos e as atividades de Pesquisa 

voltadas à Iniciação Científica e Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, realizados em 2020. c) 

Acompanhar o processo de qualificação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. d) Estimular o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa interinstitucionais relativos aos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu. e) Realizar e acompanhar ações que envolvem a Internacionalização dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Ampliar a produção científica da 

PUC-Campinas no âmbito dos Grupos de Pesquisa para que possam ser reconhecidos nos cenários nacional e 

internacional. b) Qualificar e fortalecer os Grupos de Pesquisa, contribuindo para reconhecimento externo 

deles. c) Mapear os Grupos de Pesquisa identificando possibilidades para futuros Programas de Pós-

Graduação e novas Linhas de Pesquisa. d) Acompanhar a execução dos Planos de Trabalho inseridos no 

Programa de Iniciação Científica bem como os resultados gerados pelos alunos no âmbito dos Grupos de 

Pesquisa. e) Em relação à qualificação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu: 

1. Acompanhar o Sistema Informatizado elaborado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação e 

Comunicação (NTIC), visando contemplar o fluxo específico dos processos de prorrogação de prazo 

para defesa de dissertação ou tese e homologação de título. 

2. Analisar os Elencos de Disciplinas bem como a atribuição de docentes. 

3. Acompanhar os tempos de titulação dos alunos. 

4. Realizar Processos Seletivos Internos e Externos para recomposição de Corpo Docente Permanente 

dos Programas. 

5. Acompanhar o processo de seleção e atribuição de bolsas de estudo provenientes das agências de 

fomento, em especial, CAPES/MEC e CNPq/MCT. 

6. Acompanhar as matrículas e processo de orientação dos alunos. 

7. Apoiar a participação de Coordenadores de Programa nas reuniões de Área realizadas pela CAPES, 

em especial o Seminário de Meio Termo, e nas reuniões anuais das Associações Nacionais de 

Pesquisa e Pós-Graduação das Áreas. 
8. Acompanhar a produção científica dos docentes e discentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu. 

9. Acompanhar as atividades relacionadas à internacionalização e ao impacto na sociedade dos 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.  

f) No que se refere ao desenvolvimento de projetos interinstitucionais relativos aos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu: 

1. Fortalecer a interação entre pesquisadores da PUC-Campinas e Instituições parceiras. 

2. Aumentar a visibilidade da pesquisa e pós-graduação na Universidade. 

3. Favorecer a captação de recursos para a pesquisa por meio de interações científicas interinstitucionais.  
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g) E em relação à internacionalização dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu: 

1. Identificar potencialidades dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu Institucionais que 

possibilitem a proposição de disciplinas ministradas em inglês por docentes internos ou pesquisadores 

do exterior. 

2. Apoiar pesquisadores que pleiteiam a realização de estágios Pós-Doutorais fora do país. 

3. Acompanhar o intercâmbio de discentes dos Programas de Pós-Graduação por meio do Programa de 

Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE) ou de outras agências de fomento. 

4. Incentivar pesquisadores a realizar parcerias com outros pesquisadores do exterior, visando projetos de 

pesquisa conjuntos, coautoria de artigos, intercâmbios internacionais. 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Realizou as seguintes atividades durante o ano, no que se refere a Grupos e Linhas de Pesquisa: 

 Análise e acompanhamento das atualizações realizadas no cadastro dos Grupos de Pesquisa pelos 

docentes pesquisadores junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq;  

 Revisão dos grupos de pesquisa institucionais, em relação aos projetos desenvolvidos pelos docentes 

pesquisadores da PUC-Campinas; 

 Reunião geral, junto aos Coordenadores de Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu, apresentando o 

cenário geral e necessidades de atualização de Grupos de Pesquisa. 

Quanto à Iniciação Científica, o levantamento de dados foi realizado a partir de reuniões entre a Pró-Reitora de 

Pesquisa e Pós-Graduação, a Coordenadora Geral de Pesquisa e o Comitê Científico Avaliador Institucional 

ligado ao PIBIC/CNPq. Foram contempladas algumas sugestões realizadas pelo Comitê Externo do CNPq, por 

ocasião do processo de seleção (junho de 2020) e do Encontro de Iniciação Científica e Encontro de Iniciação 

em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (setembro de 2020), visando a manutenção da excelência dos 

Planos de Trabalho desenvolvidos na Universidade. 

Todas as etapas previstas no Regulamento do Programa de Iniciação Científica foram gerenciadas utilizando o 

Sistema de Iniciação Científica (SIC).  

Em relação ao acompanhamento do processo de qualificação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, 

a PROPESQ realizou, internamente, as seguintes atividades: 

 Preparação de relatórios para envio à CAPES/MEC do Coleta de Dados dos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Religião, Ciências da Saúde, Direito, 

Educação, Engenharia Elétrica, Linguagens, Mídia e Arte, Psicologia, Sistemas de Infraestrutura Urbana e 

Sustentabilidade (enviados em 2020 referentes ao ano base 2019). 

 Acompanhamento dos processos de prorrogação de prazo para defesa de dissertação ou tese e 

homologação de título em sistema específico. 

 Análise das disciplinas oferecidas pelos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, visando um 

equilíbrio anual de participação do corpo docente no ensino da Pós-Graduação bem como distribuição 

destas disciplinas pelas Linhas de Pesquisa. 

 Realização de Processos Seletivos Internos e Externos para recomposição de Corpo Docente 

Permanente dos Programas, bem como os Processos Seletivos previstos na RN PUC nº 024/19 - Editais. 

 Acompanhamento do processo de seleção e atribuição de bolsas de estudo provenientes das agências 

de fomento, em especial, CAPES/MEC e CNPq/MCT aos discentes, bem como Bolsa oferecida pela 

Reitoria no valor de 50% da mensalidade. 

 Acompanhamento das matrículas e atribuição de orientadores aos discentes. 

 Realização de Reuniões com Coordenadores e Docentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu para tratar de assuntos de interesse. 

 Apoio à participação de Coordenadores de Programa nas reuniões de Área realizadas pela CAPES, e 

nas reuniões anuais das Associações Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação das Áreas. 

 Acompanhamento dos resultados parciais (Ano 1: período de 01 de outubro de 2019 a 30 de setembro 

de 2020) da Avaliação Interna dos Pesquisadores nas quatro Dimensões, disciplinadas na Resolução 

Normativa 024/19 que trata, dentre outros assuntos, do credenciamento, descredenciamento e 
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recredenciamento de docentes vinculados a Programas de Pós-Graduação da Instituição. 

De acordo com a referida Resolução Normativa, tanto o recredenciamento quanto o descredenciamento destes 

docentes pesquisadores estão diretamente ligados à obtenção de uma pontuação mínima em, pelo menos, três 

das quatro dimensões estabelecidas.  

A Dimensão 1 se refere à produção científica, qualificada e técnica relevante reconhecida pela respectiva Área 

de Avaliação da CAPES/MEC.  

A Dimensão 2 avalia o envolvimento e dedicação do docente no respectivo Programa de Pós-Graduação.  

A Dimensão 3 está relacionada à captação de recursos externos pelo docente e a Dimensão 4 se refere às 

atividades gerais de pesquisa, tais como participação em bancas avaliadoras, assessoria ad hoc, entre outros.  

Das quatro dimensões descritas, destaca-se que a obtenção da pontuação mínima nas dimensões 1 e 3 é 

obrigatória. Esse recredenciamento é realizado anualmente pelos pesquisadores e avaliado por uma Comissão 

formada pelo Coordenador do Programa de Pós-Graduação e Diretor do respectivo Centro. Cada pesquisador 

tem o prazo de até 2 anos para atingir a pontuação média nas dimensões. Os docentes com pontuação abaixo 

do mínimo estabelecido poderão ser descredenciados do Programa de Pós-Graduação. Especificamente, neste 

primeiro ciclo de avaliação, o prazo para atingir a pontuação média será de 3 anos (outubro de 2019 a 

setembro de 2022), visando adaptação dos pesquisadores a este novo processo.  

 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Grupos e Linhas de Pesquisa da PUC-Campinas:  

A maior parte desses novos pesquisadores foi absorvida pelos Programas de Pós-Graduação com 

consequente adequação de suas linhas de pesquisa, justificando, dessa forma, a queda no ano de 2019. 

O gráfico abaixo mostra, em cada um dos Centros da Universidade, o número atual (ano de 2020) de Grupos, 

Linhas e docentes. 

 

 
 

Em relação ao Programa de Iniciação Científica (PIC), as ações resultantes foram: 

 Definição dos critérios de avaliação dos planos de trabalho de IC, planos de trabalho de IT e planos de 

trabalho no Ensino Médio. 

 Seleção dos avaliadores externos (maioria de bolsistas produtividade) do CNPq, de acordo com a área 

de Conhecimento, para indicação de Planos de Trabalho com potencial desenvolvimento mediante 

bolsa concedida por essa agência de fomento. 

 Publicação on-line do Edital PIC. 

 Revisão e publicação on-line do Regulamento PIC. 

 Atribuição das bolsas concedidas pelo CNPq e pela Reitoria entre os alunos aprovados no PIC, de 

acordo com critérios previstos no Regulamento.  

Em relação ao XXV Encontro de Iniciação Científica e X Encontro de Iniciação em Desenvolvimento 
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Tecnológico e Inovação (29 a 30 de setembro), as ações foram: 

 Manutenção da ocorrência conjunta com o II Postgraduate Meeting. 

 Seleção de palestrante para a abertura dos eventos. 

 Elaboração do site dos eventos (https://www.puc-campinas.edu.br/propesq/iniciacao-cientifica/xxv-

encontro-de-iniciacao-cientifica-e-x-encontro-de-iniciacao-em-desenvolvimento-tecnologico/) 

 Definição das normas e prazos para apresentação de trabalhos. 

 Adequação dos eventos para formato on-line, devido à pandemia de COVID-19. 

 Elaboração e publicação em formato eletrônico (link) dos Anais dos eventos. 

Outras ações de melhoria do Processo desencadeadas por esta unidade, foram: 
 Manutenção da Universidade junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica 

para o Ensino Médio – PIBIC-EM, do Colégio de Aplicação PIO XII, mediante sua participação em 

atividades de pesquisa.  
 Manutenção da associação do XXV Encontro de Iniciação Científica X Encontro de Iniciação em 

Desenvolvimento Tecnológico ao II Postgraduate Meeting, com objetivo de integrar e apresentar 

toda uma cadeia de pesquisa da Universidade e de reunir de maneira mais ampla, pesquisadores, 
discentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, discentes da Graduação e do colégio de 

Aplicação PIO XII e representantes dos setores governamentais, não governamentais, de empresas e 

egressos da pós-graduação. No total, participaram 12 alunos de Iniciação Cientifica do Ensino Médio 

(Colégio de Aplicação Pio XII), 230 alunos de Iniciação Científica, 4 alunos de Iniciação Tecnológica, 

351 doutorandos e mestrandos, 13 pós-doutorandos e 114 pesquisadores. 

O tema norteador dos eventos foi a Integridade Científica, com palestra de abertura proferida pelo Dr. Gabriel 

Andrade Alves (Jornalista Científico) – “Como se comunicar melhor sobre ciência com seus colegas e com o 

resto do mundo”. O evento ocorreu em dois dias e apresentou dois momentos de discussão e integração: XXV 

Encontro de Iniciação Científica e X Encontro de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação. No II 

Postgraduate Meeting ocorreram as apresentações dos Projetos de Pesquisa dos alunos de Mestrado 

ingressantes em 2020 e dos alunos de Doutorado do 2º ano, dos 10 Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu da Universidade. Os Planos de Trabalho melhor avaliados foram premiados de acordo com as diferentes 

Áreas do Conhecimento. A palestra de abertura foi do Prof. Dr. Peter Alexander B. Schulz, com o título “A 

Ciência entre a desinformação e o excesso de informação”. 

No que se refere à qualificação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, a seguintes ações foram 

desenvolvidas ao longo do ano: 

 Devido à pandemia de COVID-19, algumas pesquisas foram impactadas pelas restrições 

sanitárias que dificultaram o acesso à estrutura interna da Universidade. Nesse contexto, houve 15 

pedidos de prorrogação de prazo para as defesas de dissertações ou teses. No entanto, de acordo com a 

Portaria da CAPES nº 55, ficou determinado que a Diretoria de Avaliação desconsiderasse, nesse 

quadriênio, a variável tempo de titulação na composição de indicadores da avaliação dos Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu realizada pela CAPES. 

 Melhoria na programação do oferecimento das disciplinas, na distribuição das turmas de 

orientação de dissertação e de tese, e na composição da carga horária dos docentes permanentes 

em função de análise realizada nos Elencos de Disciplinas dos Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu. Dessa forma, observou-se que todos os docentes dos Programas ministraram, ao menos, uma 

disciplina no quadriênio 2017-2020, bem como todos os docentes tiveram orientação de discentes nesse 

período. 

 Apesar da pandemia, manteve-se a média de matrículas de estudantes nos Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu em 2020, com um total de 351 matriculados. Nesse ano, foram solicitados 15 

cancelamentos de matrículas de ingressantes. 

 Além da pandemia, outra ação que pode ter contribuído com a evasão de alunos se refere ao novo 

modelo de concessão de bolsas da CAPES. Nesse ano, o modelo considera a nota do Programa de Pós-

Graduação, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) da cidade bem como o número absoluto de 

titulados. Tivemos a perda de 55 bolsas da CAPES, número extremamente significativo. Nesse mesmo 
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ano, o CNPq também alterou seu modelo de concessão de bolsas, que agora é distribuída por chamada 

específica. Participaram da chamada apenas Programas com nota 4 ou acima, que foram: Psicologia, 

Educação e Arquitetura e Urbanismo, com resultado a ser divulgado em 2021.  
 Com relação aos tempos de titulação dos alunos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, as 

Fichas de Avaliação do Quadriênio 2013-2016, considerando o item de avaliação “3.4 Eficiência do 

Programa na formação de mestres e doutores bolsistas: tempo de formação de mestres e doutores e 

percentual de bolsistas titulados”, destaca-se que, naquele momento, dos 6 PPGs avaliados nesse item, 5 

receberam conceito Muito Bom, e um recebeu conceito Bom, ou seja, a maioria dos PPGs têm tempo de 

titulação de 24 meses ou menos no Mestrado, e de 48 meses ou menos no Doutorado. 

 Analisando as atividades relatadas pelos docentes pesquisadores no ciclo avaliativo parcial (ano 1), 

destaca-se que: 

- 75% dos docentes atingiram a pontuação mínima na Dimensão 1, indicando que, mesmo com a 

situação imposta pela pandemia, a produção científica dos pesquisadores foi mantida. 

- 85% dos docentes atingiram a pontuação mínima da Dimensão 2, refletindo o envolvimento e 

dedicação do corpo docente permanente nas atividades dos Programas aos quais estão 

credenciados. 

- 67% dos docentes atingiram a pontuação mínima da Dimensão 3, apresentando a pró atividade dos 

pesquisadores na captação de recursos para a pesquisa. Ressalta-se que houve um aumento de 

38% na quantidade de bolsistas produtividade do CNPq na PUC-Campinas. 

- 83% dos docentes atingiram a pontuação mínima da Dimensão 4, indicando a visibilidade dos 

pesquisadores da Universidade na participação em bancas examinadoras, palestrantes em 

congressos científicos, pareceristas ad-hoc de periódicos e/ou agências de fomento, entre outros.  

 Promoção do II Postgraduate Meeting, que contou com as apresentações em inglês dos Projetos de 

Pesquisa de 128 discentes de Mestrado ingressantes em 2020 e de 21 discentes de Doutorado do 2º ano, 
dos 10 (dez) Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade. Além disso, contou com 

avaliadores externos. Os Planos de Trabalho melhor avaliados foram premiados de acordo com as 

diferentes Áreas do Conhecimento. A palestra de abertura foi a do Prof. Dr. Peter Alexander B. Schulz, com 

o título “A Ciência entre a desinformação e o excesso de informação”. 

 foram promovidos os seguintes eventos científicos pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em: 

a) Psicologia, b) Educação, c) Ciências da Religião, d) Direito, e) Gestão de Redes de Telecomunicações, 

f) Linguagens, Mídia e Arte, g) Sustentabilidade, h) Sistemas de Infraestrutura Urbana, sendo que alguns 

foram em parceria com outras instituições do país. 

Vinculação de pesquisadores externos à PUC-Campinas no desenvolvimento de projetos de pós-doutorado, 
com bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), da CAPES/MEC.  

Já em relação à internacionalização da Pós-Graduação Stricto Sensu, objetiva-se subsidiar reflexões e 

discussões que deverão ser empreendidas com várias instâncias institucionais, sobretudo com o corpo docente 

dos Programas, a Coordenadoria Geral de Pós-Graduação, Coordenadoria Geral de Pesquisa e a Pró-Reitoria 

de Pesquisa e Pós-Graduação, visando a elaborar proposições que permitam construir caminhos para a 

internacionalização dos Programas. 
Foi organizado o II Postgraduate Meeting, cujo objetivo foi apresentar as pesquisas que se iniciam na PUC-

Campinas no âmbito da Pós-Graduação, a partir da apresentação dos pôsteres em inglês desenvolvidos nos 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu pelos alunos ingressantes dos Cursos de Mestrado e pelos alunos 

do 2º ano dos Cursos de Doutorado. Os Anais do evento são publicados em inglês. 

Quanto à mobilidade internacional, em 2020: 

Não houve participação de alunos dos Cursos de Mestrado e de Doutorado da PUC-Campinas no Programa de 

Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), da CAPES/MEC, nem no Programa de Bolsa FAPESP (BEPE – 

Mestrado), em decorrência da pandemia de COVID-19. 

No que se refere à realização de Estágios Pós-Doutorais no exterior por docentes vinculados a Programas de 
Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-Campinas: 

• Tatiana de Cássia Nakano Primi – Psicologia – University of California, Berkeley (Estados Unidos) – 
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01/2020 a 12/2020; 

• Cláudia Cotrim Pezzuto – Sistemas de Infraestrutura Urbana – Instituto de Ambiente, Hábitat y Energia 

do Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas – CONICET (Argentina) – 08/2019 a 01/2020. 

O Prof. Dr. Douglas Ferreira Barros, docente permanente do Programa de Pós-Graduação em Ciências da 

Religião, ministrou, na condição de pesquisador visitante, durante os meses de janeiro e fevereiro, disciplina 

junto à Universidad Anáhuac de Mérida (México). 

Realização de Palestras/Eventos com Professores do exterior na PUC-Campinas: 

Programa de Pós-Graduação em: a) Psicologia, b) Ciências da Religião, c) Educação, d) Direito, e) Ciências da 

Saúde, f) Sistemas de Infraestrutura Urbana, g) Linguagens, Mídia e Arte, h) Arquitetura e Urbanismo. 

Realização de Bancas de Defesa de Mestrado e de Doutorado com Pesquisadores Estrangeiros na PUC-

Campinas: a) Arquitetura e Urbanismo, b) Psicologia, c) Educação, d) Sistemas de Infraestrutura Urbana. 

 

Disciplinas dos cursos de Mestrado e de Doutorado da PUC-Campinas oferecidas em língua 

estrangeira: 

• Special Topics in Education – Docente responsável: Samuel Mendonça – Inglês – 2º semestre  

• Direito e Planejamento Urbano (Law and Urban Planning: The Construction of the Right to the City 

Through Public Policies) – Docente responsável: Josué Mastrodi Neto – Inglês – 2º semestre 

• Estudos Avançados sobre Arquitetura, Urbanismo e Território - Advanced Studies on Architeture, 

Urbanism and Territory – Docente responsável: Jane Victal Ferreira - Inglês - 2º semestre. 

Nesse contexto, quanto à internacionalização, ao longo dos anos, tem se verificado aumento da participação 

dos docentes do exterior nos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade. 

Já o projeto “Estímulo ao desenvolvimento de Projetos de Pesquisa Interinstitucionais para os 

Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu” foi estruturado para realização processual, levando-se em 

conta as especificidades pertinentes a cada um dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da PUC-

Campinas, em função de suas respectivas avaliações externas que possibilitam diferentes níveis de inserção 

no cenário nacional e internacional da Pós-Graduação. 

Nesse sentido, atende a esses requisitos a promoção de eventos científicos de abrangência regional, nacional 

ou internacional, que são inerentes aos Grupos de Pesquisa Institucionais, aos Programas de Pós-Graduação 

Stricto Sensu, bem como à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por promoverem uma aproximação dos 

docentes permanentes dos Programas Stricto Sensu da PUC-Campinas com docentes de Programas de outras 

IES nacionais e internacionais, visando produção científica conjunta e convênios de cooperação; os eventos 

científicos são entendidos como sendo a realização de palestras, conferências, mesas redondas, simpósios, 

seminários, encontros e reuniões e o desenvolvimento dos Projetos de Pesquisa interinstitucionais com 

participação de pesquisadores de outras IES e fomento de Agências externas. 

AVANÇOS: As ações tomadas em relação à qualificação das linhas de pesquisa têm trazido retorno importante 

na forma de: a) Aprovação de novos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade. b) 

Aprovações de solicitações de apoio à pesquisa e participação em eventos científicos encaminhadas por 

docentes pesquisadores às agências de fomento externas FAPESP (estadual), FINEP e CNPq/Ministério da 

Ciência e Tecnologia e CAPES/MEC. c) No novo Sistema de Avaliação de Pesquisadores, implantado em 

2019, percebe-se que: De todas as avaliações realizadas, referentes ao Ano 1, num total de 115 avaliações:  1) 

75% atingiram pontuação maior do que o PIQ da respectiva área, na Dimensão 1 (referente à produção 

científica, qualificada e técnica relevante reconhecida pela respectiva Área de Avaliação da CAPES/MEC). 2) 

85% dos docentes atingiram a pontuação mínima da Dimensão 2, refletindo o envolvimento e dedicação do 

corpo docente permanente nas atividades dos Programas aos quais estão credenciados. 3) Das avaliações dos 

docentes permanentes em Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, do total de 109 avaliações, 67% 

atingiram pontos suficientes na Dimensão 3 (relacionada à captação de recursos externos pelo docente). 4) De 

todas as avaliações realizadas referentes ao Ano 1, num total de 115 avaliações, 83% dos docentes atingiram a 

pontuação mínima da Dimensão 4, indicando a visibilidade dos pesquisadores da Universidade na participação 
em bancas examinadoras, palestrantes em congressos científicos, pareceristas ad-hoc de periódicos e/ou 

agências de fomento, entre outros. É importante ressaltar que, nesse novo sistema de avaliação dos 
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pesquisadores, a inserção dos comprovantes relacionados às atividades de pesquisa pode ser realizada em 

fluxo contínuo. Em relação à Iniciação Científica, temos a destacar: Manutenção no número de 150 bolsas 

FAPIC/Reitoria para o ciclo 2019-2020, considerando todas as dificuldades trazidas pela pandemia de COVID-

19. a) Interatividade com as outras Pró-Reitorias (PROGRAD e PROEXT) para melhor utilização das bolsas de 

Iniciação Científica, de maneira a não ocorrer sobreposição com outras bolsas fornecidas pela Universidade 

(Bolsistas de Extensão e Bolsistas de Iniciação à Docência (PIBID).  
Quanto à Pós-Graduação Stricto Sensu: a) Devido à pandemia de COVID-19, foi necessário o aprimoramento 

do Processo de Inscrição dos alunos no processo seletivo para a Pós-Graduação. Essa etapa foi modificada 

para inscrições on-line. Em 2020, na Página do Programa, foi incluída a aba “inscreva-se aqui”, que remete à 

Plataforma Lyceum. Esse processo foi implantado em definitivo, e não serão mais aceitas inscrições 

presenciais. b) Realização das provas (conhecimentos e suficiência em língua estrangeira e entrevistas 

previstas no Processo Seletivo, realizadas de forma on-line, usando as ferramentas virtuais da Universidade 

(CANVAS e TEAMS) de forma extremamente satisfatória. Os alunos deviam manter suas câmeras abertas 

durante a realização das provas, com posterior envio das respostas. Alguns Coordenadores procuraram a 

PROPESQ para verificação da possibilidade de manutenção do formato para os próximos processos seletivos, 

visando captar alunos de outras regiões (o que é bem avaliado pela CAPES). c) Foram submetidos 51 projetos 

pelos docentes pesquisadores ao Edital do CNPq para concorrer à Bolsa de Produtividade em Pesquisa – PQ. 

Destes, 6 foram contemplados, totalizando 18 bolsistas pesquisadores na Universidade, um aumento de 38% 
em relação a 2019. d) Aquisição de licença de um software especializado na identificação de similaridade de 

trabalhos dos alunos da Pós-Graduação. f) Foram realizadas palestras para criação da cultura de 

conscientização das boas práticas de pesquisa entre os discentes dos cursos de mestrado e doutorado. Todos 

os alunos da Pós-Graduação, bem como seus orientadores, têm acesso ilimitado para verificação de seus 

arquivos. g) Ainda com relação às boas práticas de pesquisa, foi nomeado um Comitê de Integridade Científica, 

que tem o objetivo de zelar pela Integridade das Pesquisas desenvolvidas na Universidade, contribuindo para 

manutenção da geração e disseminação do conhecimento científico de forma ética e íntegra. h) A Avaliação 

externa dos Programas de Pós-Graduação realizada pela CAPES, como é conhecido, ocorre a cada quatro 

anos. Dessa forma, a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação terá novos dados, segundo o calendário 

publicado por essa agência, em janeiro de 2022, relativos aos anos de 2017-2020. Foram avaliados 7 

Programas com relação ao tempo de titulação dos alunos, sendo que 86% destes receberam conceito “bom” ou 

“muito bom” nesse item. A Coordenadoria dos Programas, em conjunto com a PROPESQ, tem envidado 

esforços no sentido de que os alunos não ultrapassem os 24 (mestrado) ou 48 (doutorado) meses para as 

defesas das dissertações ou teses. i) Projetos interinstitucionais – O número de solicitações de aprovação de 

parcerias entre projetos interinstitucionais tem aumentado nos últimos anos. A realização de projetos em 

conjunto com outras instituições contribui para a visibilidade da PUC-Campinas, bem como para a integração e 

consolidação da pós-graduação da Universidade, e para a geração de conhecimento, tanto de alunos dos 

Programas de Pós-Graduação quanto do corpo de docentes pesquisadores. Em relação à internacionalização 
da Pós-Graduação Stricto Sensu, observou-se um aumento, embora ainda pequeno, na quantidade de 

solicitações, de autorizações ou acordos de cooperação com Instituições do exterior, para projetos de pesquisa 

ou eventos científicos conjuntos, coautoria em artigos, participação em bancas examinadoras, entre outros. Em 

2020, três Programas de Pós-Graduação ofertaram disciplinas em inglês. A instituição conta, também, com 

revisora ortográfica no idioma inglês de artigos dos pesquisadores e de documentos da PROPESQ. O fluxo de 

revisões de artigos tem aumentado desde 2019. Qualificação do Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) com 

Seres Humanos – A qualificação foi realizada pela visita da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP) 

e ocorreu no formato on-line em função da pandemia de COVID-19, e seu objetivo é padronizar o trabalho 

administrativo dos comitês, bem como atualizar e fortalecer direcionamentos para a análise e discussão ética 

dos projetos de pesquisa institucionais avaliados pelos CEPs. A programação da visita de qualificação do 

CONEP constou de reuniões com a presidência e vice-presidência do CEP e com seus representantes 

pesquisadores, representantes da sociedade civil, secretaria administrativa e pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação. Além da visita de qualificação, o CEP-PUC-Campinas também passou por alteração de 

localização, mas ainda permanece no campus I, estando localizado em um novo espaço. 
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FRAGILIDADES: Para alguns Grupos de Pesquisa, ainda se observa a necessidade de ampliação de 

colaborações externas e publicação de artigos científicos em altos estratos no Sistema Qualis da CAPES.  

Considerando que alguns projetos de pesquisa, devido as suas particularidades de áreas ou temáticas, têm a 

necessidade de análise e aprovação de Comitê de Ética em Pesquisa envolvendo Seres Humanos (CEP), 

Comissão de Ética na Utilização de Animais (CEUA), Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do 

Conhecimento Tradicional Associado (SISGEN), Comissão Técnica Nacional de Biossegurança (CTNBio), 

essas informações deverão também ser inseridas no sistema pelos pesquisadores, permitindo, dessa forma, a 

ciência e o acompanhamento dos projetos. Em paralelo a essas ações, ainda relacionado aos projetos de 

pesquisa, ações estão sendo discutidas e planejadas junto ao Departamento de Planejamento Estratégico da 
Universidade para o software INTERACT, utilizado por este Departamento para acompanhamento de projetos 

diversos da Universidade, possa ser utilizado também para monitoramento dos cronogramas dos projetos de 

pesquisa desenvolvidos pelos pesquisadores. Para a Iniciação Científica, também são demandas de 

reformulação a otimização dos processos correlacionados à avaliação e ao acompanhamento dos Planos de 

Trabalho de Iniciação Científica e os Encontros de Iniciação Científica e Iniciação Tecnológica no SIC – 

Sistema de Iniciação Científica. Quanto à qualificação da Pós-Graduação Stricto Sensu, de maneira geral, há 

algumas fragilidades nos Programas, que foram apontadas pelas Comissões das Áreas de Avaliação: a) As 

publicações qualificadas por docente permanente, nos Programas de Pós-Graduação, foram avaliadas, na 

maior parte (55%), como "regular" ou "fraco", ou seja, poucas publicações em periódicos científicos de estratos 

mais elevados (A1-B1), excluindo-se o PPG em Direito que iniciou em 2019. Destes Programas, avaliados 

como regulares ou fracos neste item, 80% deles são mais recentes. Espera-se que, com o amadurecimento do 

Programa e maior quantidade de alunos titulados, ocorra uma elevação dessas publicações, o que pode ser 

verificado na ficha de avaliação dos Programas com maior tempo de funcionamento e que são completos (com 

cursos de mestrado e doutorado). b) A atual avaliação interna (publicada em dezembro de 2019 – RN PUC nº 

024/19) pontua a parceria dos docentes da PUC-Campinas com pesquisadores de outras Instituições, e 

espera-se maior volume de solicitações de parceria, especialmente para projetos de pesquisa interinstitucionais 

e publicações em coautoria. Nas solicitações de parceria dos docentes da Universidade com outros 

pesquisadores em 2020, foram 30 pedidos, um aumento de 42% com relação ao ano anterior. No entanto, para 

a CAPES, o mais importante são os resultados gerados dessas parcerias, especialmente se envolver rede de 

pesquisa. c) Embora somente os Programas de Pós-Graduação com notas de no mínimo 5 foram avaliados no 

quesito Internacionalização, percebe-se, de maneira geral, certa dificuldade dos Programas em receber 

professores e alunos do exterior, publicação em periódicos e eventos internacionais, docentes da PUC-

Campinas como visitantes no exterior, coorientações ou bancas de defesa com professores de instituições 

internacionais. De acordo com a ficha de avaliação mais atual da CAPES, envolvendo o quadriênio 2017/2020, 

todos os Programas serão avaliados com relação à internacionalização. Ressalta-se que, devido à pandemia 

de COVID-19, houve apenas uma docente realizando estágio pós-doutoral no exterior (Estados Unidos), tendo 

saído do país em janeiro de 2020 (antes das restrições sanitárias). Outra solicitação também aprovada em 

2020, para Portugal, teve de ser adiada com expectativa, pela docente proponente, de ocorrer até o final de 

2021. Estava também prevista a vinda de um pesquisador da Universidad Anáhuac de Mérida (México) no 

Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião para ministrar a disciplina Tópicos, mas também houve 

adiamento por prazo indeterminado. d) Conforme descrito, a CAPES alterou a ficha para avaliação do 

quadriênio 2017/2020, de maneira que o quesito Impacto na Sociedade corresponde agora a um terço (em 

torno de 33%) da nota dos Programas de Pós-Graduação. O quesito é dividido nos itens: Impacto e caráter 

inovador da produção, impacto econômico, social e cultural, internacionalização, inserção local, regional e 

nacional e visibilidade. Dessa maneira, os Programas deverão demonstrar convênios com instituições não 

acadêmicas, financiamento por empresas, atuação dos docentes em segmentos da sociedade, quantidade das 

citações das produções geradas pelos pesquisadores/discentes, entrevistas com o corpo docente, participação 

das pesquisas em políticas públicas, desenvolvimento de material didático, entre outros que serão 

considerados pelas Áreas de Avaliação. Nesse sentido, os Programas têm sido estimulados pela PROPESQ a 

buscarem atender o que cada Área avaliará neste quesito e que todas as ações que já são realizadas pelos 

Programas sejam detalhadamente descritas na Plataforma Sucupira. e) Devido às restrições sanitárias 
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provocadas pela pandemia, não houve discentes em intercâmbio via Programa de Doutorado Sanduíche no 

Exterior (PDSE) e nem por outras agências de fomento. Destaca-se que algumas áreas ainda possuem certa 

dificuldade na publicação de artigos científicos em periódicos internacionais por alguns motivos destacados 

pelos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação: barreira no domínio da língua inglesa, e a pesquisa 

ser de caráter mais regional. No entanto, os discentes e docentes têm sido constantemente estimulados, e uma 

revisora para artigos em inglês foi contratada para aumentar a submissão a revistas internacionais. Houve uma 

diminuição dos eventos científicos no exterior, pela pandemia, mesmo daqueles anualmente realizados. Alguns 

foram adiados para 2022. Dessa forma, a participação de discentes e pesquisadores em eventos no exterior 

diminuiu em 2020.  SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Acompanhar constantemente os Grupos de 

Pesquisa da Universidade. b) Manter as mesmas ações vinculadas ao Programa de Iniciação Científica. c) 

Desenvolver relatórios BI relacionados à avaliação dos pesquisadores. d) Quanto à internacionalização: 1) 

Efetivar convênios de cooperação ampla/termo aditivo com Universidades de outros países. 2) Realizar 

pesquisas em conjunto com pesquisadores estrangeiros, formação de rede internacional. 3) Publicar 

conjuntamente com pesquisadores estrangeiros. 4) Participar de bancas/cursos de outros países por 

videoconferência e vice-versa. 5) Oferecer disciplinas em parceria com docentes de Universidades do exterior. 

 

Relatório PROPESQ no 02 – Novos cursos de especialização 
1.OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Reestruturar a imagem e os fluxos da Especialização. 1.1 
OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Ampliar o portfólio de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 
b) Identificar e desenvolver competências e interdisciplinaridades entre Centros para elaboração de Cursos de 
Especialização. c) Dar visibilidade interna e externa à especialização na Universidade. e) Atendimento dos 
alunos de Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu na Central de Atendimento ao Aluno (CAA), inicialmente, 
visando a emissão de documentos acadêmicos. f) Plano de mídia mais abrangente e consistente. g) 
Alinhamento com as Secretarias dos Centros para Especialização. 
 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
Durante o ano, foram elaborados e aplicados dois instrumentos de avaliação discente, sendo: 

 um questionário de preenchimento manual aplicado aos alunos que encerraram os cursos de 

Especialização e Programas de Residência Multiprofissional em Saúde no final do 1º e 2º semestre de 2020, 

tendo como objetivo principal coletar algumas informações sobre o referido curso, verificando, através de 

análise por parte do discente, o quanto o curso atendeu às suas expectativas.  

 um questionário on-line aplicado aos alunos matriculados nas turmas em andamento e encerradas no              

1º e 2º semestre de 2020, tendo como objetivo principal a avaliação de programação e de desenvolvimento 

das disciplinas e dos docentes do semestre cursado. 

Visando demonstrar os avanços alcançados quanto ao número de alunos em Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu, apresentamos abaixo um gráfico comparativo de matriculados entre os anos de 2015 e 2020: 
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Pelo gráfico é possível observar, no ano de 2020, uma queda no número de alunos matriculados, justificada, 

entre diferentes fatores, pelo distanciamento social provocado pela pandemia e os impactos econômicos como 

consequência. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Baseado nos questionários descritos no item anterior, os resultados foram assim apresentados: 

 Pesquisa junto aos alunos concluintes: o questionário aplicado aos alunos que encerraram os cursos de 

Especialização no final do 1º e 2º semestre de 2020 apresentava tanto questões fechadas, por meio das 

quais os alunos atribuíam notas de acordo com o grau de satisfação com relação ao curso que concluíram, 

quanto questões abertas, nas quais eles podiam expressar opiniões, sugestões e críticas ao curso. A 

avaliação foi realizada por curso, sendo as respostas tabuladas e analisadas graficamente.  

 Pesquisa semestral junto aos Alunos Matriculados nas turmas em andamento: o questionário aplicado aos 

alunos, ao final do 1º e 2º semestre, apresentava questões referentes ao curso e ao docente. A avaliação foi 

realizada por curso, tabulando-se as respostas e obtendo-se uma nota média atribuída a cada questão. No 

1º semestre, o questionário on-line esteve disponível para acesso dos alunos matriculados nos cursos de 

especialização no período de 15/06 a 09/08/2020. Já para o 2º semestre, o referido questionário esteve 

disponível na área logada do aluno no período de 1º/12/2020 a 07/02/2021, quando os alunos verificaram 

seus resultados escolares (frequências e notas) disponibilizados pelo docente no período de 14 a 

18/12/2020.  

Além disso, os concluintes dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde – Saúde da Criança, 

Urgência e Trauma, Saúde da Mulher e Intensivismo, com duração de 02 anos e início em 2019, finalizaram as 

Atividades Práticas em Campo em 28/02/2021. Portanto, o resultado das referidas avaliações manuais, 

também, já está sendo encaminhado à CAPI. 

AVANÇOS: a) O envolvimento dos Coordenadores Acadêmicos com o processo de avaliação tem aumentado 

a cada ano. b) A organização dos dados de avaliações tem permitido à Coordenadoria de Especialização 

participar de reuniões com as Coordenações Acadêmicas dos cursos e Diretorias de Centro em busca de 

oportunidades para reconhecimento dos bons resultados e sugestões de melhorias na estruturação dos cursos. 

c) Na tentativa de superarmos as dificuldades detectadas na participação dos alunos no processo de avaliação 

semestral (on-line), a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação solicitou ao Departamento de Marketing a 

confecção de um banner eletrônico para o portal da Instituição e a elaboração de uma “arte” impressa em forma 

de cartaz (afixação nas salas de aulas) e enviada eletronicamente aos envolvidos. d) Visando a ampliação do 

portfólio dos Cursos ofertados pela Universidade, informamos que, no ano letivo de 2020, tivemos 03 criações 

de cursos de especialização oferecidos na modalidade presencial; 03 criações de cursos de especialização 

oferecidos na modalidade a distância e 01 reestruturação de curso oferecido na modalidade presencial. e) 

Diante do contexto da educação digital, foi planejada a implantação para a estrutura e contratação de recursos 

humanos para a equipe do PUC Digital (Gerente, Designer Educacional, Tecnólogo Educacional e Assistente 

da Jornada Acadêmica). f) Planejamento do desenho das salas de EAD do espaço superior do Mescla 

(Campus I), junto à equipe PROAD, para os docentes que ministrarão aulas presenciais e EAD. g) Também, foi 
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proposto pela PROPESQ à Reitoria um novo Regulamento dos Cursos de Especialização da PUC-Campinas, 

visando à revisão e atualização das normas e procedimentos referentes aos Cursos de Pós-Graduação Lato 

Sensu. O novo Regulamento dos Cursos de Especialização da PUC-Campinas foi aprovado pelo Conselho 

Universitário, em sua 566ª Reunião Ordinária, realizada aos 22/10/2020, estando publicado, via Resolução 

Normativa PUC nº 009/20 de 26/10/2020. h) Em 2020, tivemos um avanço na transformação digital; em 

conjunto com o NTIC, foi implantado o Sistema Lyceum no processo de inscrição dos candidatos em Cursos de 

Pós-Graduação Lato Sensu. Assim, demos início à primeira parte de uma transformação digital para os 

processos do Lato Sensu, uma vez que os candidatos passaram a efetuar o upload dos documentos no ato da 

inscrição, sem a necessidade de comparecimento presencial na Instituição para entrega de documentação. i) A 

PROPESQ tem buscado, continuamente, intensificar, junto aos Centros, a elaboração de novas propostas de 

Cursos de Especialização, por meio de reuniões com Diretores de Centros e docentes interessados. j) Início de 

integração com a Central de Relacionamento e Permanência no auxílio no processo de captação e retenção 

dos alunos. k) Desenvolvimento de ferramentas de BI (Business Intelligence) para o acompanhamento das 

instâncias de gestão de número de inscritos, matriculados, trancados etc. 

FRAGILIDADES: a) A pandemia em 2020 impactou significativamente na redução de 13% de matriculados dos 

cursos de especialização presencias (com relação aos matriculados de 2019). b) O índice de participação dos 

discentes no processo de avaliação pelo formulário disponibilizado no site da Universidade, ao final do 

semestre, ainda é baixo. c) Em alguns cursos percebemos superposição de avaliações e envolvimento dos 

discentes com término do semestre letivo e apresentação dos Projetos Aplicados/Projetos de Intervenção. d) 

Continuaremos buscando formas de estimular essa participação. e) Também é necessária a intensificação na 

divulgação dos cursos de especialização pelas diferentes ferramentas do marketing digital. f) Os projetos 

pedagógicos e os calendários de operação dos cursos de especialização precisam ser informatizados.  

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Informatizar o questionário na plataforma CANVAS com apoio do DDE. 

b) Alguns alunos dos cursos de especialização têm procurado o Escritório de Talentos e Carreiras, 

demonstrando interesse em fazer estágio estando matriculado na especialização. c) Planejamento na 

reestruturação dos Projetos Pedagógicos dos cursos de especialização para o formato de blocos. d) Continuar 

o processo de envolvimento e mobilização dos Coordenadores dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu com 

as avaliações feitas pela PROPESQ/CESP, solicitando ação pessoal para aumentar o índice de participação 

discente nos processos de avaliação, quanto à realização de reuniões de feedback e orientações com os 

docentes dos cursos. e) Informatizar o questionário na plataforma CANVAS, com apoio do Departamento de 

Desenvolvimento Educacional. f) Viabilizar, junto ao Escritório de Talentos e Carreiras, os estágios de alunos 

matriculados na Especialização interessados em sua realização. g) Planejar a reestruturação dos Projetos 

Pedagógicos dos cursos de especialização para o formato de blocos. 

 

Relatório PROPESQ no 03 – Aprimoramento da gestão da Inovação 

 

1.OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Início da elaboração da governança de projetos colaborativos de 

desenvolvimento tecnológico e inovação. 1.1 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Fomentar a 

cultura de Propriedade Intelectual e Inovação. b) Desenvolver projetos de forma colaborativa e orientados por 

desafios reais que visem o desenvolvimento de produtos, processos e serviços inovadores a partir de 

propriedade intelectual e conhecimento gerado na universidade. 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Oficina virtual para a comunidade interna sobre a Política de Propriedade Intelectual, Inovação e Transferência 

de Tecnologia. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

 Implantação e divulgação da Política de Propriedade Intelectual, Inovação e Transferência de Tecnologia. 

 Implantação dos Laboratórios de Inteligência Artificial/ Ciência de Dados e Laboratório de Internet das 

coisas – descontinuidade do IoT Academy. 
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 Mudança do espaço e reestruturação da gestão do NIT. 

AVANÇOS: a) Desenho da governança de projetos colaborativos de desenvolvimento tecnológico do NIT. 

FRAGILIDADES: a) Articular ações e consolidar interface com as atividades de empreendedorismo da 

universidade. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: 

 

Relatório PROPESQ no 04 – Acompanhamento e avaliação das atividades de Educação Digital 

OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Iniciar os fluxos da Especialização na modalidade a distância. 1.2 
OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Ampliar o portfólio de Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu. 
b) Implantar o sistema Lyceum para os cursos de especialização EAD – inscrição, matrícula digital. c) Inserir os 
conteúdos digitais produzidos pelas produtoras na plataforma LMS. d) Estabelecer a metodologia com aulas 
síncronas e assíncronas com os docentes, alinhado ao conteúdo digital e à biblioteca virtual. e) Alinhamento 
entre coordenadores, gestores, docentes e Assistente da Jornada Acadêmica e outros departamentos (CAA, 
DCR, SG, Relacionamento etc.). f) Alinhamento com as Secretarias dos Centros para Especialização na 
modalidade a distância. g) Elaboração de instrumento de avaliação por blocos e avaliação de todo o curso 
realizado via LMS Canvas. 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Os departamentos envolvidos no Projeto PUC Educação Digital incluem, internamente: as Pró-Reitorias, o 

Departamento de Desenvolvimento Educacional, o Departamento de Comunicação Social, o Setor de 

Marketing e Relacionamentos, o Comercial, a Central de Relacionamento, a CAA, o DCR, a Secretaria Geral, o 

NTIC, o Sistema de Bibliotecas e Informação (Biblioteca Virtual). 

Externamente: as Produtoras de Conteúdo Digital, a Agência de Publicidade intermediada pelo Marketing, 

Consultoria em Canvas. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

 Instalação do sistema Lyceum para que todo o processo seja digital.  

 Integração Canvas e Biblioteca digital com o Lyceum. 

 Contratação da equipe do PUC Digital: designer educacional, tecnólogo educacional e assistente da 

jornada acadêmica. 

 Elaboração de contrato de prestação de serviços para cursos de especialização na modalidade a 

distância. 

 Organização do material de apoio aos estudantes (ebook), fluxo de relacionamento. 

AVANÇOS: a) O envolvimento das Diretorias dos Centros e dos Coordenadores Acadêmicos em propostas de 

cursos de especialização na modalidade a distância. FRAGILIDADES: a) A pandemia em 2020 impactou na 

produção dos conteúdos, mas não foi impedimento para implementar e seguir com o projeto PUC-Campinas 

Educação Digital. b) Uma das fragilidades é a alta concorrência no setor de especialização, inclusive com 

outras PUCs. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Para vencer a concorrência, a identidade da metodologia 

diferenciada (conteúdo digital + docente) precisa estar clara nas campanhas de marketing. b) Política de 

desconto para egressos e colaboradores de empresas parceiras são importantes para a captação. 

 
Formulário 5 – versão 08 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 

9 – Política de Recursos Humanos 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
5 – Políticas de Pessoal 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
4 – Políticas de Gestão 

 

EXTRATO no 09 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2020: 
PROAD no 06, 07 e 08, REITORIA no 01 

 

 

Relatório PROAD no 06 – Avaliação dos Processos do Departamento de Engenharia e Segurança do 
Trabalho (DEST) 

1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Realizar os treinamentos junto aos colaboradores 

e terceirizados, durante o período de retomada gradual das atividades presenciais, sobre o uso dos 

equipamentos de proteção individual (EPI) e os protocolos sanitários de enfrentamento à pandemia de COVID-

19. b) Realizar os treinamentos, junto aos colaboradores, referentes à conscientização de procedimentos 

operacionais de trabalho seguro. c) Atender as solicitações realizadas pelos departamentos internos quanto à 

contratação de empresas terceirizadas, na fase de avaliação dos documentos que comprovam vínculo 

empregatício e durante a execução dos trabalhos, nas áreas internas dos campi, voltadas às questões de 

segurança e higidez do trabalho. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Melhorar as ferramentas 

de gestão e aplicabilidade das atribuições específicas relacionadas à área da segurança do trabalho. 

 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
2.1 Integração dos colaboradores admitidos: são realizadas orientações quanto às competências do DMT, 

referentes às normativas de atestados médicos, afastamentos, perícias médicas e exames ocupacionais 

obrigatórios. Além disso, é feita a orientação quanto aos procedimentos em casos de urgência e 

emergência. Nesse evento o DEST realiza orientações relacionadas à segurança do trabalho, ordem de 

serviço, sistemas de segurança de proteção contra incêndios, equipamentos de proteção coletiva e 

individual e procedimentos de atendimento emergencial. No gráfico 01, é apresentada a quantidade de 

Integrações realizadas no ano de 2020, quanto ao número de eventos, funcionários presentes e ausentes, 

lembrando que, a partir de março/2020, houve suspensão das integrações presenciais em razão da 

pandemia de COVID-19. 

 

Gráfico 01: Integração. 
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Autor: DEST, 2020. 

 

2.2 Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP): elaboração do documento PPP, que apresenta o histórico 

laboral do trabalhador e reúne informações administrativas, descrição da função, riscos existentes, 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), registros ambientais, resultados de monitoração biológica, 

entre outros dados, que compõem todo o período em que este exerceu suas atividades. No Gráfico 02, é 

apresentada a quantidade de documentos elaborados. 

 

Gráfico 02: Quantidade de documentos elaborados –PPP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: DEST, 2020. 

 

2.3 Procedimentos de Segurança: consistem em buscar um conjunto de recomendações técnicas 

destinadas a garantir a segurança dos colaboradores durante a execução das atividades dentro da 

Instituição. Possui como objetivo evitar incidentes e acidentes ou causar danos às pessoas, ao patrimônio e 

ao meio ambiente. 

 

2.4 Formulário de alteração de função SCEI/DRH: é realizada quando ocorre a mudança na descrição de 
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suas atribuições, conforme a análise dos riscos ambientais, apresentada no Programa de Prevenção de 

Riscos Ambientais (PPRA). Após a solicitação encaminhada pelo o DRH, o DEST realiza a verificação das 

atribuições dos cargos com o PPRA em função dos agentes ambientais. No Gráfico 03, é apresentada a 

quantidade de documentos elaborados no ano. 

 

Gráfico 03: Quantidade de documentos elaborados –PPP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: DEST, 2020. 

 

2.5 Relatórios de acompanhamento das atividades dos colaboradores internos e contratados. 

a) Levantamento: por meio das inspeções nos locais de trabalho, são levantadas as condições de risco, 

as não conformidades de processos/procedimentos, as adequações de infraestrutura para execução de 

trabalhos com segurança, as condições/atos inseguros, a ausência de EPIs e EPCs, os documentos 

específicos, como os relacionados nos procedimentos de segurança – capacitação técnica comprovada 

por treinamentos, entre outros. 

b) Processamento: Diante dessas não conformidades, são apresentadas as recomendações normativas 

para regularização, referentes à saúde e à segurança ocupacional dos funcionários no ambiente de 

trabalho. 

c) Análise: O relatório é enviado ao responsável da área com as referências técnicas das não 

conformidades para regularização. No Gráfico 04, é apresentada a quantidade anual dos relatórios, 

realizados pela equipe DEST, no ano de 2020. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 04: Relatórios. 
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Autor: DEST, 2020. 

 

2.6 Inspeção nas Fichas de Entrega de EPIs (Equipamentos de Proteção Individual). No Gráfico 05, é 

apresentada a inspeção nas fichas de entrega de EPIs, pelo DEST, conforme determinação da Lei nº 6.514 

de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de 08.06.1978, NR 06, item 6.6., Portaria SIT n° 107, de 25 de agosto de 

2009, quanto ao preenchimento e à verificação do Certificado de Aprovação (CA) do EPI. 

 

Gráfico 05: Fichas de entrega de EPIs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: DEST, 2020. 

 

2.7 Inspeções Mensais e testes nos sistemas de prevenção contra Incêndios, por extintores e hidrantes. 

No Gráfico 06, é apresentada a manutenção de nível I, realizada mensalmente pelo DEST, nos extintores 

da Instituição. Já a manutenção de Nível II e III é realizada por empresa especializada contratada para essa 

finalidade, que engloba os serviços de recarga e testes hidrostáticos nos cilindros. 

 

 

 

 

 

Gráfico 06: Fichas de entrega de EPIs. 
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Autor: DEST, 2020. 

 

2.8 Treinamentos DEST. No Gráfico 07, é apresentada a quantidade de funcionários que receberam 

treinamentos referentes à utilização de EPIs; orientações dos Protocolos Sanitários de enfrentamento à 

COVID-19; ordem de serviço (NR01). O DEST procura capacitar a comunidade interna através de 

treinamentos específicos envolvendo o máximo de profissionais das áreas, conforme a exposição de risco 

de cada cargo. 

 

Gráfico 07: Fichas de entrega de EPIs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autor: DEST, 2020. 

 

2.9 Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA): é elaborado anualmente e visa à preservação 

da saúde e segurança ocupacional dos funcionários, por meio da antecipação, reconhecimento, avaliação e 

consequente controle da ocorrência de riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente 

de trabalho. No Gráfico 08, é apresentado o planejamento desse programa. 

 

Gráfico 08: Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). 
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Autor: DEST, 2020. 

 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS: 

Por meio dos dados mensurados ao longo de 2020, foi possível observar uma maior atenção da comunidade 

interna quanto aos equipamentos necessários para a proteção respiratória e a higienização das mãos, que 

acarretaram o reconhecimento de algumas ações realizadas pela área de segurança e saúde ocupacional da 

Instituição. 

AVANÇOS: a) Por meio da implantação do sistema Senior, será possível a gestão das informações, entre as 

das áreas de segurança do trabalho, medicina do trabalho e recursos humanos. Esse sistema permitirá a 

correção da fragilidade apresentada no último relatório, ausência digital de um sistema de fornecimento e 

entrega de EPIs. b) A realização do Programa de Prevenção de Riscos Ambientais, nesse sistema, permitirá o 

registro digital das ações realizadas e documentadas em relatórios, com o objetivo de neutralizar as condições 

de risco, relacionadas à mudança no processo de trabalho, adoção de Equipamentos de Proteção Individual 

(EPI) e alterações na logística dos trabalhos ou na estrutura física da área. FRAGILIDADES: a) Os trabalhos 

realizados pelo Departamento de Engenharia de Segurança do Trabalho poderiam ser mais bem utilizados se 

houvesse um maior envolvimento dos setores internos da Instituição, estabelecendo prioridades dos trabalhos e 

apoiando as ações relacionadas à segurança. Como exemplo, apresento o trabalho que é realizado junto às 

empresas terceirizadas, relacionado à segurança do trabalho. Hoje, esses trabalhos requerem uma demanda 

de ações muito grande do nosso Departamento, como: conferência da documentação, alinhamento dos 

documentos com as empresas, que muitas vezes desconhecem os documentos que caracterizam o vínculo 

empregatício e programas de segurança (Normas Regulamentadoras), integração, conferência dos EPIs e 

alimentação de planilha (compartilhada com outras unidades) com o controle desse trabalho. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Desenvolver gráficos por meio do sistema de gestão para controle dos 

Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e de uniformes (tecnologia de Proteção) que são fornecidos aos 

colaboradores da Instituição. b) Criar parâmetros para avaliação da vida útil dos EPIs, quantidade consumida 

por setor e funcionário, custo do investimento realizado, entre outros. 
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Relatório PROAD no 07 – Avaliação dos Processos Do Departamento de Medicina do Trabalho (DMT) 

1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO a) Realizar os exames ocupacionais para 

colaboradores que estão trabalhando presencialmente na Universidade durante a implantação de medidas 

restritivas devido à Pandemia de COVID-19. b) Criação de protocolos Institucionais para implementação de 

medidas sanitárias de combate e controle da Pandemia de COVID-19. c) Implantar ferramentas de gestão em 

saúde ocupacional. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Melhorar as ferramentas de gestão e 

aplicabilidade de intervenções em saúde corporativa. b) Minimizar os impactos da Pandemia de COVID-19. 
 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
 
2.2 Acompanhamento da saúde do trabalhador  

2.2.1 Exames Ocupacionais 

Segmento: Colaboradores. Atendimentos realizados de janeiro a dezembro. O programa contempla os 

seguintes atendimentos: 

a) Exames Admissionais: 149 candidatos avaliados. 

b) Exames Periódicos: 713 colaboradores avaliados. 

c) Exames Demissionais: 113 colaboradores avaliados. 

d) Exames de Retorno ao Trabalho: 66 colaboradores avaliados. 

e) Exames de Mudança de Função: 8 funcionários avaliados. 

Devido à pandemia de COVID-19, a cobertura de exames periódicos ficou em 30%, não sendo possível uma 

comparação com o ano anterior. Já os demais exames não sofreram muito impacto em relação ao ano anterior. 

2.2.2 Avaliação e acompanhamento médico 

Segmento: Exceto alunos. Avaliação de colaboradores que possuem alguma recomendação médica específica 

no exercício laboral, garantindo plena recuperação ou a continuidade dessas restrições. 
 

2.3 Atendimento de Urgência e Emergência 

Segmento: Todos. Tivemos apenas 9 atendimentos emergenciais, mas que não necessitaram de remoção por 

ambulância. Esse fato também está atrelado a restrições de atividades nos campi. 

2.4 Atendimentos assistenciais:  

Segmento: Todos. A equipe médica e de enfermagem realiza atendimentos assistenciais aos colaboradores, 

bem como aos alunos em casos de problemas de saúde de menor complexidade. Tivemos, até dezembro, 159 

atendimentos assistenciais, representando uma diminuição de 64% em relação a 2019, também reflexo da 

diminuição de pessoas devido à pandemia. 

2.5 Avaliações de Acidentes de Trabalho: 

Segmento: Colaboradores. Foram analisadas 26 ocorrências, entretanto foram abertas 13 Comunicações de 

Acidentes de Trabalho, identificando-se uma diminuição de 50%, comparado aos acidentes ocorridos em 2019, 

demonstrando uma melhora nas ações para minimizar esses acidentes, além das implicações causadas pela 

pandemia e diminuição do número de funcionário em caráter presencial, fatores que impactam nessa redução. 

2.6 Avaliações de Acidentes com material biológico (alunos): 

Segmento: Alunos. Ocorreram 08 acidentes, representando uma queda de 50% em relação ao ano anterior, 

visto que muitas atividades presenciais não ocorreram por conta das paralizações necessárias envolvendo a 

pandemia de COVID-19. 

2.7 Avaliações Ergonômicas do Trabalho e Avaliações pontuais de atividades 

Segmento: Exceto alunos. Nesse ano, foram realizadas 06 Análises Ergonômicas do Trabalho em diferentes 

áreas da Instituição, além de avaliações ergonômicas pontuais para casos específicos e em acompanhamento 

de restrições. 

2.8 Emissão de laudos médicos/técnicos para a Coordenadoria Jurídica: 

Os laudos médicos são emitidos segundo as necessidades junto aos processos trabalhistas. Nesse ano foram 

emitidos 04 laudos técnicos. 
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2.9 Controle de afastamentos médicos:  

Segmento: Funcionários, docentes e gestores. Foram realizadas 86 homologações de atestado, mostrando 

uma diminuição de quase 50% relacionada ao grande número de colaboradores afastados ou em atividade 

remota por conta da Pandemia de COVID-19. Já em relação aos afastamentos pelo INSS, somaram-se 41 

colaboradores identificando-se uma queda de 59,4%. 

2.10 Digitação de atestados por problemas de saúde:  

Segmento: Exceto alunos. Foram conferidos e inseridos no sistema 3394 documentos, com uma diminuição de 

38,75% comparados a 2019.  

2.11 Formulários de alteração de função SCEI / DRH.  

A Alteração de Função é realizada quando ocorre a mudança na descrição de suas atribuições conforme a 

análise dos riscos ambientais apresentadas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). A 

solicitação é encaminhada para o DEST, que realiza a verificação das atribuições dos cargos com o PPRA em 

função dos agentes ambientais. Em sequência, o DMT avalia todas as mudanças, a fim de avaliar a 

necessidade de exames obrigatórios para a nova função. 

2.12 Formulação de protocolos sanitários contra a COVID-19 

Segmento: Comunidade Interna. Devido à necessidade de orientação dos colaboradores e cumprimento das 

medidas preventivas contra a COVID-19, foram criados, em parceria com o DEST, 32 protocolos institucionais 

para todas as áreas. 

2.13 Treinamento Protocolo Institucional contra a COVID-19 

Segmento: Funcionários, docentes e gestores. Devido à necessidade de orientação dos colaboradores e 

cumprimento das medidas preventivas contra a COVID-19, foram realizados 32 treinamentos presenciais com 

os colaboradores do corpo técnico administrativo que executaram atividades em caráter presencial. Já para o 

corpo docente, foram realizadas as orientações através da plataforma Teams. 

2.14 Atendimentos relacionados à COVID-19 

Segmento: Funcionários e docentes. No total, foram realizados 1312 atendimentos, incluindo àqueles por 

Síndrome Gripal apenas, casos de infecção por SARS-CoV-2, coabitantes de pessoas suspeitas ou 

confirmadas com COVID-19, bem como àqueles colaboradores que permaneceram trabalhando, mas que 

tiveram contato com colegas de trabalho que estavam com suspeita ou com diagnóstico de COVID-19. 
 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Nesse ano, devido às demandas enfrentadas a partir da pandemia da COVID-19, podemos identificar a 

diminuição de muitos índices voltados à saúde ocupacional, visto que muitos trabalhadores se mantiveram 

afastados ou em regime de teletrabalho durante o ano. 

Sendo assim, vale destacar a quantidade de atendimentos voltados à COVID-19 como fator de maior 

relevância. 

AVANÇOS: a) Capacidade de adaptação do Departamento às tarefas exigidas pela pandemia da COVID-19, 

no atendimento médico e de enfermagem e na criação de procedimentos e protocolos institucionais 
relacionados ao enfrentamento da pandemia. FRAGILIDADES: a) Falta de ferramenta de gestão em saúde 

ocupacional. b) Dificuldade em cumprir as metas dos exames ocupacionais. c) Controle do absenteísmo 

(exceto COVID-19) SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Implantar a ferramenta de gestão/software. b) 

Aumentar a cobertura de exames ocupacionais, observando-se o cumprimento das medidas sanitárias e de 

controle da pandemia da COVID-19. 
 

Relatório PROAD no 08 – Avaliação dos Processos da Divisão de Recursos Humanos (DRH)  

1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Pesquisa de Clima Organizacional: aprimorar, 

permanentemente, o processo de coleta e análise de dados, permitindo identificação de especificidades de 

cada setor, bem como extração de dados por campus e aumento da participação do corpo técnico-

administrativo (CTA). b) Treinamento e Desenvolvimento: oferecer capacitação aos funcionários do CTA e de 

comando, buscando permanentemente ampliação, bem como aprimoramento de ferramentas para gestão e 
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análise de dados estatísticos para horas de treinamentos oferecidos. c) Cargos e Salários: dar continuidade 

aos trabalhos relativos à implantação do Plano de Carreira do CTA. Aprimorar ferramentas para gestão e 

análise de dados da Descrição de Cargos. d) Avaliação de Desempenho: aprimorar ferramentas para gestão, 

aplicação e análise de dados. e) Processo S.E.R. (Sinergia, Engajamento e Reconhecimento): projeto em 

desenvolvimento com o objetivo de estimular a implantação de novos métodos, processos e práticas no local de 

trabalho e melhorar o desempenho da Universidade, reduzindo custos, estimulando a satisfação e a 

produtividade. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Pesquisa de Clima Organizacional: não 

desenvolvida em 2020. b) Treinamento e Desenvolvimento: avaliar permanentemente e dar continuidade às 

atividades de capacitação dos funcionários. Criar trilhas de aprendizagem para capacitar mais funcionários do 

corpo técnico-administrativo e aplicar testes psicológicos e “avaliação de equipe” para avaliar os estilos de 

liderança e treinamentos pertinentes a esse estilo. c) Cargos e Salários: manter atualizados os cargos e 

salários da Instituição, com base no estudo do Plano de Cargos e Salários e com pesquisas salariais de 

Mercado. d) Avaliação de Desempenho: aplicar avaliação de desempenho e avaliação de equipe a todas as 

unidades administrativas e realizar controle com tabulação dos dados colhidos. d) Processo S.E.R.: 

desenvolver regulamento, bem como tabela de pontuação, criar o Comitê Gestor e definir as premiações. 
 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Todas as informações são referentes ao corpo técnico-administrativo. 

Cargos e salários: a DRH não prosseguiu com a estruturação de cargos e salários do corpo técnico 

administrativo, devido às novas demandas de urgência quanto ao estado de calamidade pública decretado pelo 

governo federal, em atenção à pandemia da COVID-19.  

A proposta de Plano de Carreira para o corpo técnico-administrativo separa os cargos em grupos ocupacionais; 

projeta a carreira para os grupos ocupacionais; estuda o impacto financeiro para a projeção proposta. Todo o 

processamento foi realizado pelo Excel, e foram definidos os grupos de cargos (Comando, Técnico-

Administrativo e Operacional), as classes e graus salariais. Não foram atualizados os dados das faixas 

salariais, pois não houve definição de dissídio, previsto em Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) para o ano, 

mantendo a estrutura de cada faixa. 

Deu prosseguimento à revisão das descrições de cargos e atualização dos formulários/layout das já existentes, 

e as atividades se mantêm. O levantamento das necessidades de atualização é sob demanda e com base nas 

descrições mais defasadas/desatualizadas, bem como na criação de novas, conforme cadastro de novos 

cargos. 

Avaliação de Desempenho: passou por processo de reestruturação, e a aplicação da nova ferramenta foi 

realizada como “piloto” em algumas unidades selecionadas e nas demais unidades continuamos a aplicação da 

ferramenta antiga.  

A nova ferramenta foi constituída por 2 etapas: 

1ª ETAPA: 

Na 1ª etapa, para o corpo técnico-administrativo são avaliadas 07 competências: 1) Administração do Tempo. 

2) Proatividade. 3) Comunicação. 4) Planejamento do Trabalho e Produtividade. 5) Resiliência. 6) Senso de 

Responsabilidade. 7) Trabalho em Equipe.  

Já para os cargos de comando, são avaliadas 09 competências: 1) Processos e Fluxo de Trabalho. 2) Visão 

Sistêmica. 3) Capacidade para Administrar Resultado. 4) Capacidade Analítica. 5) Planejamento. 6) Gestão de 

Pessoas. 7) Resiliência. 8) Comunicação. 9) Disciplina. 

O funcionário recebe o formulário para o preenchimento da Autoavaliação; posteriormente, o Gestor também 

fará suas considerações – concordando ou não com as pontuações indicadas pelo AVALIADO. 

Pontuações:  

Abaixo do Esperado (0,5 até 1,4) 

Dentro do Esperado (1,5 até 2,4) 

Acima do Esperado (2,5 até 3,0) 

A avaliação pode resultar em no máximo 03 pontos. Ou seja, a 1ª etapa corresponde a 30% da nota final. 

2ª ETAPA: 



 

223 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2020 – VOLUME II 

CPA PUC-CAMPINAS 

A DRH realiza um levantamento de dados OBJETIVOS sobre o funcionário, como Titulação, Cursos de Curta 

Duração, Assiduidade, Pontualidade, Tempo de Casa, Participação em Treinamentos Internos, Medida 

Disciplinar. Cada item possui uma pontuação específica, que irá resultar em no máximo 07 pontos. Ou seja, a 

2ª etapa corresponde a 70% da nota final. 

A DRH soma as duas etapas e chega a um resultado, que poderá ser classificado em:  

Abaixo do Esperado (1,0 a 5) 

Dentro do Esperado (5,1 a 8) 

Acima do Esperado (8,1 a 10) 

 

Por fim, o funcionário receberá um “Termo de Ciência” com toda a sua avaliação detalhada (1ª e 2ª etapa) e 

deverá assiná-lo e, se desejar, poderá apresentar eventuais ressalvas relacionadas à avaliação, no prazo 

máximo de 48 horas, à Divisão de Recursos Humanos. Se isso ocorrer, a Avaliação será revisada. 

A forma de envio permanece a mesma. Há o controle das devoluções, tabulação das pontuações e 

apresentação à Coordenação da Divisão de Recursos Humanos, para tomada de decisão nas eventuais ações 

que se fizerem necessárias.  

Verificou-se a necessidade de reavaliação da ferramenta criada para ajustes/melhorias, que está em fase de 

desenvolvimento. 

 426 colaboradores foram avaliados. 

 A média de pontuação dentro dos grupos ocupacionais (Técnico-Administrativo, Operacional, 

Comando) está dentro do esperado – incluindo PCDs. 

 Em porcentagem: Muito Abaixo do Esperado (0,7%); Abaixo do Esperado (9%); Dentro do Esperado 

(69,4%); Acima do Esperado (20%); Muito Acima do Esperado (0,9%). 

Para as situações abaixo do esperado, a DRH entra em contato com o Gestor Responsável para discutir e 

acompanhar o desempenho do funcionário, podendo solicitar uma nova avaliação dentro de 03 meses. 

Avaliação de Equipe: o objetivo da Avaliação de Equipe é levantar informações dos liderados sobre os líderes, 

através de questionário aplicado via formulário eletrônico, Forms. 

Não houve aplicação da ferramenta devido à pandemia de COVID-19. 

Treinamento e Desenvolvimento: o acompanhamento é realizado através de análise das solicitações das 

unidades, no que diz respeito à relação do treinamento com as atividades executadas no departamento; de 

proposta de cursos/atualizações em novos processos ou sistemas e mediante a análise das Avaliações de 

Desempenho. Todos os cursos/treinamentos são tabulados visando gerar a quantidade de horas/treinamento 

por funcionários e outros indicadores. 

O curso “Princípios de Produção de Texto” será disponibilizado na plataforma Canvas, nova ferramenta 

adquirida pela Universidade. No entanto, por conta das demandas à Assessoria de Comunicação e ao DDE, 

não foi possível concluir e disponibilizar, ainda em 2020, o oferecimento, e o processo será retomado em 2021. 

O referido curso já foi realizado na modalidade presencial anteriormente.  

 
Abaixo seguem estatísticas de Treinamentos 2020: 
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Elaboração e aplicação de Pesquisa de Clima Organizacional (PCO): A PCO é realizada pela DRH no final 

de cada ano, sem qualquer possibilidade de identificação. Em 2020 não houve aplicação da ferramenta devido 

à pandemia de COVID-19. 

Recrutamento e Seleção (Controle de vagas): O recrutamento e a seleção de funcionários são realizados 

através de Processo Seletivo Interno (PSI) ou Externo (PSE).  

Foram abertas 130 vagas para processos seletivos internos e externos, das quais foram concluídas 97 

contratações, conforme quadro abaixo: 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

Atualmente os critérios de admissão na Instituição são efetivamente realizados de acordo com procedimentos, 

conforme segue:  

Recebimento de formulário específico (“Pedido de Admissão”), em que a unidade solicita abertura de vaga, 

contendo o nome do cargo, salário, escolaridade, tempo de experiência e resumo de atribuições. 

Análise da descrição de cargos, verificando se está de acordo com a formação especificada no formulário.  

Após aprovação do Formulário de Pedido de Admissão pelo Coordenador de Recursos Humanos, seguem os 

procedimentos: 

1. Realização de Processo Recrutamento de Seleção: encaminhamento dos candidatos aos setores 

solicitantes. Vale lembrar que toda vaga é oferecida, primeiramente, às Pessoas com Deficiência. 

Não encontrado profissional com a capacitação necessária, o processo seletivo passa a ser interno, 

ou seja, oferecido somente aos funcionários da Instituição. 

2. O Processo Seletivo Interno é aberto com um anúncio, divulgado via Intranet e em postos 

estratégicos, para todos os funcionários das Unidades Acadêmicas e Administrativas da PUC-

Campinas. 

3. Prazo para inscrição é de 48 horas a partir da publicação. 

Rótulos de Linha PSE PSI Total Geral 

CANCELADO 10 10 

CONCLUÍDO 88 9 97 

PROCESSO 21 1 22 

STAND-BY 1 1 

Total Geral 120 10 130 
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4. O funcionário interessado em participar do Processo Seletivo Interno preenche a Ficha de Inscrição, 

anexa ao currículo, inscrevendo-se pela INTRANET. 

5. A DRH-Seleção recebe a inscrição, conferindo todos os dados e verificando se o candidato 

preenche os requisitos solicitados para o cargo. Aos candidatos que não preenchem o perfil 

solicitado para o cargo, a DRH-Seleção informa via sistema de PSI - Intranet, com justificativa, que a 

inscrição não foi aceita.  

6. A DRH-Seleção inicia as etapas definidas para o processo seletivo para escolha do melhor 

candidato para o cargo, convocando os que estão com sua inscrição válida, via sistema de PSI - 

Intranet. De modo geral, são realizadas 04 (quatro etapas) para conclusão do Processo Seletivo 

Interno. A escolha das etapas segue os requisitos exigidos para o cargo. 

a) O candidato aprovado em cada etapa recebe e-mail informando a aprovação e a agenda para a 

próxima etapa, contendo as informações: data, local, horário e tipo de procedimento a realizar.  

b) O candidato reprovado em cada etapa recebe a resposta via sistema PSI - Intranet. 

7. Após a conclusão do Processo Seletivo Interno e definição do candidato aprovado, a DRH-Seleção 

informa ao candidato o valor do salário e envia correspondência eletrônica para Unidade atual do 

aprovado, solicitando a transferência. 

8. Para o candidato não-aprovado, segue-se o mesmo procedimento já citado no item “6b”, e o material 

realizado é arquivado, para possíveis consultas, se necessário. 

Esse procedimento foi adotado como uma etapa transitória, enquanto não se conclui o Plano de Cargos e 

Salários, para viabilizar a mobilidade dos funcionários nos cargos da Instituição, de forma que eles possam ser 

beneficiados. Se, no Processo Seletivo Interno, ainda não houver candidato suficientemente capacitado, o 

Processo Seletivo passa a ser externo, com triagem de currículos em sistema próprio (Banco de Currículos), ou 

por meio de anúncios e consultorias. Esses recursos também são utilizados para a reposição das vagas 

abertas por ocasião de transferência de funcionário aprovado em Processo Seletivo Interno. 

Entrevistas de Desligamento: a entrevista de desligamento é realizada com os funcionários que rescindiram 

contrato de trabalho pelos motivos indicados abaixo e que desejam manifestar alguma informação importante 

para as ações de Recursos Humanos. 

 Demissão Sem Justa Causa; 

 Pedido de Demissão; 

 Término de Contrato. 

Os respondentes podem ser identificados ou não. Na entrevista são questionados sobre suas impressões e 

sensações durante o tempo que prestaram serviços na Instituição, no que diz respeito a condições de trabalho, 

relacionamento com chefia e colegas da equipe, benefícios, atendimento de assuntos relacionados a RH etc.  

Não houve aplicação da ferramenta devido à pandemia da COVID-19. 

Integração de novos funcionários: a Integração de novos funcionários é realizada 2 vezes no mês, quando 

DRH, DEST, DMT, DP e DSU apresentam aos novos funcionários informações pertinentes a direitos e deveres 

tanto da Instituição quanto dos funcionários, além de propiciar momentos de conhecimento sobre a Instituição. 

A Integração de novos colaboradores foi realizada, em sua maior parte, de forma remota, devido à pandemia da 

COVID-19, e após a assinatura de contrato de trabalho. 

Estão em desenvolvimento estudos para que possamos tornar a Integração de novos colaboradores 100% 

online, em ambiente EAD.  

Processo S.E.R. (Sinergia, Engajamento e Reconhecimento): Todos os funcionários da Instituição poderão 

encaminhar Projetos de Inovação, e para isso devem formar times com outros colegas de trabalho.  

A adesão é voluntária, e os times não possuem número máximo de participantes. O Projeto de Inovação se 

assemelha a uma proposta de melhoria (exemplo: redução no número de impressões em um determinado 

departamento). Porém, a proposta só será considerada uma INOVAÇÃO quando for realmente implantada. 

Como os Projetos de Inovação podem sugerir melhorias para outros Departamentos, o time precisa entrar em 

contato com o Gestor da área que receberá a proposta. Esse Gestor será chamado de “Padrinho da Inovação”. 

O Projeto de Inovação também deve ser encaminhado, por e-mail, ao Comitê Gestor, que apenas acompanha 

os times, não sendo responsável por avaliar os projetos. O Comitê pode esclarecer dúvidas, auxiliar no contato 
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com o Padrinho etc. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Cargos e salários: Plano de Carreira (cargos e salários), conforme previsto no PDI, em que existe uma 

proposta de implantação de um Plano de Cargos e Salários para o CTA. Foram incluídos cargos novos na 

estrutura da Instituição, sobre os quais foram realizadas pesquisas salariais encaminhadas para análise e 

aprovação da Pró-Reitoria de Administração e Reitoria. 

Foi continuada a atualização das Descrições de Cargos, conforme demanda, e aplicado novo 

formulário/template para todas as descrições. Já foi adquirido novo sistema de Gestão de RH, Sistema Senior, 

porém o módulo que trata de Cargos e Salários está com previsão de implantação para 2022. Tal ferramenta 

auxiliará em melhorias nos processos que envolvem as atividades da DRH. 

Avaliação de desempenho: as Avaliações de Desempenho foram realizadas no início de 2020 e paralisadas 

após a pandemia da COVID-19. 

No entanto, o período de avaliação trouxe resultados positivos, em que se observa melhora nos resultados em 

comparação com o ano de 2019. 

Avaliação de Equipe: não houve aplicação da ferramenta devido à pandemia da COVID-19. 

Controle de vagas e acompanhamento das atividades de Recrutamento e Seleção: o controle de vagas é 

realizado diariamente, visando extrair dados estatísticos e manter o histórico dos processos seletivos.  

Acompanhamento das atividades de Treinamento e Desenvolvimento: foram aprovados/realizados 

treinamentos externos, em sua maioria técnicos, bem como também internos, principalmente com relação aos 

Protocolos da Vigilância Sanitária com relação à pandemia da COVID-19. 

Pesquisa de Clima Organizacional: não houve aplicação da ferramenta devido à pandemia da COVID-19. 

Entrevistas de desligamentos: não houve aplicação da ferramenta devido à pandemia da COVID-19. 

Processo S.E.R.: foram estruturadas todas as etapas necessárias ao lançamento do Processo no ano 

seguinte, como uma ação a ser apresentada em comemoração aos 80 anos da PUC-Campinas.  

AVANÇOS: a) Início da implantação do Sistema Senior. b) Prática do Teletrabalho, nunca antes utilizado. c) 

Desenvolvimento de Business Intelligence (BI), junto ao Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação 

(NTIC), de índices/indicadores estratégicos, facilitando análise e tomada de decisões da gestão. 
FRAGILIDADES: a) Início da pandemia da COVID-19 gerou demandas únicas, que exigiram maior 

comprometimento da DRH em comparação com as demais demandas comuns/rotineiras. b) Rotatividade e 

restrições da mão-de-obra que ocupa o grupo ocupacional operacional, gerando alta demanda da seleção. c) 

Compartilhamento de equipe técnica com o Núcleo de Carreira Docente, devido às demandas de maior 

necessidade da Instituição, impossibilitando dar continuidade em alguns projetos. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Dar continuidade para identificar os principais motivos pelos quais a 

rotatividade desse grupo ocupacional é maior que a dos demais, e promover ações para a retenção. b) 

Desenvolver Business Intelligence para todos os processos de tabulação de indicadores estratégicos. c) 

Divulgar resultados para a comunidade interna do corpo técnico-administrativo de alguns indicadores, como a 

Pesquisa de Clima Organizacional e demonstrar as ações tomadas. d) Retomar a aplicação de ferramentas de 

avaliação, conforme retomada presencial das unidades e seus colaboradores. 
 

 

Relatório REITORIA Nº 01- Docência: em busca de novos caminhos de ensinar e aprender a partir da 

prática de sala de aula  

 
1. OBJETIVOS: OBJETIVOS GERAIS: a) Contribuir para o fortalecimento de uma Cultura de Inovação na 
Universidade, tendo como referência os eixos do Planejamento Estratégico. b) Contribuir no sentido de fazer da 
vida universitária um lugar cada vez mais instigante para docentes e alunos. c) Fomentar a circulação de ideias 
inovadoras, diferentes saberes, na perspectiva de um ambiente intelectual e cultural cada vez mais rico. 1.1 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) Dar continuidade ao oferecimento de Cursos de Extensão voltados à docência, 
nos moldes do Projeto I (2019). b) Criar núcleos de estudos com os professores que se envolveram nos cursos 
oferecidos no Projeto I, para pensar, elaborar e implementar ações na Universidade, visando fomentar a 
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discussão sobre o trabalho docente com os alunos. c) Propor ações entre os Centros para troca de 
experiências de atividades pedagógicas, tais como: Projetos, TCC, Residência Tecnológica, entre outros, 
visando criar forte intercâmbio entre as áreas do conhecimento, cursos e docentes. d) Desenvolver pesquisa 
baseada na experiência dos Cursos de Extensão oferecidos nos Projetos I e II, visando construir uma 
“epistemologia da prática” focada na identidade da PUC-Campinas. 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

A proposta do curso de extensão aos docentes, na modalidade presencial, foi apresentada à Reitoria e 

encaminhada para aprovação à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos comunitários, no entanto, em virtude da 

pandemia do COVID-19, as atividades não foram realizadas em 2020. 

AVANÇOS: A proposta do Curso de Extensão aos docentes, na modalidade presencial, foi apresentada à 

Reitoria e encaminhada para aprovação à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários. 

FRAGILIDADES: Em virtude da pandemia do COVID-19 as atividades não foram realizadas em 2020. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: 
 
Formulário 5 – versão 8 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 
10.1. Responsabilidade Social – Bolsas Institucionais para Alunos 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
3 – Responsabilidade Social da Instituição 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
1 – Planejamento e Avaliação Institucional 

 

EXTRATO no 10.1 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2020: 
NAS no 01 e PROAD no 02 

 

Relatório NAS no 01 – Bolsas de Inclusão Social 

 

1. OBJETIVOS: 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Dar cumprimento ao objetivo de uma das 

finalidades da IES, a de inclusão de alunos em situação de vulnerabilidade socioeconômica na Universidade.  

1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Garantir a adequação dos critérios de concessão de 

bolsa aos critérios da Universidade e legais. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
Os dados levantados, bem como a forma de processamento e análise são específicos para cada modalidade 

de Bolsa de Estudo Não Restituível oferecida pela Instituição. Colaboraram no processo de levantamento dos 

dados: Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação – NTIC, a Pró-Reitoria de Graduação – 

PROGRAD, a Pró-Reitoria de Administração – PROAD, Departamento de Contabilidade, Gerência de 

Controladoria, Coordenadoria Jurídica, Colégio de Aplicação Pio XII e Mantenedora. 

Levantamento – Obtém-se, por meio do Sistema BI, implantado pelo NTIC, o número de alunos matriculados 

na Instituição e, a partir dessa informação, realizam-se os cálculos necessários para obter informações, 

concedidas no critério da Lei nº. 12.101/09 e o total de Bolsas Parciais concedidas (PROUNI + Vestibular 

Social + Bolsas Não Restituíveis). 

Processamento – Os dados são coletados em planilhas (Microsoft Excel) e tabelas (Microsoft Word) e 

encaminhados para redação do texto final. 

Análise dos dados/informações – Os dados coletados e organizados são avaliados pelo Coordenador do 

Núcleo, a fim de que se encontre a melhor forma de exposição e registro dos dados nos relatórios. 

 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Como forma de garantir o acesso ao Ensino Superior e Básico e democratizar a Educação de qualidade, a 

Instituição ofereceu 04 (quatro) grandes programas de Bolsas de Estudo Não Restituíveis para os alunos em 

situação de vulnerabilidade socioeconômica de todos os cursos da Instituição, preservando o princípio da 

Universalidade, conforme requisitos da legislação sobre Filantropia no Brasil, apresentada pelas leis nº 

12.101/2009 e nº 12.868/2013, regulamentada atualmente pelo Decreto nº 8.242/2014.  

Os programas são denominados: Programa Universidade para Todos (PROUNI), Programa de Bolsa de 

Estudo com Ingresso pelo Vestibular Social, Programa Geral - Bolsa de Estudo Não Restituível e Programa 

de Bolsa de Estudo Continuada no Ciclo de Educação Básica (PIO XII). 

 

A seguir, apresentam-se as descrições de cada programa: 

Programa Universidade Para Todos (PROUNI) 

A PUC-Campinas, por meio de sua Mantenedora, aderiu ao Programa em 30/11/2004 e, desde o 1º (primeiro) 

semestre de 2005, vem realizando-o fidedignamente, de acordo com os critérios e normas do ProUni, 

concedendo apenas bolsas integrais para os alunos ingressantes no Programa. 

Programa de Bolsa de Estudo com Ingresso pelo Vestibular Social 
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Visa preencher as vagas remanescentes do vestibular de pagantes da PUC-Campinas para o 1º período dos 

cursos de graduação, classificar e selecionar os candidatos à matrícula, com bolsa de estudo não-restituível 

integral e parcial, nos critérios das Leis nº 11.096/05 e nº 12.101/09, alterada pela Lei nº 12.868/13 e 

complementar bolsa de estudo ofertada pelo Programa Universidade Para Todos (ProUni), conforme previsto 

na mesma Lei. 

Programa de Bolsa Não Restituível com Ingresso Pelo Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu –

Bolsa Filantropia 

Foi criado em 2020 pela PUC-Campinas, com fundamento no § 4º do art. 13-A da Lei 12.101/09, para suprir 

uma necessidade observada pela Universidade de preencher vagas remanescentes em seus Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu, por meio da concessão de bolsas parciais aos alunos selecionados em 

processo seletivo específico e que comprovam a sua vulnerabilidade socioeconômica. Essas bolsas são 

utilizadas para o atingimento da proporção de bolsas de estudos exigidas pela Lei 12.101/09, respeitando a 

proporção de bolsistas PROUNI, determinada no § 3º do artigo 13-A da Lei 12.101/09, que é de um aluno 

bolsista para nove alunos pagantes. 

Programa de Bolsa de Estudo Continuada no Ciclo de Educação Básica – PIO XII 

Foi oferecido exclusivamente, para as etapas da Educação Básica (Ensino Infantil, Ensino Fundamental e 

Ensino Médio). Essa categoria de bolsa de estudo é oferecida ao aluno para a anuidade, desde que o aluno 

tenha a sua situação socioeconômica em conformidade com o exigido pela Lei n° 12.101/2009 com as 

alterações trazidas pela Lei n° 12.868/2013. 

Conforme as descrições acima, seguem os números de cada programa (os dados dependem do fechamento 

contábil e puderam ser informados após formulação do Relatório de Prestação de Contas do PROUNI, 

enviado ao MEC no mês de fevereiro/2021): 

 

PROGRAMA 
Nº DE ALUNOS 
BENEFICIADOS 

Programa Universidade Para Todos (PROUNI) 2.191 

Programa de Bolsa de Estudo com Ingresso pelo Vestibular Social 232 

Programa Bolsa Filantropia  02 

Programa de Bolsa de Estudo Continuada (PIO XII) 84 

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS 2.509 

 

AVANÇOS: a) Realização de levantamento quantitativo dos alunos bolsistas ProUni, baseado nos últimos 5 

anos, com a média de evasão e permanência, para ser utilizada como referência em projeções futuras.  

FRAGILIDADES: a) Dificuldade de equacionamento da proporcionalidade legal exigida de 01 bolsista para 

cada 09 pagantes, por curso e turno das vagas oferecidas no ProUni, dado que essa oferta deve ser 

realizada ao final do segundo semestre, como base de uma projeção para o ano seguinte. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Manter um acompanhamento anual do levantamento quantitativo 

realizado, com análise qualitativa dos dados encontrados, possibilitando atuar estrategicamente para 

melhorar os resultados. b) Ouvir o MEC e outras IES parceiras, buscando alternativas que possam embasar 

ações que apoiem o equacionamento da proporcionalidade de número de bolsistas exigida legalmente. 

Relatório PROAD no 02 – Bolsas Acadêmicas 

1. OBJETIVOS: 1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Disponibilizar aos alunos as diversas 

modalidades administrativas e acadêmicas que têm como vínculo Bolsa de Estudo, Descontos ou 

Financiamento Estudantil disponíveis na Universidade. b) Dar continuidade à implementação da política 

institucional de Bolsas de Estudo, garantindo a sustentabilidade econômico-financeira, possibilitando ao aluno 

a sua inserção nas atividades inerentes à sua formação acadêmica por meio das Bolsas de Estudo 

oferecidas, como forma de aprimorar o seu desenvolvimento profissional e pessoal. c) Garantir o acesso ao 
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ensino e a democratização de uma educação de qualidade, com o oferecimento de diversos tipos de Bolsas 

de Estudo, de Descontos ou de Financiamento Estudantil. d) Sistematizar todas as solicitações de Bolsas e 

suas aplicações com o Departamento de Contas a Receber para melhor gerenciamento por parte da Reitoria 

e da Mantenedora. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Atualizar as informações e descrições 

das diversas modalidades administrativas e acadêmicas de Bolsas de Estudo, de Descontos e de 

Financiamento Estudantil oferecidas pela Instituição, visando facilitar o acesso de alunos à Universidade. b) 

Aprimorar constantemente os procedimentos e controles para a gestão das Bolsas de Estudo e de Descontos 

na Universidade. c) Coletar dados e estabelecer forma de processamento específico para cada modalidade 

de Bolsa concedida. d) Disponibilizar relatórios de acompanhamento/gerenciais com informações às 

Unidades envolvidas. 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Levantamento e Disponibilização de dados, pelo DCR, contendo o número de alunos beneficiados com os 

Programas de Bolsas, de Descontos, Internos e Financiamentos. Os dados apresentados, são 

exclusivamente financeiros, ou seja, o valor correspondente a Bolsa/Descontos/Financiamento na ficha 

financeira do aluno, gerando informações à Administração Superior. 
3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Relacionamos abaixo os diversos tipos disponibilizados aos alunos regularmente matriculados para garantir o 

acesso ao ensino na PUC-Campinas. As Bolsas/Descontos estão relacionadas à concessão, sendo: 

Programas internos da Instituição; Programas vinculados à Convenção Coletiva de Trabalho (Docentes e 

Funcionários Administrativos); Programas vinculados a Órgãos Públicos (Municipal, Estadual e Federal); 

Programas com Acordos e Parcerias (convênios) e Financiamentos. 

BOLSAS DE ESTUDO DE CARÁTER ASSISTENCIAL: 

Benefícios destinados a alunos regularmente matriculados, não portadores de diploma de curso superior que, 

dentre outros requisitos, atendam aos critérios socioeconômicos previstos. As bolsas abaixo estão sob a 

responsabilidade do Núcleo de Atenção Solidária (NAS). 

 

1. BOLSA PROUNI-PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS: benefício vinculado ao Programa 

Universidade Para Todos (responsabilidade NAS). 

2. BOLSA VESTIBULAR SOCIAL: benefício destinado a estudantes classificados no Processo 

Seletivo Social oferecido pela Universidade, quando o caso, no Portal da Universidade – 

http://www.puc-campinas.edu.br (responsabilidade NAS) 

3. BOLSA DE ESTUDOS NÃO RESTITUÍVEIS (utiliza o mesmo critério socioeconômico do 

PROUNI): benefício anual destinado a estudantes já matriculados, oferecido pela Universidade, 

quando o caso, no site da Universidade – http://www.puc-campinas.edu.br (Responsabilidade NAS) 

PROGRAMAS INTERNOS DA INSTITUIÇÃO: 

4. DESCONTO CRUZADO FUNCIONÁRIO: atende a funcionários e docentes da PUC-Campinas, com 

bolsa de 50% (cinquenta por cento) nas mensalidades para dependentes que estudem no Colégio de 

Aplicação Pio XII e/ou nos Cursos de Graduação da Universidade. Os funcionários do Hospital e 

Maternidade Celso Pierro também são beneficiados com 50% (cinquenta por cento) nas 

mensalidades somente para dependentes que estudem no Colégio de Aplicação Pio XII. Autorizadas 

pela Reitoria e Mantenedora. 

5. DESCONTO MONITORIA: atividade discente, de âmbito acadêmico, alicerçada em projeto 

específico, que visa à dinamização do processo de ensino e de aprendizagem, propiciando condições 

de aprofundamento teórico e desenvolvimento de habilidades relacionadas à docência por parte do 

aluno-monitor. É destinado ao aluno que atua como monitor somente a partir do 3º período, conforme 

disciplinado em Resolução Normativa vigente (disponível na área logada do Aluno). O Desconto é 

concedido nas mensalidades. 

6. DESCONTO ESTÁGIO NA PUC-CAMPINAS: Desconto concedido ao aluno visando o aprendizado 

de competências próprias da atividade profissional e à contextualização curricular, com o objetivo do 

desenvolvimento para a vida cidadã e para o trabalho, conforme Lei nº 11.788, de 25 /09/2008. 



 

231 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2020 – VOLUME II 

CPA PUC-CAMPINAS 

Desconto é concedido nas mensalidades. A bolsa, quando o caso, é oferecida se houver 

disponibilidade orçamentária. 

7. DESCONTO ESTÍMULO: concedido aos alunos para desenvolvimento de atividades oferecidas nas 

unidades internas da Universidade, a saber: Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com 

Deficiência, Coordenadoria de Atenção a Comunidade Interna e Centro de Cultura e Arte, que não 

possuam características de estágio e está disciplinado por Edital Interno das Unidades da 

Universidade – http://www.puc-campinas.edu.br. O desconto, quando o caso, é oferecido se houver 

disponibilidade orçamentária. Desconto é concedido nas mensalidades. 

8. DESCONTO INTERNATO - Curso de Medicina: desconto de 10% (dez por cento) do valor da 

mensalidade, mais o valor compatível com o Vale-Refeição utilizado pela Instituição destinado 

somente aos alunos matriculados no Curso de Medicina, do 9o ao 12o período, por cumprirem 

atividades do Internato no Hospital e Maternidade Celso Pierro, como previsto no Projeto Pedagógico 

do Curso. Desconto é concedido nas mensalidades. 

9. CONVÊNIO SEMINARISTAS: concedida a alunos seminaristas dos cursos de Filosofia e Teologia, 

conforme convênio firmado com o Instituto Superior de Filosofia de Campinas (ISFIC). Desconto é 

concedido nas mensalidades. 

10. BOLSA REITORIA: bolsas concedidas por meio de documento devidamente justificado com 

autorização da Reitoria e Mantenedora, quando o caso e se houver disponibilidade orçamentária. 

Desconto é concedido nas mensalidades. 

BOLSAS DE ESTUDO/DESCONTOS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE ENSINO, 

PESQUISA OU EXTENSÃO NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO: 
11. BOLSA EXTENSÃO: tem a finalidade estimular a participação de alunos, dos cursos de Graduação, 

na execução de Planos de Trabalho de Extensão vinculados aos Projetos de Extensão dos docentes 
extensionistas da Universidade. O processo consta do Regulamento dos Planos de Trabalho de 
Extensão de Alunos e nos Editais específicos, no site da Universidade – http://www.puc-
campinas.edu.br/proext. Desconto é concedido nas mensalidades. 

12.  DESCONTO INICIAÇÃO CIENTÍFICA - Fundo de Apoio à Iniciação Científica (FAPIC/Reitoria): 
programa mantido pela Reitoria da PUC-Campinas, com os mesmos objetivos das bolsas de 
Iniciação Científica do CNPq, disponíveis na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
(PROPESQ) no site da Universidade – http://www.puc-campinas.edu.br/pos-graduacao. Desconto é 
concedido nas mensalidades. 

13. BOLSA CAPES/PROSUP – Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino 
Superior Particulares: tem por objetivo apoiar discentes de programas de pós-graduação Stricto 
Sensu oferecidos por Instituições Particulares de Ensino Superior, contribuindo para a formação e 
manutenção de padrões de excelência e eficiência na formação de recursos humanos de alto nível, 
imprescindíveis ao desenvolvimento do País; apoia as instituições com recursos financeiros 
destinados ao custeio de bolsas de estudo (mestrado e doutorado) para manutenção do aluno e taxas 
escolares. É regulamentada pela Portaria CAPES, disponível na página da Pró-Reitoria de Pesquisa 
e Pós-Graduação, no site da Universidade – http://www.puc-campinas.edu.br/pos-graduacao/prosup. 
Desconto é concedido nas mensalidades. 

14. DESCONTO "STRICTO SENSU": como contrapartida institucional, a Reitoria, concede 50% 
(cinquenta por cento) de bolsas de estudo a alunos de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu 
que, embora tenham sido aprovados no Processo Seletivo de Ingresso, não obtiveram bolsas 
provenientes das agências federais – CAPES e CNPq, por insuficiência de cotas disponibilizadas por 
essas agências à PUC-Campinas; concede, também, o benefício àqueles que tenham obtido bolsa 
proveniente da agência estadual FAPESP. Informação na página de cada Programa. Desconto é 
concedido nas mensalidades. 

15. BOLSA - PÓS-GRADUAÇÃO: a Reitoria, como contrapartida institucional às bolsas atribuídas aos 
alunos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu pelas Agências de Fomento, concede bolsa 
parcial (50%) e integral (100%) aos 3 (três) primeiros colocados nos Processos Seletivos de Ingresso 
nos cursos em fase de implantação, quando necessário. Desconto é concedido nas mensalidades. 
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DESCONTO LICENCIATURA - CONCEDIDO AOS ALUNOS DOS CURSOS DE LICENCIATURA NOS 

SEGUINTES PERCENTUAIS: 

16.  DESCONTO LICENCIATURA: descontos concedidos, na mensalidade, a todos os alunos dos 

cursos de licenciatura com percentuais diferenciados, sendo: 

CURSO (%) 

Artes Visuais - Design Lic. e Bacharelado 10% 

Ciências Biológicas Licenciatura e Bacharelado 15% 

Ciências Sociais Licenciatura e Bacharelado 25% 

Educação Física Licenciatura e Bacharelado 10% 

Filosofia Licenciatura   25% 

Geografia Licenciatura e Bacharelado 25% 

História Licenciatura e Bacharelado 25% 

Letras Inglês/ Português Lic. e Bacharelado 25% 

Matemática Licenciatura 25% 

Pedagogia Licenciatura 10% 

 

DESCONTOS CONCEDIDOS AOS ALUNOS COM VÍNCULO FAMILIAR: 

17. DESCONTO IRMÃOS-GRADUAÇÃO: desconto concedido em razão do vínculo familiar com outros 

estudantes da Universidade – Cursos de Graduação, com percentual de 5% (cinco por cento) 

destinado a cada irmão, regularmente matriculado e frequentando o mesmo ano civil, condicionado 

ao pagamento da parcela da anuidade até a data de vencimento (5º dia útil de cada mês). Desconto é 

concedido nas mensalidades 

DESCONTOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS: 

18. CONVÊNIO UNICAMP - Desconto aos Funcionários e dependentes interessados em Cursos de 

Extensão e Especialização da UNICAMP: desconto parcial de 10% (dez por cento), concedido na 

mensalidade a alunos funcionários da UNICAMP e a seus dependentes. O Convênio está divulgado 

no site www.puc-campinas.edu.br/área logada/ tanto para os funcionários quanto os docentes. 

Concessão de bolsa na mensalidade. 

PROGRAMAS VINCULADOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS): 

19. CONVÊNIO FDE - ESCOLA FAMÍLIA: benefício vinculado ao Programa Escola da Família, destinado 

a alunos matriculados na Universidade, egressos da rede pública estadual, em atuação, nos finais de 

semana, na qualidade de bolsistas, em atividades socioeducativas que contemplem temáticas 

diversas, tais como: Saúde, Qualificação Profissional, Cultura e Esportes, Artes etc. e outras 

emergentes nas realidades específicas das unidades escolares da rede pública estadual. 

O programa é regulamentado por meio do Termo de Convênio com o Governo Estadual – FDE. 
A gestão de vagas, a classificação, a seleção e o encaminhamento dos bolsistas às unidades 
escolares são realizados pelas Diretorias de Ensino de Campinas (Leste e Oeste). As atividades 
realizadas pelos bolsistas são acompanhadas pelos Educadores Profissionais presentes nas escolas. 
O link de acesso às informações básicas sobre o benefício: 
http://escoladafamilia.fde.sp.gov.br/v2/Subpages/bolsa_universidade.html. 
Concessão de bolsa na mensalidade. 

20. CONVÊNIO PEC-G (Programa de Estudantes Convênio de Graduação): A PUC-Campinas apoia e 

é parceira do Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G), administrado pelo 

Ministério das Relações Exteriores e pelo Ministério da Educação, concedendo vagas em cursos da 

graduação. Informação sobre o Programa consulte o site da Divisão de Temas Educacionais do 

Ministério das Relações Exteriores. Concessão de bolsa na mensalidade. 

FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 

21. FUNDACRED (Fundação de Crédito): trata-se de Programa de Crédito Educativo da FUNDACRED, 

de concessão crédito educativo, ao aluno que atendam aos critérios estabelecidos pela Fundação, 
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divulgada no site http://beneficiario.fundacred.com.br e http://www.puc-

campinas.edu.br/proad/fundacred. 

22. FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior): programa de financiamento do 

Governo Federal, regido pela Lei nº 10.260 de julho de 2001, alterada pela Lei nº 12.202 de 14 de 

janeiro de 2010 e por regulamentação expedida pelo Ministério da Educação, disponível no site 

www.sisfiesportal.mec.gov.br, e na página da Pró-Reitoria de Administração, no site da Universidade 

– http://www.puc-campinas.edu.br/proad/fies. 

PROGRAMAS VINCULADOS A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (DOCENTES E 

FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS): 

23. BOLSA PROTOCOLO SALARIAL: Bolsa de Estudo Integral, válida para os cursos de graduação, 

tecnólogos e sequenciais da Universidade concedida aos professores e funcionários da PUC-

Campinas e seus dependentes, de acordo com critérios estabelecidos na Convenção Coletiva de 

Trabalho. A solicitação e renovação do benefício são realizadas pela INTRANET, observando-se os 

procedimentos e prazos constantes informados na Divisão de Recursos Humanos. Concessão de 

bolsa na mensalidade. 

24. BOLSA CAPACITAÇÃO DOCENTE:  Bolsa de Estudo Integral, válida para os cursos de Pós-

Graduação, Lato e Stricto Sensu da Universidade concedida aos professores da PUC-Campinas, de 

acordo com critérios estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho. Concessão de bolsa na 

mensalidade. Concessão de bolsa na mensalidade. 

25. BOLSA CAPACITAÇÃO FUNCIONAL:  Bolsa de Estudo Integral, válida para os cursos de Pós-

Graduação, Lato e Stricto Sensu da Universidade concedida aos funcionários da PUC-Campinas, de 

acordo com critérios estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho. Concessão de bolsa na 

mensalidade. 

26. BOLSA PET (Programa de Educação Tutorial): benefício vinculado ao Programa de Educação 

Tutorial – PET, desenvolvido em grupos organizados a partir de cursos de graduação das instituições 

de ensino superior do País, orientados pelo princípio da dissociabilidade entre ensino, pesquisa e 

extensão.  Os cursos que possuem este benefício são Arquitetura e Urbanismo/Biologia/Enfermagem. 

As normas, os Editais e as orientações básicas sobre o Programa estão disponíveis na página da 

Pró-Reitoria de Graduação no site da Universidade – http://www.puc-campinas.edu.br/graduacao. 

Não há ônus financeiro para a Instituição. 

 

RESUMO: 

Tipos de Bolsas 
Número de Alunos  

Beneficiados em 2020 
4 - DESCONTO CRUZADO FUNCIONÁRIO 132 
5 - DESCONTO MONITORIA 1224 
6 - DESCONTO ESTÁGIO NA PUC-CAMPINAS 0 
7 - DESCONTO ESTÍMULO 209 
8 - DESCONTO INTERNATO - Curso de Medicina 307 
9 - CONVÊNIO SEMINARISTAS 210 
10 - BOLSA REITORIA 0 
11 - BOLSA EXTENSÃO 33 
12 - DESCONTO INICIAÇÃO CIENTÍFICA - FAPIC/REITORIA 290 
13 - BOLSA CAPES/CNPQ 236 
14 - DESCONTO "STRICTO SENSU" 212 
15 - BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO 6 
16 - DESCONTO LICENCIATURAS 845 
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17- DESCONTO IRMÃOS-GRADUAÇÃO 642 
19 - CONVÊNIO FDE - ESCOLA FAMÍLIA 18 
20 - CONVÊNIO PEC-G (Programa de Estudante - Convênio de Graduação) 8 
21 - FUNDACRED  1183 
22 - FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior) 61 
23 - BOLSA PROTOCOLO SALARIAL 630 
24 - BOLSA CAPACITAÇÃO DOCENTE 23 
25 - BOLSA CAPACITAÇÃO FUNCIONAL 57 
26 – BOLSA PET 36 

TOTAL 6.362 

 

AVANÇOS: a) A sistematização proporcionou a elaboração de relatórios gerenciais para o acompanhamento 

da movimentação, da disponibilização e concessão de bolsas, por Departamento/Setor. b) Melhorar o módulo 

de Bolsa Interna que está sendo tratado com o NTIC. FRAGILIDADES: a) O Módulo de Bolsa Interna, no 

sistema informatizado, não atende por completo as necessidades do projeto. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Sistematizar todas as solicitações de 

Bolsas/Descontos/Financiamentos e suas aplicações com o Departamento de Contas a Receber para 

melhorar o gerenciamento da Reitoria/Mantenedora e aperfeiçoar os Relatórios de 

acompanhamento/gerenciais. 
Formulário 5 – versão 8 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 
10.2 - Responsabilidade Social – Ações Institucionais 

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
3- Responsabilidade Social da Instituição 

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
2- Desenvolvimento Institucional 

 

EXTRATO no 10.2 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2020: 
CCA no 01, CIAPD no 01, MUSEU no 01, PROAD/DLS no 04, PROGRAD nos 09 e 10.  

 

 
CCA-01 
Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro de Cultura e Arte (CCA) 
1. OBJETIVOS. 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: 1.1.1. AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CCA: a) 

Captar integrantes (membros da comunidade externa, funcionários, docentes e acadêmicos bolsistas estímulo) 

para os grupos artísticos, por meio de processo seletivo semestral interno (inscrições para novos interessados 

e recadastramento para membros antigos dos grupos). b) Realizar apresentações artísticas online, buscando 

alimentar sentimento motivacional nas comunidades internas e externas através da arte (Série Anima). c) 

Possibilitar que a comunidade universitária se mantenha em conexão com a Universidade, por meio de eventos 

artísticos online (Série Anima), envolvendo todas as áreas artísticas do CCA. d) Construir e viabilizar eventos 

nos quais toda a comunidade CCA atue conjuntamente, fortalecendo os vínculos de pertencimento e a 

visibilidade do Centro como um todo dentro da PUC-Campinas (Série Anima). 1.1.2 GRUPOS E NÚCLEOS 

ARTÍSTICOS EXPERIMENTAIS (N.A.E.s): a) Difundir atividades artístico-culturais na Universidade por meio 

de uma agenda de encontros, apresentações, performances realizadas pelos Núcleos de Canto Coral, Dança e 

Teatro e Grupo de Música de Câmara e Grupo de Música Popular. b) Contribuir para a formação complementar 

e técnico artística do integrante do grupo (aluno, ex-aluno; aluno-funcionário da Instituição e pessoas da 

comunidade externa). c) No que tange aos acadêmicos participantes, maioria dos integrantes dos grupos e 

núcleos artísticos, auxiliar em sua formação universitária, na perspectiva da educação integral proposta pela 

PUC-Campinas (formação pessoal, profissional, científica e cidadã), além de colaborar para a continuidade dos 

estudos, por meio de bolsa estímulo. 1.1.3 ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES: a) Atender diferentes 

solicitações artísticas provenientes das unidades acadêmicas e administrativas da Universidade, por meio de 

apresentações realizadas pelos grupos artísticos de dança, coral, teatro, música de câmara e música popular. 

b) Contribuir com o enriquecimento artístico e cultural dos eventos institucionais. c) Divulgar os grupos artísticos 

do Centro de Cultura e Arte nos eventos institucionais. d) Difundir a arte e a cultura aos segmentos da 

comunidade interna (docentes, discentes e funcionários) atendendo a solicitações artísticas internas. 1.2 

OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: Descrevemos, a seguir, os objetivos do processo avaliativo 

perseguidos em cada uma das frentes de atuação indicadas anteriormente: 1.2.1. AÇÕES DA 

COORDENAÇÃO DO CCA: a) Quantificar a procura dos estudantes pelos grupos do CCA, comparando-a com 

os anos anteriores, a fim de verificar expansão ou decréscimo, por meio de banco de dados do Sistema de 

Inscrições. b) Detectar o Centro de maior procedência dos acadêmicos interessados pelas atividades artísticas 

possibilitadas pelo CCA, através de inscrições encaminhadas por meio eletrônico realizadas no início do ano 

letivo. 1) Recadastramento para os Grupos Artísticos do CCA: a) Identificar o nível de interesse dos 

participantes do ano anterior em permanecer nos grupos artísticos, através do preenchimento do formulário de 

recadastramento encaminhado por meio eletrônico, que contém um questionário complementar, que nos 

possibilita também mensurar a satisfação dos integrantes em participar dos grupos artísticos. 2) Inscrições 

para as Oficinas dos Núcleos Artísticos Experimentais do CCA: a) Quantificar a procura dos estudantes 

pelos núcleos do CCA. 3) Calour’Arte – Noite Artística presencial para Calouros: a) Esse evento presencial 

não aconteceu em virtude da reprogramação dos trabalhos presenciais para o formato online.  4) Série Anima 
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– Apresentações online. a) Quantificar o público presente nas transmissões ao vivo e nas visualizações do 

vídeo pós-evento. b) Qualificar os próximos eventos, através da verificação do nível de aprovação por parcela 

do público e dos integrantes dos grupos artísticos que atuaram na atividade, que constarão nas atas de 

reuniões realizadas após cada evento. 1.2.2. GRUPOS E NÚCLEOS ARTÍSTICOS EXPERIMENTAIS: a) 

Quantificar o número de pessoas que visualizaram as lives após o registro dos eventos nas diversas 

plataformas. 1.2.3. ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES: a) Quantificar o número de atendimentos a 

solicitações internas e externas, bem como elencar as entidades externas solicitantes que foram parceiras nos 

eventos online. 

2.1. AÇÕES ESPECÍFICAS DA COORDENAÇÃO DO CCA 

2.1.1. Inscrições e recadastramento para os grupos artísticos do CCA 

As inscrições foram realizadas apenas para os grupos de música de câmara e música popular, de duas formas: 

a) Inscrição: novo interessado se manifesta e é avaliado em teste específico, conforme Critérios Gerais e 

Seleção por Grupo Artístico (www.puc-campinas.edu.br/cca). b) Recadastramento: o integrante “veterano” 

de cada grupo se manifesta e sua continuidade será definida pelo profissional artístico responsável, sem 

necessidade de realização de novos testes. Uma vez aprovado no teste, o interessado preenche um cadastro 

final do Grupo. 

2.1.2. Inscrições para as oficinas dos núcleos artísticos experimentais do CCA 

Foram realizadas para as linguagens Canto Coral, Dança e Teatro. 

O processo de captação de interessados nos núcleos artísticos ocorreu por meio de inscrição no site e sem 

necessidade de testes. 

2.1.3. VI Calour’Arte - cancelado 

Devido à pandemia instalada pelo COVID-19, o evento teve que ser cancelado, respeitando, assim, as medidas 

sanitárias de distanciamento físico para não propagar o vírus. Nesse momento, o CCA iniciou processo de 

reestruturação de sua programação para o formato virtual. 

2.1.4. Série de apresentações artísticas online – ANIMA 

Foram elaboradas, a partir do primeiro semestre, a pedido Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, 

como meio de alcançar público virtual diante do cenário de pandemia. A proposta foi discutida nas reuniões e 

ao longo do ano, foram realizadas 5 edições do evento online pelo Youtube da PUC-Campinas e Facebook do 

Centro de Cultura e Arte. Os eventos foram divulgados através de material eletrônico. O evento foi avaliado na 

reunião geral do CCA, incluindo análise qualitativa e quantitativa. Os profissionais artísticos do CCA também 

avaliaram o evento nos relatórios finais. 

2.2. GRUPOS E NÚCLEOS ARTÍSTICOS EXPERIMENTAIS 

2.2.1. Projeto Artístico de cada evento e espetáculo:  a) 6º PUC Jazz, Série Autoral e Série Individual. b) 

Saindo do Casulo na clausura, Exposição de Dança "IDdiálogo Monumental" e Sarau dançado "Eco chegou na 

festa e trouxe a breja". c) “PUC in Concert”, Série Orquestra: que bicho é esse? d) Live “CANTAGIAR”, LIVE – 

SEMPRE ALERTA!, Live – Tocando em frente, LIVE “Canto – uma expressão”, “Paz- tributo à 2011”, “Gentil 

Primavera”, “Quero mais Saúde” outubro rosa, “É tempo de cuidar”, “Gratidão” e "NATAL SEM IGUAL". e) Série 

Entre Vistas, Lives Teatrais e Teatro Pandêmico. f) Calendário Anual de Eventos do CCA. g) Projeto artístico 

confeccionado pelo profissional artístico do CCA, visando execução, desenvolvimento e aprendizado das 

técnicas artísticas e avaliação de um evento específico, em conformidade com a área de atuação (dança, coral, 

teatro, música instrumental e música popular). h) Tabela dos dias e horários semanais de ensaios específicos 

de cada grupo e núcleo, visando à construção e execução da proposta de trabalho artístico, bem como o 

aprendizado das técnicas específicas de cada área artística. i) Atas de reuniões gerais semanais de toda a 

equipe do CCA. j) Relatórios avaliativos parciais, pelos profissionais artísticos, responsáveis pelos grupos 

artísticos do CCA. 

No início de cada ano, cada profissional artístico apresenta os diversos projetos de sua área. Após acertos 

finais e aprovação institucional, são desencadeadas ações de registro dos espetáculos em sistemas, visando 

reserva de locais, infraestrutura física e de transporte dos integrantes, de materiais e de instrumentos, 

aquisição de recursos materiais, solicitação de recursos humanos, preparação de layout do material de 

divulgação, comunicado para todas as unidades, dentre outras ações. 



 

237 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2020 – VOLUME II 

CPA PUC-CAMPINAS 

2.3. ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES: a) Cada Unidade Interna interessada se manifesta ao CCA, 

preenchendo o Formulário de Solicitações ou encaminhando correspondência eletrônica. b) Cronograma de 

Atendimentos. c) Atas de algumas reuniões gerais de toda a equipe do CCA (profissionais técnico 

administrativos e artísticos) ocorridas semanalmente. d) Relatórios avaliativos parciais, referentes ao ano, 

produzidos pelos profissionais artísticos, responsáveis pelos grupos artísticos do CCA.  

As manifestações de interesse, por parte dos requisitantes, de participação dos grupos e núcleos do CCA são 

encaminhadas, formalmente, à secretaria do Centro. Em caso favorável ou não, a secretaria do CCA informa o 

solicitante pelo e-mail institucional, compondo, assim, o Cronograma de Atendimento. 

Visando facilitar a compreensão, dividimos, a seguir, os dados referentes ao atendimento artístico pelos grupos 

do CCA aos interessados, a partir de solicitação realizada formalmente. 

2.3.1. Atendimento a Solicitações Internas (unidades acadêmicas e administrativas) 

No primeiro semestre, tendo como parâmetro a recepção do grupo pelos convidados, os profissionais artísticos 

envolvidos nos eventos institucionais avaliam sua participação individual ou dos grupos artísticos em tais 

momentos institucionais.   

Os profissionais responsáveis pelos grupos e núcleos artísticos do CCA, no geral, também avaliaram o 

atendimento às solicitações internas nos Relatórios Avaliativos de 2020 preenchidos no final do ano (Avaliação 

dos trabalhos 2020 - Música de Câmara, Teatro, Canto Coral, Dança, Grupo de Música Popular). 

O CCA divulgou a participação dos grupos artísticos, nos eventos solicitados internamente, através de meio 

eletrônico.  

2.3.2. Atendimento a Solicitações Externas 

Considerando as novas diretrizes da PROEXT e a necessidade de readaptação das atividades para o remoto, 

visando contribuir para maior visibilidade institucional, foram realizadas participações artísticas online, em 

parceria com ONGs. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

3.1. AÇÕES DA COORDENAÇÃO DO CCA 

As atividades artísticas do CCA são desenvolvidas em várias frentes, das quais os projetos de gestão são 

importantes para a integração de todo o grupo (alunos bolsistas, membros da comunidade externa e equipe de 

profissionais). Tais projetos são desenvolvidos pela coordenadoria do CCA e mostram-se fundamentais para a 

existência do Centro, tal como o processo de inscrições.  

3.1.1. INSCRIÇÕES PARA OS GRUPOS ARTÍSTICOS 

O Centro de Cultura e Arte, após reestruturação proposta pela nova gestão da Administração Superior da 

Universidade, funciona atualmente com 02 grupos artísticos, Música Popular e Música de Câmara. Integram os 

grupos docentes, discentes, ex-alunos e funcionários da instituição, além de membros da comunidade externa. 

Inscrições: no primeiro semestre, foram computadas 44 inscrições, sendo 32 interessados no Grupo de Música 

Popular e 12 no Grupo de música de Câmara. As inscrições foram realizadas nos períodos de 20 de janeiro a 

13 de março de 2020. 

 

 

 

 
 

 

 

Nesse ano, pode-se verificar que houve uma redução na procura pelos grupos, acredita-se que devido ao 

cancelamento do Calour’Arte, em razão da pandemia do COVID-19, por ser, tradicionalmente, um evento em 

que mais alcançamos interessados. De todos os inscritos, destacam-se, com maior percentual de inscrição, os 

alunos do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CCHSA). Ainda, dentro do processo de inscrição, 

houve o recadastramento dos antigos integrantes (de 2019), submetidos à avaliação de desempenho do 

profissional responsável. Foram recebidas 17 manifestações de interesse de recadastramento de integrantes 

MÚSICA POPULAR 
ANO 2019 2020 
QUANTIDADE 50 32 
 

MÚSICA DE CÂMARA 
ANO 2019 2020 
QUANTIDADE 16 12 
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antigos, sendo a maioria procedente do grupo de Música Popular, com 11 alunos. O recadastramento foi 

realizado no período de 15 de dezembro de 2019 a 06 de março de 2020. 

3.1.2.  INSCRIÇÕES PARA AS OFICINAS DOS NÚCLEOS ARTISTICOS EXPERIMENTAIS DO CCA 

Após a reestruturação, experimentando novos formatos, desenvolvemos os Núcleos Artísticos Experimentais 

nas linguagens de Canto Coral, Dança e Teatro, com o intuito de ampliar o acesso das vivências artísticas a um 

maior número de estudantes, por meio de Oficinas Artísticas abertas a toda a comunidade. As inscrições para 

as oficinas foram realizadas nos períodos de 17 de fevereiro a 05 de março, obtiveram o total de 239 

interessados e foram distribuídas da seguinte forma: 

 
PERÍODO INSCRIÇÕES CANTO CORAL DANÇA TEATRO 

17/02 a 05/03/2020 
QUANTIDADE QUANTIDADE QUANTIDADE 

59 79 101 

 

Como primeira avaliação, alcançamos um bom número de interessados nas oficinas, mesmo considerando o 

cancelamento do evento Calor’Arte. Porém, com a paralização das atividades presenciais, não foi possível dar 

andamento nos objetivos propostos pelo projeto novo. 

3.1.3 SÉRIE ANIMA 

A série de apresentações iniciou no primeiro semestre, como resultado da readequação do CCA à nova 

realidade, por conta da pandemia do COVID-19. Esse desafio foi discutido nas reuniões do CCA, ganhando 

contorno e objetividade no segundo semestre. Foram realizadas 5 edições, das quais a primeira ocorreu em 21 

de junho, pelo Youtube da PUC-Campinas e Facebook do CCA, em comemoração aos 79 anos da PUC-

Campinas. A apresentação online foi composta por performances rápidas de profissionais artísticos e 

integrantes dos Grupos de Música e dos Núcleos Artísticos Experimentais, com média de 300 pessoas durante 

a transmissão ao vivo e um alcance estimado de 1227 visualizações do vídeo, pós-evento. 

No segundo semestre, aconteceram mais 4 edições nas seguintes datas: 

2ª edição - 29 de agosto: o evento atingiu os objetivos de animar a noite da plateia virtual. Com média de 700 

pessoas durante a transmissão ao vivo e um alcance estimado de 703 visualizações do vídeo, pós-evento.   

3ª edição - 26 de setembro "O Caso das Petúnias Pisoteadas": com 174 pessoas durante a transmissão ao vivo 

e um alcance estimado de 182 visualizações do vídeo, pós-evento.   

4ª edição - 24 de outubro: com média de 244 pessoas durante a transmissão ao vivo e um alcance estimado de 

257 visualizações do vídeo, pós-evento.   

5ª edição - 28 de novembro: com média de 147 pessoas durante a transmissão ao vivo e um alcance estimado 

de 292 visualizações do vídeo, pós-evento. 

Todos os eventos artísticos online foram divulgados pelo site do CCA e redes sociais, incluindo as redes da 

PUC-Campinas. De modo geral, foi apontado nas atas de reuniões administrativas que a Série de 

apresentações “Anima”, mesmo com algumas dificuldades técnicas, conseguiu manter o desempenho das 

apresentações realizadas em ambiente virtual, possibilitou o trabalho em conjunto entre os Núcleos e Grupos 

Artísticos e atingiu um maior número de público, em específico nas visualizações pós-eventos, frente ao 

alcance dos eventos presenciais. 

3.2. PROJETOS DOS GRUPOS ARTÍSICOS E NÚCLEOS ARTÍSTICOS EXPERIMENTAIS 

3.2.1 GRUPO DE MÚSICA POPULAR 

Para a sexta edição do PUC JAZZ, diante da situação de pandemia do COVID-19, realizamos as 

apresentações em versão online pelo Facebook do CCA, sendo mais um grande desafio como ação 

extensionista do CCA. O evento online aconteceu em 28 e 29 de maio, com as apresentações dos músicos 

convidados Janice (Pianista), Pablo Pezoa (Baterista) e Caio Macedo, aluno da PUC-Campinas e integrante 

do Grupo de Música Popular (primeiro dia), e Ivan (Pianista), Marcelo (Baixista Erudito) e Vinicius Corilow 

(Saxofonista) no segundo dia. 

No primeiro dia de evento havia aproximadamente 30 pessoas assistindo à apresentação ao vivo, que 

receberam bem a apresentação, e conforme dados apresentados pelo Facebook, estima-se que a 

apresentação alcançou em torno de 1 mil visualizações posteriores registradas em 26/05/2021. Já no segundo 
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dia de apresentação, houve público maior de 36 pessoas assistindo ao vivo e com o total de 306 publicações 

com engajamento nessa apresentação.  

O PUC Jazz foi o primeiro evento do CCA readaptado para o formato online, e, portanto, foi um grande desafio 

para equalização de som, imagem, ferramentas e plataformas. Os desafios foram resolvidos ao longo da live e 

serviram como aprendizado para as próximas apresentações online. A plateia virtual foi bastante participativa. 

As apresentações duraram em média 51 minutos. O evento foi divulgado através de banner virtual no site do 

CCA, pelas redes sociais e em chamada via e-mail marketing. 

Ainda no primeiro semestre, realizamos duas Lives de MPB, pelo Facebook do CCA, com duração média de 

40 minutos, nas seguintes datas: a) 04 de junho, com o ex-aluno Caio Madeira e participação de Liz Croda, 

em que o ex-integrante apresentou repertório autoral. A live teve uma média de 30 pessoas assistindo ao vivo e 

foi bem recebida pelo público. b) 11 de junho, com participação dos integrantes Jesse e Daniel Sant’Anna e 

Caio Dionísio, com público menor. 

Já no segundo semestre, no sentido de enriquecer as atividades de composição, elaboração de arranjos e 

gravações de vídeos de composições autorais dos integrantes do Grupo de Música Popular, aconteceu a Série 

de apresentações chama de “Autoral”, nos dias 08 de outubro, 06 e 26 de novembro, também via Facebook 

do CCA. As lives tiveram a participação de músicos profissionais, compositores e de integrantes do próprio 

Grupo de Música Popular, que apresentaram seus respectivos repertórios autorais. Os participantes Ferdi 

Oliveira, Albano Sales e vários integrantes do Grupo de música Popular exibiram suas produções artísticas. 

Algumas apresentações foram exibidas por meio de vídeos gravados anteriormente. Tivemos público bom para 

os dois primeiros eventos, sendo o terceiro com menor alcance, e tivemos cerca de 200 visualizações 

posteriores. O evento foi divulgado através de banner virtual no site do CCA e pelas redes sociais.  

Ainda como parte das atividades artísticas, diante do novo cenário virtual, no segundo semestre foi criada a 

Série “Individual”, em que os integrantes do grupo de Música Popular apresentaram-se individualmente em 

vídeos previamente gravados com repertório de livre escolha. No decorrer do segundo semestre, houve um 

total de 10 vídeos produzidos, com o total de 156 visualizações no Youtube do Centro de Cultura e Arte. 

3.2.2. GRUPO DE MÚSICA DE CÂMARA  

A realização da Conferência de Orquestras ficou comprometida pelas circunstâncias trazidas pelo isolamento 

social. Dessa forma fez-se necessário repensar a importância da arte e seu papel na nova conjuntura 

apresentada.   

Assim, a Conferência de Orquestras foi substituída pelo PUC In Concert em comemoração aos 79 anos da 

PUC-Campinas. Nesse formato online, o PUC In Concert convidou um musicista de orquestra por live, que 

apresentou algumas peças musicais. 

O PUC In Concert exibiu uma série de 05 apresentações ao vivo, de 08 a 12 de junho, realizadas a partir do 

software Streamyard, transmitidas para o canal do CCA no Facebook, diariamente. As cinco apresentações 

da série, tiveram a duração de 20 a 30 minutos cada, com a participação dos seguintes músicos renomados: 

 

DATA ARTISTA INSTRUMENTO 

08 de junho José Alexandre Leme Lopes Carvalho Contrabaixo 

09 de junho Rogerio Boccato Percussão  

10 de junho Rogerio Boccato Piano 

11 de junho Flávio Corilow Saxofone 

12 de junho Edmundo Hora Piano 

 

O público total estimado de pessoas alcançadas que visualizou o conteúdo das lives foi de 2.408 pessoas.   

A live “Orquestra: que bicho é esse?”, consistiu na realização de cerca de duas “lives” por mês (de junho a 

novembro) que tiveram a participação de músicos da Orquestra de Câmara da PUC-Campinas, integrada por 

músicos da Comunidade Externa, por alunos da PUC-Campinas e músicos convidados. No dia 24 e 27 de 

junho, iniciamos a série com a participação do violoncelista e professor da Unicamp, Lars Hoefs, e do Duo de 

violino e violoncelo, instrumentistas da Orquestra de Câmara da PUC-Campinas, André Filipe e Pedro 

Franco. Em agosto, no dia 12 – Apresentação do Sexteto de Metais City Brass Sextet; e no dia 26 – 
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Apresentação da percussionista da Banda Sinfônica de Hortolândia, Adriana Laranjeira, que falou sobre 

instrumentos de percussão utilizados no Choro, além das apresentações musicais. Em setembro, foram 

realizadas três lives da série, no dia 02, 09 e 23, com apresentações do Duo de piano e fagote, musicistas 

Natália Schneck (fagote) e Natália Spostes (piano), Maestro Parcival Módolo, que explicou aos ouvintes 

como compreender o que está sendo ouvido, e apresentação do saxofonista Pedro Dogado, integrante do 

Grupo de Música de Câmara da PUC-Campinas. Nos dias 16 e 28 de outubro, tivemos as apresentações do 

cravista e professor da Unicamp: Edmundo Hora e do flautista Caio Henrique Macedo, integrante do Grupo 

de Música de Câmara da PUC-Campinas. E, encerrando a série de apresentações, no dia 11 de novembro, 

ocorreu a participação do trompista Evandro Neves, músico da Orquestra Sinfônica de Piracicaba. Cada live 

teve duração média de 30 a 60 minutos e foi apresentada pelo maestro da Orquestra e do Grupo de Música de 

Câmara a partir do software StreamYard, transmitidas, simultaneamente, para a página do CCA no Facebook e 

para o Canal da PUC-Campinas no Youtube. Totalizamos 11 lives, com uma média de 109 pessoas por evento.  

Finalmente, organizado pelo maestro Moisés Cantos, o Grupo de Música de Câmara produziu três vídeos 

com apresentações dos integrantes, buscando ampliar a divulgação das performances do Grupo e, 

principalmente, levar boa música a interessados em geral. Nas edições tivemos a atuação dos seguintes 

integrantes do grupo: a) Andressa e Filipe Rufino (viola e piano), interpretando a música: Casinha Pequenina 

de Sílvio Caldas. b) Caio Macedo (flauta), interpretando a música: Casinha Pequenina de Sílvio Calda. c) 

Natália Spostes (piano), interpretando "The Swan" de Camille Saint-Saëns. 

3.2.3. NÚCLEO ARTÍSTICO EXPERIMENTAL DE DANÇA 

Em janeiro, a pedido da Reitoria, o Centro de Cultura e Arte, reformulou a proposta das linguagens artísticas do 

Canto Coral, Dança e Teatro, que passaram a funcionar através dos “Núcleos Artísticos Experimentais – 

NAEs”. Nessa nova proposta, o profissional artístico é um tutor de agentes multiplicadores personificados na 

figura do integrante-bolsista. Aumentar o poder de difusão e participação da comunidade universitária como 

protagonista nessas formas artísticas, contribuiu para o processo colaborativo de elaboração e criação de 

vivências artísticas. Tal postura proporcionou um processo mais próximo e mais dialógico, pela formulação de 

ações viabilizadoras dessa intenção arte-educadora, levando em consideração a situação de crise social, 

desencadeada pela pandemia de COVID-19. 
No primeiro semestre, nos meses de junho, julho e início de agosto, ocorreram encontros semanais do 
projeto “Saindo do Casulo na Clausura”, pelo Instagram do NAE Dança, nos quais foram realizadas 
atividades de alongamentos estatísticos, dinâmicos, exercícios circulares, equilíbrio e desequilíbrio. Tais 
atividades proporcionaram um espaço de encontro e descobertas na vida universitária do integrante-bolsista, 
agora em um contexto de isolamento social, contribuindo com o aumento de repertório cinético, sensível e 
reflexivo, criando possibilidades cênicas em Grupos de Trabalho liderados pelos integrantes-bolsistas e com a 
supervisão do coordenador de Dança, gerando um trabalho autoral e em diálogo mais próximo da realidade 
vivenciada pelo aluno em questão. Foi realizado um total de 43 encontros, com média de 52 pessoas 
alcançadas por evento. Os eventos foram divulgados no site do CCA e nas redes sociais. 
Ao final do segundo semestre, ocorreu a Exposição de Dança "IDdiálogo Monumental", que expôs, através 
de apresentações artísticas, os trabalhos provenientes das “Monitorias/Ensaios – Saindo do Casulo na 
Clausura” realizadas ao longo do primeiro semestre. As apresentações foram transmitidas pelo Youtube e 
Facebook do CCA, nos dias: 17 e 31 de outubro, 14 e 21 de novembro e 05 de dezembro. Os eventos 
foram divulgados no site e redes sociais do CCA e nas redes sociais da PUC-Campinas, e tivemos alcance de 
mais de 100 pessoas por evento. 
Encerrando o ano, transmitido pelo Youtube e Facebook do CCA, no dia 12 de dezembro, ocorreu o Sarau 
Dançado "Eco chegou na festa e trouxe a breja", resultado das monitorias e ensaios realizados no primeiro 
semestre. O coreógrafo Rafael informou que o processo foi bastante enriquecedor, conseguiram boa avaliação 
do público. Houve uma média de 30 a 40 pessoas assistindo à apresentação online. Concluiu que superou as 
expectativas diante dos ótimos resultados. O evento foi divulgado no site e redes sociais do CCA e no 
Instagram da PUC-Campinas e alcançou mais de 100 pessoas. 
3.2.4. NÚCLEO ARTÍSTICO EXPERIMENTAL DE CANTO CORAL 
Em virtude das circunstâncias da pandemia, um desafio nos uniu frente a darmos continuidade às atividades do 
Núcleo Artístico Experimental (NAE) de canto coral de maneira remota. Nesse sentido, nos reinventamos e, no 
primeiro semestre, realizamos uma série de lives em parceria com grupos e instituições externas. Em 04 de 
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junho, pelo Facebook do CCA, ocorreu a Live “Cantagiar” - um trocadilho com a palavra "contagiar", na 
expectativa de – através do canto – contagiar os ouvintes; em homenagem às ONGs e entidades assistenciais 
que fazem parte da Rede dos Amarais; e, no dia 26 de  junho, a Live “Sempre Alerta” para o grupo dos 
escoteiros Craós e suas campanhas para o enfrentamento do COVID-19; em julho, realizamos a Live 
“Tocando em Frente”, no dia 07, para as entidades assistenciais do Bairro Santa Monica. E, no dia 14 de 
julho, realizamos mais uma versão da Live “Cantagiar”, em Homenagem à cidade de Campinas por ocasião 
de seu aniversário de 256 anos e em homenagem à ONG “Esperança Sem Limites, cidade dos Meninos”. Os 
eventos foram bem avaliados pelo público homenageado presente. Conforme os dados levantados em 
27/05/2021, tivemos uma média de mais de 800 pessoas alcançadas por evento, sendo essas visualizações 
posteriores ao evento. Os eventos foram divulgados no site do CCA e nas redes sociais. 
No segundo semestre, mantivemos as apresentações online, diferenciando com temas voltados para promover 
a saúde e bem-estar de todos, visando alcançar o maior público possível. Nesse sentido, realizamos no dia 08 
de agosto, pelo Facebook do CCA, a live “Canto...uma expressão”, com a participação do aluno Jessé 
Sant’Anna, cursando o último ano do curso de fonoaudiologia da Pontifícia Universidade Católica de 
Campinas, que foi mais didática, abordando o universo do trato vocal no sentido da saúde vocal e de como 
garantir uma boa emissão sonora e se expressar através da voz falada e cantada. O evento teve público 
pequeno, com alcance estimado pelo Facebook de 253 pessoas, visualização posterior levantada em 
27/05/2021.  
Em 11 de setembro, transmitimos pelo Facebook do CCA, a live “Paz- tributo à 2011”, em mais uma 
apresentação artística do Núcleo, a musicista Fátima Viegas e os integrantes do NAE Canto Coral trouxeram 
um belo e diversificado repertório voltado à temática da paz, como "A paz" de Gilberto Gil, "Vilarejo" de Marisa 
monte. No dia 25 de setembro, aconteceu a live “Gentil Primavera”, que trouxe repertório vocal enaltecendo 
a chegada da nova estação e com ela a reinvenção, o encontro de outros meios de reconectar e estar mais 
perto da nossa comunidade. A apresentação teve duração de 40 minutos.  
No início de outubro, dia 02, ocorreu o evento “Quero mais Saúde”, com repertório centrado na exaltação da 
força, coragem e da importância de se cuidar e prevenir. Esta Live conscientizou e sensibilizou seus 
participantes à temática da saúde e a campanha de prevenção ao câncer de mama “Outubro Rosa”. Em 31 
de outubro, realizamos a live “É tempo de cuidar”, que apresentou performance musical vocal dos 
integrantes. No repertório, canções singelas que remetem à infância evocaram nossas memórias afetivas, 
resgatando e intensificando a importância do cuidar, de valorizar e preservar as relações humanas. 
Em 19 de novembro, ocorreu a live “Somos todos diferentes”, com repertório cercado de peças da bossa 
nova de compositores como Toquinho, Vinícius de Moraes, Tom Jobim entre outros. O estilo proporcionou aos 
integrantes do NAE, interpretação que a diversidade precisa ser respeitada, trazida na forma de canções solos 
e vídeos com polifonia. No dia 27 de novembro, aconteceu o evento “Gratidão”, trouxe repertório voltado para 
o tema e disponibilizou declaração para fins acadêmicos aos alunos participantes e ouvintes. 
Encerrando o semestre, aconteceu, em 09 de dezembro, a live "Natal Sem Igual", trazendo a performance 
artística vocal "Natal", entoando canções seculares e tradicionais para lembrar a data que se aproximava. 
Todas as performances foram divulgadas pelo site do CCA e redes sociais, incluindo as redes da PUC-
Campinas. Foi um total de 8 eventos, com média de alcance de 170 pessoas por evento (esse número se 
refere a visualizações posteriores no Facebook do CCA, registrada na data de 27/05/2021). 
3.2.5 NÚCLEO ARTÍSTICO EXPERIMENTAL DE TEATRO 
Socialmente isolados, foi preciso redescobrir e ressignificar as ações e escolhas enquanto artistas da cena, 
artistas do encontro, para se conseguir permanecer criativamente potente e atuante! Nesse sentido, foi criado o 
projeto “Entre Vistas”, uma série de lives, que aconteceu pelo Instagram do NAE Teatro, em formato de 
diálogos entre a Diretora Teatral e os integrantes, fortalecendo não apenas os vínculos entre os integrantes, 
mas também ampliando esses vínculos com o público. O NAE Teatro realizou no decorrer do ano, de junho a 
dezembro, o total de 20 encontros com a participação de praticamente todos os integrantes do núcleo. Cada 
encontro trouxe momentos ricos de compartilhamento de experiências de vida e foi muito bem avaliado pelos 
integrantes e público participante. Os eventos foram divulgados no site de CCA e nas redes sociais. E, 
conforme dados do Instagram do NAE Teatro, alcançamos em média 90 pessoas por encontro, sendo 
visualizações posteriores aos eventos, registradas na data de 27/05/2021. 
Em 04 de julho, pelo Facebook do CCA, iniciamos o projeto Lives Teatrais com a leitura dramática “O Caso 
das Petúnias Pisoteadas” – texto teatral de Tennessee Williams. E, no dia 21, com a leitura dramática 
"Manual de Instruções" – seleção de alguns contos de Julio Cortázar, ensaiados via WhatsApp e Streamyard, 
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trazendo uma pitada de surrealismo e non-sense para elementos cotidianos. As leituras tiveram duração de 30 
a 50 minutos. E estima-se que alcançamos mais de 1 mil pessoas no Facebook, sendo visualizações 
posteriores, registradas em 27/05/2021. 
No segundo semestre, nos meses de novembro e dezembro, transmitimos o projeto Teatro Pandêmico pelo 
Facebook e Youtube do CCA.  
 

DATA HORARIO MOSTRA CÊNICA VIRTUAL INTEGRANTES 

22.11 

17h “Quanto tempo o tempo tem?” Anick Giomo e Oscar Nucci 

17h15 "O Caso Patriarca" Alexia Recyelle, Bruna Cristina, Clara 

Filizola e Pâmela Porto 

27.11 19h30 “Vidas Cruzadas"  

08.12 18h30 “Não era ninguém”;  

12.12 19h "Imaginação Insana” Isabela Oliveira, Letya e Victor Sartori.  

 “Presos?” 

 

Cada mostra teve a participação de atores e atrizes diferentes, buscando superar as inúmeras dificuldades da 

ordem de conexão de internet e aparelhos tecnológicos. Conforme dados apresentados pelo Facebook, estima-

se que as 6 mostras totalizaram mais de 700 pessoas alcançadas. A divulgação do evento foi realizada através 

de banner virtual no site do CCA, e-mail marketing, bem como pelas redes sociais e mídia externa. 

3.3. ATENDIMENTO A SOLICITAÇÕES 

As atividades artísticas do CCA são desenvolvidas em várias frentes. Uma delas é a atuação e participação 

artística em eventos internos e externos que se destacam, a divulgação e difusão artística dentro e fora da 

Universidade e o enriquecimento cultural dos momentos institucionais. O atendimento a demandas tem sido 

muito bem avaliado pelos requisitantes, que insistem na importância da participação artística para a 

qualificação dos eventos. Em face do trabalho remoto, poucos atendimentos foram realizados, em função do 

desequilíbrio que o isolamento social gerou. 

3.3.1. Atendimentos Internos 

O Centro de Cultura e Arte procurou manter o atendimento a todos os pedidos que lhe foram encaminhados 

pelas unidades administrativas e acadêmicas. Tais apresentações totalizaram 25 participações/atendimentos 

artísticos para cerca de 6 unidades. 

Os eventos promovidos por outras unidades da PUC-Campinas que contaram com a participação dos grupos 

transcorreram sem maiores problemas. Aconteceram atendimentos às solicitações de apresentações das 

seguintes unidades acadêmicas e administrativas da Universidade: 
 

Unidades Atendimentos 

Comitê de Acolhida aos Calouros - CACI/Reitoria 16 

COGRAD/PROGRAD 01 
Faculdade de Fonoaudiologia - CCV 01 

PROEXT 04 

Reitoria 01 
 
O CCA contribuiu novamente nesse ano, com apresentações artísticas na Confraternização de Final de Ano 

da Instituição no Momento Cultural e Religioso de Natal. O Grupo de Música de Câmara, juntamente com o 

Núcleo Artístico Experimental de Canto Coral, se apresentou no Momento Cultural de Natal Online. A 

apresentação foi um sucesso. 

3.3.2. Parcerias Externas 

O Centro de Cultura e Arte participou de lives externas, organizadas pela Rede Abraço, com apresentações 

artísticas do Núcleo de Canto Coral. A entidade promoveu apresentações em sua página do Facebook: a) No 

dia 19/10, Live Outubro Rosa Rede Abraço Amarais, b) No dia 19/11, Live Novembro Azul Rede Abraço 

Amarais. A REDE ABRAÇO da REGIÃO DOS AMARAIS é composta por diversas entidades sociais que 
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atendem a população com vulnerabilidade social daquele território. Fazem parte dessa rede: Associação 

Beneficente Direito de Ser; Movimento Assistencial Espírita Maria Rosa, Associação Beneficente Campineira, 

União Cristã Feminina, Grupo Primavera, Centro Assistencial Vedruna, Paróquia São Marcos, O Evangelista, 

Paróquia Santa Mônica, Igreja Presbiteriana, Conseg Barão Geraldo, Serviço Social São Paulo Apóstolo, SETA 

Norte, COMPAZ e moradores da Região dos Amarais. 

AVANÇOS: a) Inovação no processo de reconfiguração do Centro de Cultura e Arte, em função do trabalho 

totalmente remoto. b) No processo de inscrição, os testes e a seleção de aprovados não restringiram a 

participação de alunos em função do número de bolsas existentes. c) No geral, a série Anima gerou novos 

desafios e experimentações, permitindo atingir maior parcela das comunidades interna e externa, possibilitando 

novas frentes de trabalho para todos os grupos e núcleos artísticos. d) A série Anima suscitou a construção de 

trabalho coletivo das áreas artísticas, num aprendizado de sintonia e produção conjunta, anteriormente 

experimentado mais esporadicamente. e) Aumento das visualizações das produções artísticas do CCA, 

disponibilizadas nas redes sociais do órgão no pós-evento. f) Aperfeiçoamento dos Instrumentos de avaliação 

utilizando as redes sociais do CCA, a partir dos usos de dados estatísticos das redes sociais. g) Os Grupos e 

Núcleos Artísticos Experimentais produziram vasta e diversificada agenda de apresentações artísticas, em 

ambiente virtual, respondendo, a contento, às diretrizes da PROEXT. h) Aumentamos consideravelmente o 

público do CCA, considerando este novo formato das atividades artístico-culturais em ambiente virtual, 

principalmente nas visualizações posteriores aos eventos, em função de o registro ficar disponível no formato 

online. i) Os Grupos e Núcleos Artísticos do Centro de Cultura e Arte apresentaram bom desempenho global, 

adaptando-se ao tempo de pandemia, atingindo público maior, mesmo que nas visualizações posteriores. j) Na 

maioria das apresentações, havia razoável quantidade de público, o que incentiva, e muito, os integrantes à 

melhoria de suas performances artísticas. k) Atendemos as diversas solicitações da comunidade interna, 

mesmo com as restrições do isolamento social, através de apresentações artísticas, ao vivo e\ou gravadas, 

para veiculação no ambiente virtual. l) A presença do CCA nas Recepções Oficiais aos Calouros é fundamental 

para a divulgação do Centro aos ingressantes e tem repercutido no aumento da visibilidade dos grupos 

artísticos e na expansão exponencial de inscrições para os grupos artísticos por esse grupo de estudantes. 

FRAGILIDADES: a) Em que pese o alcance maior de público nas visualizações após a realização dos eventos 

artísticos, temos que aprender como obter engajamentos, curtidas e, principalmente, fidelizar o público virtual 

para as produções artísticas do CCA. b) Obter e aprender a usar tecnologias disponíveis para ampliar e 

distribuir, para as diferentes redes sociais, as produções artísticas do CCA. c) Entender o comportamento e 

necessidades desse novo público virtual, visando adequar datas, horários e locais para a transmissão dos 

eventos artísticos. d) Acompanhar, entender e utilizar as possibilidades tecnológicas, visando ampliar a 

distribuição da produção artístico cultural. e) Redução de solicitações e atendimentos, em função da dificuldade 

de participações artísticas em eventos online. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Garantir a captação de 

integrantes qualificados para os grupos artísticos e a manutenção de integrantes, especificamente para as 

áreas de Música de Câmara e Música Popular. b) Implantar novo formato de trabalho para os Núcleos 

Artísticos Experimentais de Teatro, Dança e Canto Coral em pleno momento de caos social e distanciamento 

social. c) Manter o formato de apresentação do Momento Artístico, criando espetáculo com atuação 

concomitante de todas as áreas do CCA. d) Reestruturar o CCA em dois tipos de atuação das áreas artísticas: 

Grupos Artísticos (Câmara e Música Popular) e Núcleos Artísticos Experimentais (dança, teatro e coral). e) 

Reforçar, ao solicitante, as seguintes necessidades: feedback de avaliação do evento incluindo o alcance de 

público, inclusive, em ambiente virtual, inserir no material de divulgação a participação do grupo ou do núcleo, 

encaminhar o material de divulgação ao CCA. 

 

CIAPD 01 
Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Atenção à Pessoa com Deficiência 
 

1. OBJETIVOS. GERAL: a) Desenvolver o programa de “Preparação e Inclusão da Pessoa com Deficiência no 

Mundo do Trabalho” como tecnologia social, com ênfase no desenvolvimento das habilidades cognitivas, 
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motoras e sociais das pessoas com deficiência, tendo em vista atender às crescentes demandas de 

conhecimentos e práticas na área da empregabilidade, em parceria com Empresas da Região Metropolitana de 

Campinas (RMC),  e incentivar e possibilitar o desenvolvimento de atividades empreendedoras no mercado 

produtivo por este segmento social. ESPECÍFICOS: A) Objetivos Específicos: ATENÇÃO ÀS PESSOAS: a) 

Atuar como facilitador da inclusão social da pessoa com deficiência no âmbito da preparação e 

encaminhamento para o mercado de trabalho. b) Oferecer oficinas socioeducativas que desenvolvam as 

habilidades das pessoas com deficiência e promovam sua preparação para o mercado de trabalho. c) 

Desenvolver projeto para apreensão do uso de tecnologias da comunicação e informação visando à 

capacitação para o mercado de trabalho. d) Identificar campos de atuação profissional e desenvolver aptidão 

exigida pelas empresas, ampliando as possibilidades de inclusão da pessoa com deficiência no mercado de 

trabalho. e) Valorar a oferta dos serviços de extensão da PUC-Campinas, no que se refere às pessoas com 

deficiência no território de Campinas e Região Metropolitana (RMC). f) Estabelecer parcerias com instituições 

de atendimento especializado da RMC para encaminhamento das pessoas com deficiência para 

realização/complementação de atendimentos específicos. g) Estabelecer parcerias com instituições de ensino 

formal para encaminhamento das pessoas com deficiência para retomada das atividades escolares, quando 

necessário. h) Estabelecer parceria com instituições e centros de cursos profissionalizantes para 

encaminhamento das pessoas com deficiência com vista à concretização de seu projeto de vida profissional. B) 

Objetivos Específicos: ATENÇÃO AOS CONTEXTOS: a) Oferecer serviços de assessoria às empresas, 

instituições e entidades que atuam com a inclusão social da pessoa com deficiência. b) Promover oficina de 

Orientação aos Pais e/ou Responsáveis das pessoas com deficiência atendidas pelo CIAPD, visando 

conscientizá-los sobre a importância da inclusão de seus filhos no mundo do trabalho para o desenvolvimento 

da autonomia e independência. c) Fortalecer a rede de contatos entre a rede de ensino, instituições e empresas 

de Campinas e sua Região Metropolitana visando o atendimento às demandas quanto à acessibilidade e 

condições de trabalho dos profissionais com deficiência. d) Identificar demandas, planejar e auxiliar na 

divulgação de cursos de extensão na área de atuação do CIAPD visando potencializar as propostas em 

desenvolvimento. e) Articular ações com as diferentes Faculdades da Universidade visando à construção de 

ações que contribuam com a efetiva inclusão das pessoas com deficiência no espaço universitário. C) 

Objetivos Específicos: ATENÇÃO ÀS EXPERIÊNCIAS: a) Engajar os estudantes dos diferentes cursos de 

graduação da PUC-Campinas como corresponsáveis pelo processo de inclusão, desenvolvimento e 

reconhecimento do potencial da pessoa com deficiência. b) Possibilitar o convívio, inclusão, interação e 

desenvolvimento da pessoa com deficiência, a partir de seu relacionamento com os estudantes dos diferentes 

cursos de graduação que atuam nas oficinas e com a equipe de trabalho do CIAPD. c) Promover aos 

acadêmicos da PUC-Campinas, uma formação profissional de qualidade alinhada às demandas de atuação 

multiprofissional e interdisciplinar, em conformidade com a necessidade emergente do processo de inclusão 

social da pessoa com deficiência. d) Envolver a participação de diferentes setores da Universidade na 

construção de ações inclusivas. e) Promover e participar de encontros/eventos que possibilitem a disseminação 

de informações sobre os direitos que permeiam a inclusão e permanência do colaborador com deficiência no 

ambiente de trabalho, acentuando suas potencialidades. f) Motivar os profissionais do CIAPD a participarem de 

eventos, Workshop, cursos, entre outros na área de atuação do Centro. g) Identificar ferramentas e estabelecer 

espaços (presenciais e virtuais) que facilitem a interlocução entre a equipe de profissionais do CIAPD e 

estudantes os voluntários. 1.1. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: A) PARA AS PESSOAS COM 

DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO CIAPD: a) Observar e avaliar o desempenho e o desenvolvimento das 

competências, habilidades e atitudes das pessoas com deficiência nas atividades propostas pelas oficinas 

socioeducativas. b) Quantificar o número de alunos com deficiência que participaram de processos seletivos 

para inclusão no mercado de trabalho formal. c) Quantificar o número de alunos com deficiência que 

participaram de entrevistas de emprego. d) Quantificar o número de alunos com deficiência inseridos no 

mercado de trabalho formal e informal. e) Quantificar o número de alunos que retomaram os estudos na Rede 

Regular de Ensino. f) Quantificar o número de alunos que realizaram cursos de capacitação profissional 

oferecidos por instituições externas. g) Acompanhar a carreira das pessoas com deficiência inseridas no 

mercado de trabalho (permanência na empresa; atuação na função em conformidade com o contrato de 
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trabalho; adaptação por parte da empresa; feedback do empregador sobre a atuação dos trabalhadores com 

deficiência; promoção de cargo/função e conquistas de novas oportunidades de trabalho). h) Quantificar o 

número de alunos que realizaram oficinas de empreendedorismo e executaram seu plano de negócio. B) PARA 

AS FAMÍLIAS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA ATENDIDAS PELO CIAPD: a) Avaliar as ações dos 

familiares e/ou responsáveis pela pessoa com deficiência, no que se refere: a) conquista da autonomia de seus 

filhos para realização de atividades cotidianas e deslocamentos (transporte). b) reconhecimento da importância 

do trabalho (social e financeiro).c) aceitação das mudanças na própria rotina familiar. d) incentivo para o 

ingresso e/ou retorno dos seus filhos ao ensino formal e/ou cursos de capacitação para qualificação 

profissional. C) PARA OS ESTUDANTES DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA PUC-CAMPINAS: a) Avaliar a 

contribuição das experiências vivenciadas pelos estudantes da PUC-Campinas nas oficinas socioeducativas do 

CIAPD. b) Avaliar a contribuição e quantificar o número de estudantes de graduação que realizaram estágios 

supervisionados nas oficinas socioeducativas oferecidas pelo CIAPD. c) Avaliar a contribuição do CIAPD para a 

formação humana, acadêmica e profissional dos estudantes de graduação. d) Oferecer apoio aos estudantes 

envolvidos em projetos de extensão da PUC-Campinas, que envolvam o atendimento de demandas das 

pessoas com deficiência. D) PARA OS COLABORADORES E ENCARREGADOS VINCULADOS AO 

DEPARTAMENTO DE SERVIÇOS GERAIS: a) Oferecer apoio e orientação pontual aos profissionais e 

encarregados com vista à corresponsabilização do protagonismo em experiências que corroboram com a 

construção de um clima organizacional inclusivo. E) PARA A COMUNIDADE EXTERNA (EMPRESAS, 

INSTITUIÇÕES, entre outras): a) Quantificar o número de empresas atendidas pelo CIAPD, com o propósito 

de encaminhamento de pessoas com deficiência para participar de processos seletivos. b) Quantificar o 

número de empresas atendidas pelo CIAPD, com o propósito de parceria para acompanhamento profissional 

das pessoas com deficiência e treinamento de líderes e equipes de trabalho. c) Quantificar o número de 

empresas, instituições, escolas, com o propósito de captação de pessoas com deficiência interessadas no 

programa do CIAPD. d) Identificar demandas e auxiliar na criação, planejamento e divulgação de cursos de 

extensão na área de atuação do CIAPD para oferecimento à comunidade externa. e) Oferecer apoio, 

acompanhar a realização e prestar auxílio para testagem de tecnologias criadas em projetos de extensão da 

Universidade voltadas às pessoas com deficiência. 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS:  

Continuidade ao processo de autoavaliação e, nesse processo, utilizou-se os instrumentos metodológicos 

destacados a seguir: a) Leitura e análise de documentos. b) Preenchimento de Formulários de Avaliação. c) 

Observações e avaliação por meio de entrevistas realizadas com o público-alvo do CIAPD. d) Realização de 

reuniões organizadas e direcionadas pelo gestor do Centro em conjunto com sua equipe de trabalho, visando 

discussão dos indicadores e resultados das oficinas socioeducativas, e elaboração de propostas de melhorias 

visando à qualidade dos serviços prestados pelo Centro à comunidade interna e externa. e) Realização de 

estudos de casos, troca de informações e discussão sobre os alunos e desempenho dos estudantes bolsistas e 

voluntários que atuam no Programa do CIAPD. f) Estudos de casos, por meio de reunião entre a equipe 

técnica, a gestão e os estudantes bolsistas. g) Reuniões semanais com estudantes bolsistas e voluntários h) 

Elaboração individualizada de um projeto de vida para preparação e atuação profissional de cada participante e 

seu acompanhamento e orientação semanal pelos profissionais do CIAPD. 

Levantamento dos dados: Utilizou-se da metodologia de abordagem qualitativa, recorreu-se a técnicas de 

observação, entrevistas, leitura e análise dos documentos e das leis que asseguram os direitos das pessoas 

com deficiência. 

Processamento dos dados: Utilizou-se do recurso de editor de textos e das ferramentas para 

“compartilhamento de arquivos em nuvem” para o serviço de armazenamento e sincronização, edição de 

documentos, apresentações e disponibilização dos dados em planilhas/tabelas. 

Análise dos dados: A análise dos dados foi realizada de forma quantitativa (estatística descritiva, conforme 

base de dados existentes) e qualitativa (conteúdos fornecidos pelos instrumentos de avaliação e pelos registros 

regulares). 

No âmbito social, o CIAPD deu continuidade e aprimoramento ao Programa Preparação e Inclusão da Pessoa 
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com Deficiência no Mundo do Trabalho, que foi organizado considerando três nichos de atuação: 1) ATENÇÃO 

ÀS PESSOAS; 2) ATENÇÃO AOS CONTEXTOS; 3) ATENÇÃO ÀS EXPERIÊNCIAS. Cada um dos nichos de 

atuação dividia-se em conformidade com as especificidades de atendimento do público-alvo interno e externo. 

A seguir, para cada nicho de atuação e público-alvo, serão apresentadas as ações desenvolvidas pelo CIAPD 

acompanhadas de estratégias para encaminhamentos e resultados. 

 

Quadro 1. Quadro resumo dos atendimentos oferecidos pelo CIAPD no ano de 2020.  

Público / Atividade Quantidade 

Público Externo (participação espontânea) 05 

Público Externo (participação de instituições) 00 

Público Externo (acompanhamento profissional) 83 

Público Interno (DRH PUC-Campinas) 00 

Empresas 25 

Oficinas Oferecidas 11 

Atendimento Pais/Responsáveis (orientação e encaminhamentos) 40 

 
2.1 Programa de atuação: ATENÇÃO ÀS PESSOAS  

O Programa “Preparação e Inclusão da Pessoa com Deficiência para o Mundo do Trabalho” considera o 

universo do trabalho como campo em potencial para a promoção da inclusão social das pessoas com 

deficiência e busca contribuir para o desenvolvimento de habilidades e competências que oportunizem ampliar 

a participação social, a atuação profissional e o reconhecimento do potencial desse público para o exercício do 

trabalho. Trata-se de um Serviço de Oficinas Socioeducativas oferecido ao público externo: pessoas com 

deficiência da Região Metropolitana de Campinas (RMC), idade igual ou superior a 14 anos. 

Com relação à continuidade do trabalho para 2020, destacaram-se as seguintes demandas de atendimento e 

propostas de trabalho descritas no Quadro 2. 

 

Quadro 2. Demandas de atendimento conforme perfil e número de pessoas e propostas de encaminhamento 

para atendimento oferecido.  
Perfil das pessoas atendidas Número de pessoas 

atendidas 
Propostas de encaminhamento 

Pessoas que iniciaram a 
participação no programa em 2019 

ainda não inseridas no mercado 
de trabalho 

05 pessoas com 
deficiência 

Oficinas de Projeto de Vida, 
Empregabilidade e Treinamento de 

Habilidades: atendimento semanal em 
encontros individuais. 

Pessoas contratadas 
recentemente que estiveram em 

acompanhamento e orientação de 
carreira oferecidos pelos 
profissionais do CIAPD  

20 pessoas com 
deficiência 

Oficinas de Acompanhamento e 
Orientação de Carreira: atendimentos 
semanais individualizados oferecidos às 

pessoas com deficiência para 
acompanhamento da carreira junto às 

empresas parceiras. 
Pessoas contratadas no ano de 
2019 em etapa de conclusão do 
processo de acompanhamento e 

orientação de carreira  

63 pessoas com 
deficiência 

Oficinas de Acompanhamento e 
Orientação de Carreira: atendimentos 
mensais individualizados oferecidos às 

pessoas com deficiência para 
acompanhamento da carreira junto às 

empresas parceiras. 
Pessoas engajadas em negócios 
empreendedores iniciados no ano 

05 pessoas com 
deficiência  
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de 2019:  
Negócio 1: “Inclusão Sustentável”  

 
04 responsáveis 

 
 
 
 

Oficinas de Empreendedorismo e 
Geração de Renda: 

atendimento semanal em encontros 
individuais. 

Pessoas engajadas em negócios 
empreendedores iniciados no ano 

de 2019: 
Negócio 2: “ODA Jardins” 

01 pessoa com 
deficiência  

 
01 responsável 

Pessoas engajadas em negócios 
empreendedores iniciados no ano 

de 2019:  
Negócio 3: “MM Decorações” 

02 pessoas com 
deficiência 

 

 
Desta forma, o público atendido ano foi constituído por 40 pessoas. Entre essas, 35 pessoas com deficiência e 

05 pais e/ou responsáveis em atendimento semanal por atuarem como sócios nas atividades empreendedoras 

desenvolvidas pelos filhos.  

Dentre as pessoas atendidas, estavam pessoas com deficiência física, intelectual, mental e visual, entre esses 

alguns que apresentam outra deficiência associada, configurando-se em deficiência múltipla. Essas pessoas 

apresentavam faixa etária de 14 a 70 anos, eram moradoras da RMC e, em sua maioria, apresentam baixa 

escolaridade. Todos participaram gratuitamente das oficinas socioeducativas oferecidas semanalmente, numa 

frequência de 2 a 4 vezes na semana. Para este programa, o CIAPD realizava aproximadamente 160 

atendimentos semanais oferecidos à comunidade externa. 

Como ação norteadora do programa, no ano de 2020, o CIAPD ofereceu gratuitamente às pessoas com 

deficiência da comunidade externa onze oficinas socioeducativas descritas no Quadro 3.  

 

Quadro 3. Relação de oficinas socioeducativas oferecidas à população com deficiência da RMC e seus 

objetivos dentro do programa de preparação da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho 

desenvolvido pelo CIAPD. 
OFICINA OBJETIVO 
EMPREGABILIDADE Desenvolver competências, habilidades e atitudes para o ingresso e 

permanência no mercado de trabalho.   
TREINAMENTO DE HABILIDADES 
PROFISSIONAIS 

Desenvolver e aperfeiçoar habilidades específicas para 
desempenhar diferentes funções no mercado de trabalho. 

USO DE TECNOLOGIAS 
 

Conhecer e utilizar as tecnologias de comunicação e informação 
com vista à sua preparação e ingresso no mercado de trabalho.   

EMPREENDEDORISMO 
 

Desenvolver atitude empreendedora para resolver problemas, 
inovar, criar e construir um plano de negócio e carreira profissional. 

GERAÇÃO DE RENDA  
 

Desenvolver habilidades para criar produtos e aperfeiçoar 
processos que viabilizem a construção e execução de um plano de 
negócio. 

PROJETO DE VIDA  
 

Orientar e acompanhar a elaboração e execução de um projeto de 
vida que privilegie a preparação e qualificação continuada para o 
trabalho. 

BUSCA DE OPORTUNIDADES 
 

Realizar pesquisas sobre alternativas de qualificação e busca 
frequente por oportunidades de trabalho para construção da carreira 
profissional. 

JOGOS E MODALIDADES 
ESPORTIVAS 

Promover o desenvolvimento de habilidades e competências 
cognitivas, motoras e sociais, relacionando as vivências com o 
universo do trabalho. 

ACOMPANHAMENTO E 
ORIENTAÇÃO DE CARREIRA  

Aprimorar competências e habilidades para qualificação continuada 
e encaminhamentos da carreira profissional. 

ORIENTAÇÃO DE PAIS E/OU 
RESPONSÁVEIS 
 

Conscientizar a família e/ou responsável sobre a importância da 
inclusão no mercado de trabalho para o desenvolvimento da 
autonomia e independência. 

ACESSIBILIDADE CULTURAL E 
QUALIDADE DE VIDA 

Facilitar o empoderamento cultural e inclusão em diferentes 
contextos com vista à qualificação profissional continuada. 

 

Para realização das oficinas utilizou-se de estratégias lúdicas e metodologias ativas para promover o 
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engajamento dos alunos nos diálogos, jogos, dinâmicas e/ou experiências propostas em oficinas, objetivando o 

aprendizado e o desenvolvimento de habilidades, competências, comportamentos e atitudes que levassem as 

pessoas com deficiência a protagonizarem seu processo de desenvolvimento e formação na perspectiva da 

conquista progressiva da autonomia e independência. 

Paralelamente, a equipe de profissionais do CIAPD ofereceu orientações individualizadas e realizou 

intervenções junto ao público-alvo e seus familiares, para conscientização e mobilização quanto à importância 

de acesso à serviços que complementassem o trabalho oferecido pelo CIAPD. Dentre os serviços, destacam-se 

a retomada das atividades escolares, a procura de e matrícula em cursos para formação e capacitação 

profissional. As intervenções foram planejadas nas oficinas de Projeto de Vida, sendo de responsabilidade de 

todos os profissionais, incluindo a promoção de parcerias com instituições de ensino e profissionalização para a 

realização de respectivos encaminhamentos. 

A partir de março, todos os atendimentos e oficinas passaram a ocorrer no formato remoto utilizando-se de 

plataformas de videoconferência. Para isso, todos os participantes e familiares em atendimento foram 

orientados e treinados para que pudessem administrar adequadamente as ferramentas tecnológicas utilizadas 

para realização das oficinas. 

Em virtude do distanciamento social imposto como protocolo de prevenção da pandemia do COVID-19, as 

atividades foram adaptadas para o meio remoto e, por esse motivo, intensificadas frente à grande oferta de 

oportunidades para participação em eventos e cursos gratuitos com foco na preparação para o trabalho e 

aprimoramento das habilidades e competências profissionais. 

Apesar de ocorrerem encontros remotos coletivos, o foco das intervenções nas oficinas a distância foi 

direcionado para o trabalho individualizado com cada um dos participantes, conforme seu projeto de vida e 

especificidade de interesse e/ou atuação profissional. 

Inicialmente, para administração dos encontros remotos, todos os participantes em atendimento, quando 

necessário, acompanhados de seus respectivos responsáveis, foram orientados com relação à proposta de 

trabalho pautada na atualização e/ou reorganização do projeto de vida individual para ingresso no mercado de 

trabalho e/ou aprimoramento profissional. Dessa forma, conforme o projeto de vida individual, cada aluno foi 

apresentado a oportunidades de atividades complementares, contando com a orientação e acompanhamento 

dos profissionais do CIAPD, e orientado, persuadido, instigado e acompanhado a participar de atividades 

complementares que envolviam: a) Matrícula e/ou frequência em atividades de ensino formal. b) Inscrição em 

palestras, cursos e eventos, supervisionada e mediada pelos profissionais do CIAPD. c)  Diálogos, relatos 

narrativos e/ou relatórios das atividades complementares para compartilhamento das experiências e registro 

dos aprendizados. d) Atualização constante dos currículos e portfólios de documentos e certificados. e) Busca 

de oportunidades e efetivação dos processos de inscrição e participação em processos seletivos. f) No caso 

específico de pessoas engajadas em atividades empreendedoras, o acompanhamento foi pautado 

especificamente na reinvenção e inovação dos processos para adequação e oferecimento dos produtos e/ou 

serviços de forma remota e/ou entregas delivery com atenção às recomendações e protocolos de saúde 

(COVID-19). Foi enfatizada a necessidade de organização do plano de negócio com ênfase na atualização dos 

portfólios de produtos e/ou serviços bem como o investimento de esforços em marketing digital. 

 

2.2. Programa de atuação: ATENÇÃO AOS CONTEXTOS;  

Os serviços eram oferecidos a partir das necessidades de cada organização, no que se refere às possibilidades 

de desenvolvimento da cidadania, valorização da diversidade cultural, promoção da inclusão e 

responsabilização social. 

A seguir, no Quadro 4, apresenta-se um portfólio de serviços que constituem o Programa “Preparando 

Contextos para Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho”, que tem como objetivo oferecer 

consultoria e assessoria para a promoção da empregabilidade, planejamento de carreira e desenvolvimento 

profissional da pessoa com deficiência, contribuindo para o aprimoramento da cultura inclusiva nas 

organizações. 

 

Quadro 4. Portfólio de Serviços de Extensão que constituem o Programa “Preparando Contextos para Inclusão 



 

249 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2020 – VOLUME II 

CPA PUC-CAMPINAS 

da Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho”. 
Serviços de Extensão Objetivo  

A) Movimento de 
Caracterização dos 
Recursos Humanos 

 

Realizar atualização cadastral de todos os colaboradores da 
empresa para adequação contratual correspondente à “Lei de 
Cotas”. 

 

B) Mapeamento de Cargos e 
Carreiras 

 

Identificar e sugerir a reorganização ou criação de cargos e funções 
em concordância com a análise criteriosa de suas exigências para o 
delineamento preciso dos perfis profissionais. 

 

C) Acessibilidade 
Arquitetônica 

 

Realizar estudo de cada contexto arquitetônico para distribuição dos 
colaboradores seguido da prospecção, planejamento, orçamento, 
avaliação e acompanhamento da execução de adaptações 
razoáveis para adequação ao desenho universal. 

 

D) Acessibilidade Atitudinal 
 

Sensibilização, Conscientização e Treinamento de Equipes:  
Promover a sensibilização, conscientização, orientação e 
treinamento das equipes de gestão ou operacional, buscando a 
promoção da inclusão. 
Cursos de Extensão In Company elaborados em parceria com a 
Coordenadoria dos Cursos de Extensão (CCE) em conformidade 
com as demandas da organização: 

 Lei de Cotas para contratação de Pessoas com Deficiência; 
 Emprego Apoiado: o paradigma do “contratar e qualificar”; 
 Tecnologia Assistiva: acessibilidade às relações humanas; 
 Introdução a Libras: acessibilidade às relações humanas; 
 Formação de Ledores: Emprestando a Voz; 
 Educação Inclusiva: Ambientes inclusivos de aprendizagem. 

 

E) Material Gráfico e Outras 
Mídias 

 

Elaborar e divulgar materiais (cartilhas, vídeos, jogos e/ou recursos 
tecnológicos) com informações específicas da organização fazendo 
referência às suas práticas exitosas. 

 

F) Pesquisas de Retenção e 
Clima Organizacional 

 

Realização de observações, entrevistas e reuniões para 
identificação de demandas pontuais individuais e/ou coletivas com 
vista à promoção do clima organizacional inclusivo. 

 

G) Acompanhamento e 
Orientação de Carreira 

 

Realizar oficinas socioeducativas periódicas como proposta de 
manutenção e/ou intervenção no clima organizacional com vista ao 
desenvolvimento de uma cultura inclusiva na organização. 

 

H) Métricas de Certificação 
da Qualidade e 
Produtividade 

 

Acompanhar sistematicamente a produtividade dos colaboradores 
com deficiência e suas equipes de trabalho para identificação e 
aferimento de métricas operacionais que certifiquem a qualidade e 
produtividade oferecendo suporte para Feedbacks individuais e/ou 
coletivos. 

 

I) Formação de Gestores 
 

Formação dos gestores para implementação, continuidade e 
gerenciamento do trabalho de Acompanhamento e Orientação de 
Carreira. 

 

J) Oficinas para Treinamento 
de Habilidades 
Profissionais 

 

Promover o exercício de habilidades específicas objetivando 
preparar e/ou aperfeiçoar continuamente os colaboradores 
conforme perfil profissional desejado pela organização. 

 

K) Elaboração e realização 
de processos para 
Recrutamento e Seleção 

Recrutar candidatos para processo seletivo e realizar procedimento 
para seleção em conformidade com o cargo/função pré-
estabelecido. 

 

 
Destaca-se a importância e a necessidade da articulação de parcerias com as demais coordenadorias e 

departamentos vinculados à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade que possuem 

expertise nas questões e ações propostas no portfólio de serviços. 

 

2.3 Programa de atuação: ATENÇÃO ÀS EXPERIÊNCIAS. 

 2.3.1 Bolsistas ou Voluntários do CIAPD  

O CIAPD deu continuidade às ações extensionistas no âmbito acadêmico, oportunizando aos estudantes dos 
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diferentes cursos de graduação da PUC-Campinas a possibilidade de atuar ativamente no Programa 

Preparação e Inclusão das Pessoas com Deficiência no Mundo do Trabalho, que apresenta caráter 

interdisciplinar, contribuindo assim com a formação integral desses indivíduos, agregando-lhes valores sociais e 

humanos. 

Como estímulo à adesão dos estudantes a esse programa do CIAPD, a Universidade concedeu ao Centro 04 

cotas integrais de Bolsa-Estímulo (96 horas mensais), que foram distribuídas segundo a necessidade do 

programa e de acordo com a disponibilidade de tempo e interesse dos estudantes. As bolsas-estímulo foram 

dimensionadas em carga-horária de 4, 8, 12, 16, 20 e 24 horas-semanais.  

Em relação à seleção de estudantes dos cursos de graduação da Universidade interessados em participar do 

programa do CIAPD, a gestão, juntamente com sua equipe de trabalho, organizou, na segunda quinzena de 

janeiro, um Processo Seletivo de Estudantes Bolsistas para atender a essa intenção. A primeira etapa desse 

processo consistiu na divulgação das informações do período de inscrições e preenchimento de um breve 

cadastro dos estudantes oriundos dos diferentes cursos de graduação interessados em atuar no Programa do 

CIAPD, no Portal da Universidade – http.//puc-campinas.edu.br. As etapas subsequentes incluíram entrevista e 

apresentação de uma sugestão de proposta para atuação no projeto. 

                 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

3.1 Resultados: ATENÇÃO ÀS PESSOAS 
3.1.1 PROJETO DE VIDA E EMPREGABILIDADE  
Com a pandemia, os atendimentos foram todos ajustados ao formato on-line, com reuniões semanais e envio 
de atividades extras para o decorrer da semana. 
Avalia-se que, com os atendimentos, os resultados não foram prejudicados. Concluiu-se com êxito todas as 
propostas de preparação das pessoas com deficiência para o mundo do trabalho. 
Pautando-nos nos referenciais de resultados de encaminhamento para o mercado de trabalho atingidos em 
2019 (85%), tínhamos um prognóstico mais otimista, entretanto, com a pandemia, muitas empresas com as 
quais mantínhamos contato e que planejavam contratar PCDs em 2020 recuaram em suas contratações. 
Em 2020, foram registrados apenas 07 contatos, entretanto, em todas as ocasiões, as contratações estavam 
previstas para o término da pandemia. 
Estabelecemos contatos com organizações para o envio do currículo de todas as pessoas atendidas pelo 
CIAPD no 1º semestre de 2020. Além disso, muitos cadastros em programas de aprendizagem e banco de 
currículos foram realizados sob mediação dos profissionais responsáveis. Portanto, considerando que todos 
concluíram sua etapa de preparação para o mundo do trabalho, as expectativas são otimistas para que todos 
alcancem uma vaga no 2º semestre, de forma autônoma e independente. 
Como continuidade à proposta de preparação já atingida pelos atendidos, durante os meses de maio e junho, 
todos os alunos foram orientados e acompanhados durante a realização de cursos de qualificação profissional 
(compatível com o perfil e área de interesse).  
Essa foi uma ação estratégica estabelecida para esse período, de forma que se justificasse aos alunos e 
familiares o êxito na conclusão do processo de preparação profissional (responsabilidade do CIAPD) e, 
paralelamente, a necessidade de encaminhamento dos projetos de vida e empregabilidade com vista à 
transição para o processo de qualificação profissional, indicando cursos presenciais e/ou a distância, 
articulados com o perfil e interesses de cada uma das pessoas atendidas. 
Além das atividades das oficinas regulares em encontros remotos realizados duas vezes por semana, as 
pessoas com deficiência, realizaram de 2 a 6 cursos cada, com carga horária total de atividades entre 30 e 150 
horas. Dentre os 5 participantes em preparação que buscavam uma vaga de trabalho, foi identificada uma 
média aproximada de 4 cursos realizados ao longo do ano, totalizando uma carga horária média de 75,4 horas 
de atividades dedicadas a cursos específicos complementares às oficinas socioeducativas. 
Essa ação possibilitou persuadir as pessoas com deficiência bem como seus familiares acera da ótima 
preparação para o mercado de trabalho e da necessidade da especificidade de formação representada pela 
busca de cursos profissionalizantes em conformidade com os projetos de vida de cada pessoa, justificando a 
conclusão da etapa de preparação e necessidade de transição para o processo de formação profissional na 
área de preferência. 
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Conforme resposta individual das 05 pessoas com deficiência, em processo de preparação profissional, à 
Escala de percepção atual do desenvolvimento profissional (EPADP), adaptado de MOURÃO, PORTO, 
PUENTE-PALACIOS (2014), todos reconheceram com otimismo e segurança que conquistaram habilidades e 
competências importantes para o processo de preparação para o mercado de trabalho e/ou aprimoramento 
profissional como resultado da participação nas oficinas oferecidas pelo CIAPD. O fato pode ser ilustrado 
(Quadro 5) com base nas pontuações médias indicadas pelos participantes em uma escala de 0 a 10 para uma 
sequência de itens. 

 
Quadro 5. Pontuação média apontada pelas pessoas com deficiência participantes das oficinas de preparação 
profissional (n=5) que responderam à Escala de percepção atual do desenvolvimento da preparação 
profissional (EPADPP), adaptado de MOURÃO, PORTO, PUENTE-PALACIOS (2014). 

Itens Pontuação média 
(0 a 10 pontos) 

Domínio das habilidades necessárias para conseguir um trabalho. 9,2 
Preparo para participar de entrevistas de emprego. 
 

8,9 

Confiança na preparação para o mercado de trabalho.  
 

9,8 

Reconhecimento de expressivo desenvolvimento profissional durante o processo 
de preparação. 

9,5 

Recebimento de elogios sobre a postura e comportamento profissional.  9,4 
Otimismo para alcançar um trabalho com os conhecimentos conquistados até o 
momento.  

9,2 

Reconhecimento de melhora da qualificação para o trabalho.  9,8 
 

 
Em reuniões virtuais realizadas na segunda quinzena de junho, foram anunciadas ações de encaminhamento 
por meio de orientações e desafios para busca de oportunidades, articuladas com o período de conclusão das 
atividades. Durante o segundo semestre, foram agendadas e realizadas reuniões remotas com cada um dos 
responsáveis, acompanhados pelos alunos atendidos, para apresentação dos resultados individuais e 
formalização do processo de encaminhamento, enfatizando o êxito individual alcançado pelas pessoas com 
deficiência em seu processo de preparação para o mercado de trabalho e/ou aprimoramento profissional. 
 
3.1.2 ACOMPANHAMENTO E ORIENTAÇÃO DE CARREIRA 
As empresas parceiras solicitaram apoio do CIAPD em diferentes contextos, entre eles: a) Orientação aos 
profissionais e reuniões com as equipes de trabalho. b) Acompanhamento de rotinas de trabalho para sugestão 
de adaptações e apoios necessários à otimização do desempenho profissional das pessoas com deficiência. c) 
Discussão com gestores para estudo das rotinas e demandas de trabalho para criação de vagas de trabalho 
adequadas às habilidades de pessoas com deficiência. d) Articulação com a família para orientação, quando 
necessário. 
Paralelamente, foram planejadas ações de acompanhamento dos profissionais em visitas de campo no local de 
trabalho e aplicação de instrumentos para avaliação das habilidades aprimoradas e motivação no ambiente de 
trabalho (todas as atividades presenciais previstas para o ano foram realizadas por meio de ferramentas de 
videoconferência a partir de março). 
Vale destacar que em virtude da pandemia algumas empresas entraram em contato para solicitar auxílio com 
relação às medidas estratégicas para manutenção do emprego e da renda em consonância com as orientações 
governamentais oficiais. 
Houve mudanças na rotina dos colaboradores contratados recentemente pelas redes de farmácia Pague 
Menos e Drogasil/Raia, que adotaram algumas medidas trabalhistas para a preservação do emprego e renda, 
bem como da saúde dos colaboradores. Entre elas a antecipação de férias, escalas ou redução da jornada de 
trabalho e, em alguns casos, a suspensão temporária do contrato de trabalho. 
A Rede de Farmácia Drogasil Raia adotou antecipação das férias, seguido de afastamento das atividades 
profissionais. Todos os profissionais contratados na condição de deficiência estão afastados de suas 
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atividades. 
Já a Rede Pague Menos adotou antecipação de férias, também seguida de afastamento das atividades 
profissionais. No início do mês de junho, conforme contato com a profissional da Rede de Farmácia Pague 
Menos, três colaboradores com deficiência já haviam retornado às atividades profissionais presenciais 
seguindo todas as orientações e protocolos de saúde (COVID-19) considerando a concordância entre  
empregador e empregado e a ciência dos responsáveis.  
Vale destacar que a profissional do Recursos Humanos da Rede Pague Menos entrou em contato com o 
CIAPD, demonstrando interesse na contratação de mais um aluno do CIAPD, que obteve êxito em todas as 
etapas do processo seletivo e que ainda não foi contratado em virtude da pandemia. 
As pessoas com deficiência já encaminhadas para o mercado de trabalho e participantes das ações de 
acompanhamento e orientação de carreira foram avaliadas ao final do processo de acompanhamento. 
Conforme resposta individual das 20 pessoas que responderam à Escala de percepção atual do 
desenvolvimento profissional (EPADP), adaptado de MOURÃO, PORTO, PUENTE-PALACIOS (2014), todos 
reconheceram com otimismo e segurança que conquistaram habilidades e competências importantes para o 
processo de preparação para o mercado de trabalho e/ou aprimoramento profissional como resultado da 
participação nas oficinas oferecidas pelo CIAPD. O fato pode ser ilustrado (Quadro 6) com base nas 
pontuações médias indicadas pelos participantes em uma escala de 0 a 10 para uma sequência de itens. 

 
Quadro 6. Pontuação média apontada pelas pessoas com deficiência participantes das oficinas de 
Acompanhamento e Orientação de Carreira (n=20) que responderam à Escala de percepção atual do 
desenvolvimento profissional (EPADP), adaptado de MOURÃO, PORTO, PUENTE-PALACIOS (2014). 

Itens Pontuação média 
(0 a 10 pontos) 

Atualmente, domino todas as habilidades necessárias para realização do trabalho.  8,9 
Elogios recebidos pela chefia sobre o desenvolvimento profissional.  9,4 
Confiança na preparação para atuação na atividade de trabalho.  9,2 
Reconhecimento de expressivo desenvolvimento profissional desde que começou a 
trabalhar.  

9,4 

Recebimento de elogios de colegas de trabalho sobre crescimento profissional.  9,0 
Confiança em estar se tornando um profissional mais qualificado.  9,0 
Reconhecimento de melhoria no desempenho profissional.  9,4 

 
Todos os contratos de trabalho das pessoas com deficiência encaminhadas para o mercado de trabalho desde 
2019 mantiveram-se ativos até a conclusão do ano de 2020. 

 
3.1.3 EMPREENDEDORISMO E GERAÇÃO DE RENDA 
Muitas ações foram articuladas junto aos grupos interessados nas ações empreendedoras que iniciaram seus 
negócios mediante intervenção do CIAPD. 
Com esta ação estratégica, todos os alunos participantes das oficinas de empreendedorismo e geração de 
renda concluíram 2019 e iniciaram 2020 com um negócio em andamento. As ações foram continuadas em 
2020 para aprimoramento e conquista de autonomia organizacional e financeira dos negócios.  
No âmbito da Inovação e desenvolvimento sustentável com ênfase na geração de renda, destacam-se 03 
negócios empreendedores criados sob orientação e supervisão do CIAPD em 2019 e acompanhados para 
aprimoramento e conquista de autonomia organizacional e financeira durante 2020.  

A) Inclusão Sustentável - Venda de produtos artesanais sustentáveis, tais como kokedamas, 
cachepôs, quadros, esculturas, relógios de parede, embalagens, guirlandas de kokedamas etc. 
produzidos nas oficinas. Este negócio é desenvolvido por um grupo formado por cinco pessoas 
com deficiência (4 intelectuais e 1 visual) e seus respectivos responsáveis, que se unem para 
administrar democraticamente uma barraca numa feira, que acontece aos sábados, no bairro 
Castelo em Campinas. Nessa feira os produtos confeccionados pelos alunos (kokedamas, relógios 
de madeira, quadros, esculturas etc) são comercializados. Uma parte da venda líquida é revertida 
para o próprio negócio e a outra distribuída proporcionalmente aos participantes. 

B) M M Decoração - Produção e Venda de produtos de natureza sustentável: relógios de parede, 
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luminárias e bandejas: Vendas de produtos pela internet. Esta atividade empreendedora é gerida 
por um aluno do CIAPD que apresenta quadro de deficiência física e um com deficiência 
intelectual.  

C) Oda Jardins - Produção e vendas de mudas de suculentas e serviços de jardinagem e paisagismo. 
Este negócio é administrado por um aluno do CIAPD em parceria com seu pai. 
  

Portanto, durante o 1º semestre, foram articuladas ações de aprimoramentos dos negócios que consistiram em: 
a) Orientação e supervisão para organização do Plano de Negócio com o Modelo Canvas (Dornelas et al., 
2018). b) Orientação e acompanhamento das ações de organização dos grupos de trabalho, estabelecendo 
rotinas de trabalho, pautas e demandas, grupos de articulação e responsabilização por departamentos e ações 
estratégicas. c) Iniciativas de inovação para processos e produtos (pelo menos um novo produto criado). d) 
Organização estratégica de ações para manutenção do negócio durante a pandemia e planejamento 
estratégico de retomada das ações empreendedoras no período pós quarentena. e) Orientação, 
acompanhamento e promoção da autonomia para realização estratégica de Marketing Digital (especificamente, 
Instagram, Facebook e Youtube). f) Implementação de rotinas estratégicas para divulgação dos negócios. g) 
Agenciamento de campanhas para divulgação e pulverização das identidades dos negócios empreendedores. 
h) Mediação e consultoria para implementação de vendas on-line em virtude da pandemia. i) Apresentação e 
implementação de soluções para utilização de plataformas de e-commerce para vendas on-line.  
Nesse contexto, as oficinas socioeducativas promovidas pelo Centro propiciaram às pessoas com deficiência 
maior compreensão da estrutura e tendências do mercado de trabalho na atualidade, bem como atividades 
alternativas de geração de trabalho e renda. O trabalho foi desenvolvido numa interlocução mais direta com os 
atores envolvidos (alunos, familiares, estudantes dos diferentes cursos de graduação que atuaram no 
programa), tendo em vista a qualidade e efetividade da inclusão. Desse modo, as linhas de ação delineadas 
nas oficinas socioeducativas que consolidam o programa e enfatizam majoritariamente a autonomia, 
independência e inclusão das pessoas com deficiência, no contexto social, econômico e cultural. 
Os resultados obtidos por meio da análise dos dados apontados permitem-nos concluir que a proposta de 
serviços de extensão promovida pelo CIAPD é de grande relevância social, quando prioriza o atendimento à 
população em situação de vulnerabilidade, ampliando as possibilidades de inclusão social desse segmento e, 
concomitante, corrobora com a Universidade no cumprimento de seu compromisso de transformação da 
realidade. 

 
3.1.4 BUSCA DE OPORTUNIDADES, ACESSIBILIDADE CULTURAL E QUALIDADE DE VIDA 
O CIAPD viabilizou, motivou e acompanhou a participação dos alunos em diferentes atividades demonstradas 
nos Quadros 7 e 8. 
 
Quadro 7. Atendimentos remotos realizados pela equipe de profissionais do CIAPD, durante o período da 
pandemia. 

Oficinas  Nº aproximado de 
mensagens 

Nº aproximado 
de atividades 
propostas 

Número aproximado 
de atividades 
concluídas 

Empregabilidade Mensagens de Texto: 1703 
Áudios: 263  
Total: 1.966  

 
40  

10 cursos EAD 

Acompanhamento de 
Carreira  

Mensagens de Texto: 692  
Áudios: 762  
Total: 1.454  

 
40 

20 cursos EAD 
05 debates 
05 filmes 

Empreendedorismo/ 
Geração de Renda  

Mensagens de Texto: 1042 
Áudios: 475 
Total: 1.517  

 
35 

03 cursos EAD 

 
Quadro 8. Relação dos Cursos gratuitos em formato on-line, realizados pelos alunos sob acompanhamento e 
orientação da equipe de profissionais do CIAPD, durante o período da pandemia. 
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Cursos Realizados 
/Plataformas 

Tema  Carga Horária 

Fundação Bradesco  Postura e Imagem Profissional 30   
Projeto Meu Brasil  Curso de Currículo  30  
Fundação Bradesco  Comunicação Empresarial  12 
Nube  Tenha Sucesso em Processos Seletivos  05 
Nube  Como elaborar um currículo 05 
Fundação Bradesco  Desenvolvimento Pessoal e Profissional  30 
Certificados On-line Atendimento ao Cliente  30 
Fundação Bradesco  Atendimento ao Público 30 
SEBRAE Atendimento ao Cliente   08 
Fundação Bradesco  Desenvolvimento Profissional 30 
Fundação Bradesco  Empreendedorismo e Inovação 12 
SEBRAE  Marketing Digital para Empreendedores 02 
SEBRAE Como sua empresa pode reagir ao coronavírus  04 

 
3.2 Resultados: ATENÇÃO AOS CONTEXTOS 
Foi mantido o contato com as empresas parceiras para oferecimento dos serviços das oficinas de 
Acompanhamento e Orientação de Carreira. Para tanto foram realizadas visitas e reuniões presenciais (pré-
pandemia) e remotas (pós-pandemia) nos locais de trabalho, com o colaborador com deficiência recém-
contratado e com as equipes de trabalho quando avaliada a sua necessidade e relevância estratégica junto à 
organização parceira. 
Dentre as ações realizadas pelo CIAPD junto às Empresas da RMC para oferecimento dos serviços de 
extensão e promoção de parcerias, destacam-se: 

● Centro de Integração Empresa Escola (CIEE): a) Realização de reunião nas dependências do 
CIAPD, contando com a presença de um profissional responsável pela área de recursos humanos da 
empresa; b) Como ação articulada em parceria, os profissionais do CIEE ofereceram aos alunos do 
CIAPD uma palestra abordando a temática “perfil profissional”, que foi realizada nas dependências do 
Campus I (prédio CCHSA); c) Cadastro do currículo dos alunos no Portal CIEE d) Encaminhamento de 
currículos de alunos do CIAPD para participar de processos seletivos para o Programa de 
Aprendizagem, na condição de pessoa com deficiência. 

● Lojas Renner: durante o mês de fevereiro, responsáveis pelo departamento de recursos humanos das 
Lojas Renner contatou o CIAPD com interesse de criar e divulgar vagas específicas de trabalho para 
pessoas com deficiência. Foi apresentado aos responsáveis o Portfólio de Serviços de Extensão 
oferecidos pelo CIAPD, e foram planejadas reuniões posteriores para desenvolvimento de parcerias. 
Entretanto, em virtude da pandemia do COVID-19, as vagas não foram abertas e nossos contatos 
foram adiados por tempo indeterminado. 

● Rede de Farmácia Raia / Drogasil: Contato frequente com a organização por telefone ou 
videoconferência para desenvolvimento das ações de acompanhamento e orientação de carreira de 17 
profissionais com deficiência que participaram do programa de preparação oferecido pelo CIAPD e 
foram contratados pela empresa. Os serviços de acompanhamento e orientação de carreira, por meio 
de oferecimento de atendimentos individualizados aos colaboradores contratados, foram inicialmente 
realizados de maneira presencial e organizados para o formato remoto em parceria com a organização, 
tendo em vista o desenvolvimento de uma cultura inclusiva. Por se tratar de pessoas pertencentes ao 
grupo de risco de contágio da COVID-19, a rede de farmácia optou por afastar os profissionais com 
deficiência. Ainda assim, foi concluído o processo de acompanhamento das pessoas que foram 
orientadas e supervisionadas durante a busca autônoma e realização de cursos on-line para 
qualificação profissional nas respectivas áreas de atuação. O CIAPD ofereceu apoio à organização 
para adotar as medidas de prevenção e protocolos de biossegurança junto aos colaboradores com 
deficiência; 

● Santander: Com contatos e parcerias já estabelecidas em anos anteriores, responsáveis pelo Banco 
Santander contataram o CIAPD no início de 2020 para divulgar a abertura de vagas de trabalho para 
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pessoas com deficiência. Devido à grande exigência do perfil de escolaridade e formação profissional, 
nenhum dos candidatos indicados pelo CIAPD foi aprovado para as vagas. Por esse motivo, foi 
apresentado ao Santander o contato do Escritório de Talentos da PUC-Campinas para alinhamento de 
parceria que poderia resultar no preenchimento das vagas de trabalho por alunos com deficiência da 
universidade.  

● Rede de Farmácia Pague Menos: Contato com a empresa por telefone e videoconferência para 
oferecimento do serviço de extensão prestado pela Universidade. Foram oferecidas oficinas de 
acompanhamento e orientação profissional a 03 pessoas com deficiência, que participaram do 
programa de preparação oferecido pelo CIAPD e que atuam como profissionais na função de 
Atendente de Farmácia na organização. Os serviços de acompanhamento e orientação de carreira, por 
meio de oferecimento de atendimentos individualizados aos colaboradores contratados, foram 
inicialmente realizados de maneira presencial e organizados para o formato remoto em parceria com a 
organização, tendo em vista o desenvolvimento de uma cultura inclusiva. Por se tratar de pessoas 
pertencentes ao grupo de risco de contágio do COVID-19, a rede de farmácia optou por afastar os 
profissionais com deficiência e, posteriormente, mediante interesse de retorno dos colaboradores e 
termo de responsabilidade assinado pelos profissionais e responsáveis, na fase de flexibilização das 
medidas de isolamento social, os colaboradores retomaram suas atividades profissionais, atentos aos 
protocolos de biossegurança, orientações para saúde e prevenção doCOVID-19. Ainda assim, foi 
concluído o processo de acompanhamento das pessoas que foram orientadas e supervisionadas pelos 
profissionais do CIAPD durante a busca autônoma e realização    de cursos on-line para qualificação 
profissional nas respectivas áreas de atuação. O CIAPD ofereceu apoio à organização para adotar as 
medidas de prevenção e protocolos de biossegurança junto aos colaboradores com deficiência. 

● PUC-Campinas: Oferecimento pontual dos serviços de acompanhamento e orientação de carreira aos 
colaboradores com deficiência.   

● Fundação Municipal para a Educação Comunitária (FUMEC): Em resposta a uma solicitação da 
DRH da PUC-Campinas, que avaliava a possibilidade de inserir os colaboradores com deficiência no 
Programa de Alfabetização realizado pela Instituição, o CIAPD estabeleceu e mediou o contato com a 
Fundação Municipal para a Educação Comunitária (FUMEC), responsável pelo oferecimento de 
programas de educação formal para Alfabetização de Jovens e Adultos no Município de Campinas. 
Conforme relato da Gestora Eliana (FUMEC), o programa é oferecido para todas as pessoas de 15 a 
90 anos de idade que, por algum motivo, não tiveram a oportunidade de cursar o ensino formal (anos 
iniciais do ensino fundamental). O fato de possuir alguma deficiência não impede nenhuma pessoa de 
participar do programa. Conforme afirmação da profissional responsável pela Fundação, para abrir uma 
nova turma, seria necessário o número mínimo de 15 alunos e, uma vez verificada a demanda em 
determinado local ou região, a FUMEC disponibiliza professores qualificados (concursados) para o 
atendimento. A própria FUMEC pode sugerir e oferecer um local público para realização das aulas, 
mas, para facilidade de acesso, havendo um local adequado, os professores se deslocam até os 
alunos para realização das aulas. Segundo relato da gestora responsável pela FUMEC, caso a PUC-
Campinas oferecesse uma sala de aula com locais próximos para higiene e hidratação, a FUMEC 
concederia gratuitamente professores que se deslocariam até os Campi para oferecimento do 
programa de alfabetização. Todos os detalhes referentes à reunião foram apresentados à DRH da 
PUC-Campinas, bem como os contatos da responsável pela FUMEC para futuras articulações. 

O contato com instituições escolares permitiu que 04 pessoas com deficiência pertencentes ao público externo 
atendido pelo CIAPD retomassem as atividades escolares em busca da conclusão do ensino fundamental e do 
médio. Os contatos ocorreram de maneira descentralizada, diretamente com as unidades escolares mais 
próximas das residências dos interessados. 
Vale ressaltar que, mensalmente, foram realizadas reuniões com os pais e/ou responsáveis de todos as 
pessoas com deficiência atendidas pelo programa, conforme previsto nas ações das oficinas de Orientação de 
Pais e/ou Responsáveis, com o intuito de oferecer feedbacks sobre a participação das pessoas com deficiência 
nas oficinas, bem como conscientizar a família e/ou responsável sobre a importância da inclusão no mercado 
de trabalho para o desenvolvimento da autonomia e independência. 
Havia alunos atendidos pelo CIAPD que também participavam de outros projetos e/ou instituições. Nesse caso, 
estabeleceu-se contato com as instituições para compartilhar feedbacks e projetos de vida individualizados, 
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bem como justificar as iniciativas de encaminhamentos às atividades complementares de preparação para o 
trabalho, vagas disponíveis no mercado de trabalho e/ou cursos profissionalizantes para formação 
especializada. Dentre essas ações, destaca-se a parceria com a Fundação Síndrome de Down, que deu 
continuidade ao atendimento de 03 pessoas encaminhadas pelo CIAPD ao mercado de trabalho e que 
concluíram com êxito o processo de acompanhamento e orientação de carreira oferecido pelo Centro. 
Ainda no eixo de atenção aos contextos, foram realizadas reuniões com instituições e organizações externas, e 
atendidos convites de participação em eventos e/ou oferecimento de palestras para compartilhamento de 
experiências do trabalho realizado pelo CIAPD (Quadro 9). 
 
Quadro 09. Principais eventos em que o CIAPD esteve representado durante o ano de 2020. 

Eventos Data Realização Local 
Representatividade da Pessoa com Deficiência 
na Moda 

13/08 Secretaria de Estado da Inclusão, 
Assistência Social e do Trabalho  

On-line 

Jornada de Estudos da Faculdade de Medicina 
da PUC-Campinas: “Desmistificando as 
Deficiências”  

11/09 Liga Interdisciplinar de Saúde da 
Comunidade e da Família (PUC-
Campinas) 

On-line 

Dia Nacional da Luta da Pessoa com 
Deficiência 

21/09 Secretaria de Estado da Inclusão, 
Assistência Social e do Trabalho 

On-line 

10º Encontro Anual de Extensão: “Tecnologia 
Social e Extensão Universitária: articulação na 
busca de soluções para os problemas sociais” 

29/10 PROEXT PUC-Campinas On-line 

 
3.3 Resultados: ATENÇÃO ÀS EXPERIÊNCIAS. 
3.3.1 Experiência como Bolsistas ou Voluntários do CIAPD  
Como estímulo à adesão dos estudantes a esse programa do CIAPD, a Universidade concedeu ao Centro 04 
cotas integrais de Bolsa-Estímulo (96 horas mensais), que foram distribuídas segundo a necessidade do 
programa e de acordo com a disponibilidade de tempo e interesse dos estudantes. As bolsas-estímulo foram 
dimensionadas em carga-horária de 4, 8, 12, 16, 20 e 24 horas-semanais.  
As bolsas foram concedidas durante o período compreendido entre 06 de fevereiro a 12 de maio. Os contratos 
estavam previstos para serem concluídos em 30 de junho, entretanto a rescisão foi antecipada em virtude da 
pandemia COVID-19.  
Assim, neste ano, 10 alunos de graduação foram contemplados com bolsa-estímulo, enquanto 02 alunos 
optaram por atuar no programa de forma voluntária (Quadro 10).   

 
Quadro 10.  Total de estudantes por cursos de graduação.  

Curso Número de alunos Total de horas Vínculo 
Terapia Ocupacional 4 36 Bolsa-estímulo 
Ciências Sociais 2 16 Bolsa-estímulo 
Ciências Contábeis  2 28 Bolsa-estímulo 
Filosofia 1 12 Bolsa-estímulo 
Jogos Digitais 1 4 Bolsa-estímulo 
Engenharia Ambiental  1 4 Voluntário 
Direito 1 4 Voluntário 

 
O engajamento dos bolsistas e voluntários no programa do CIAPD lhes credenciava como protagonistas no 
processo de planejamento e desenvolvimento das oficinas sob companhia, orientação e supervisão dos 
profissionais do CIAPD. O processo de planejamento das oficinas contou com envolvimento da equipe de 
profissionais do CIAPD e participação ativa dos estudantes bolsistas e voluntários dos diferentes cursos de 
graduação da Universidade, vislumbrando a promoção de ações sinérgicas para humanização das relações 
pessoais e qualificação das metodologias que integram a formação profissional, humana e ética, além de 
favorecer a dissociabilidade entre o ensino, a pesquisa, a extensão na perspectiva da interdisciplinaridade.  
Uma importante ação desenvolvida pelos estudantes, em conjunto com os profissionais do CIAPD, foi a 
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realização de atendimentos individualizados aos familiares dos participantes, para esclarecimento da proposta 
e reflexão sobre a corresponsabilização no processo de inclusão de seu filho no mercado de trabalho, na 
tomada de decisão autônoma e consciente, como, por exemplo, na permissão para uso do transporte coletivo 
público; participação em diferentes processos seletivos; desenvolvimento de ações cotidianas no ambiente 
doméstico (arrumar o quarto; lavar louça, varrer o quintal etc.) o que contribui para o desenvolvimento de 
habilidades e favorece a empregabilidade.   
Nesse contexto, o CIAPD articula, fomenta e consolida espaços coletivos para formação humana e profissional 
dos estudantes da Universidade, cumprindo a função extensionista quando oportuniza o compartilhamento de 
conhecimentos e competências construídos pelas dimensões formativas de Ensino e Pesquisa com a 
sociedade.  
 
3.3.2 Experiências agregadas à Equipe de Profissionais do CIAPD 
Com a implementação de atividades remotas em decorrência da pandemia Covid-19, as reuniões entre 
membros da equipe de trabalho foram intensificadas para reorganização e acompanhamento do trabalho. As 
reuniões virtuais entre os membros da equipe de trabalho ocorreram em 2 encontros semanais possibilitando o 
alcance pleno das seguintes demandas: a) Pesquisa e treinamento para utilização de ferramentas tecnológicas 
para promoção da aprendizagem dos alunos em oficinas presenciais e remotas (em resposta aos protocolos de 
distanciamento social impostos pela pandemia COVID-19). b) Treinamento para utilização de recursos para 
videoconferências. c) Reorganização das propostas de trabalho com foco nos projetos de vida individuais dos 
participantes. d) Atualização e alinhamento frequente das propostas de trabalho. e) Alinhamento das 
orientações de trabalho para alcance dos objetivos. f) Alinhamento dos feedbacks oferecidos às pessoas com 
deficiência e aos seus pais e/ou responsáveis. g) Avaliação processual individualizada dos avanços alcançados 
pelos participantes e alinhamento das alternativas e ações de encaminhamento. 
 
3.3.3. Parcerias internas com Centros, Faculdades e demais Departamentos da Universidade. 
A) Faculdade de Análise de Sistemas - Centro de Ciências Exatas, Ambientais e Tecnologia (CEATEC) -  
No âmbito de extensão universitária, deu-se continuidade no desenvolvimento do Projeto de Extensão “Ações 
da Extensão Universitária voltadas a desenvolver atividades socioeducativas junto ao público do CIAPD para 
apreensão do uso das tecnologias da comunicação e informação, visando a capacitação para o trabalho” sob 
responsabilidade do Prof. Fernando Ernesto Kintschner, docente vinculado ao CEATEC. Este projeto teve 
continuidade no ano de 2020 para conclusão de um Portal de Apoio às Pessoas com Deficiência, cuja 
mecânica se dá por meio do cadastro de currículos; dicas culturais; jogos; dicas de cursos e videoaulas, por 
meio do método de gestão de projeto ágeis baseados em Scrum e no conceito de design universal (baseia-se 
no respeito à diversidade humana e na inclusão de todas as pessoas nas mais diversas atividades, 
independentemente de sua faixa etária e habilidades). O projeto contribuiu com o processo de preparação 
profissional das pessoas com deficiência e se caracteriza como ferramenta que possibilita o acesso à 
informações e cursos para qualificação profissional, além do cadastro do perfil e currículo profissional para 
inscrição em processos seletivos de vagas cadastradas por empresas parceiras. 
A plataforma foi apresentada no 10º Encontro Anual de Extensão, realizado no dia 29 de outubro, com o tema 
“Tecnologia Social e Extensão Universitária: articulação na busca de soluções para os problemas sociais”. A 
plataforma foi concluída para utilização por pessoas com deficiência e ainda está em processo de adaptação 
para facilitar também o processo de empregabilidade e recolocação profissional do público idoso no mercado 
de trabalho. 
B) SBI - Foram mantidas as exposições de Arte Colaborativa, realizada nas Bibliotecas dos Campi I e II da 
PUC-Campinas durante todo o ano. Trata-se da exposição dos quadros confeccionados pelos alunos do CIAPD 
durante as oficinas socioeducativas presenciais no ano de 2019. 
C) Liga Interdisciplinar de Saúde da Comunidade e da Família (LISCF) -  Dentre as atividades destaca-se 
o convite feito ao CIAPD pela Liga Interdisciplinar de Saúde da Comunidade e da Família (LISCF) para 
oferecimento de palestra na jornada intitulada “Desmistificando as Deficiências”. No evento, o CIAPD 
desenvolveu uma mesa redonda sobre a abordagem interdisciplinar em saúde de pessoas com deficiência com 
a participação do gestor do Centro, alunos de graduação que estagiaram no programa e a professora 
Supervisora de estágio da Faculdade de Psicologia. 

● PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO E ASSUNTOS COMUNITÁRIOS 
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O CIAPD foi representado no 10º Encontro Anual de Extensão, realizado no dia 29 de outubro, com o tema 
“Tecnologia Social e Extensão Universitária: articulação na busca de soluções para os problemas sociais” em 
trabalho de extensão desenvolvido e apresentado pelo Prof. Fernando Ernesto Kintschner, docente vinculado à 
Faculdade de Análise de Sistemas do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias - (CEATEC) da 
Universidade. 

●  COORDENADORIA DOS CURSOS DE EXTENSÃO (CCE) 
Ações internas e parcerias externas resultaram na oferta de cursos de extensão tendo como área de estudo as 
pessoas com deficiência e tecnologias assistivas. As ações foram alinhadas com a Coordenadoria dos Cursos 
de Extensão: Três cursos foram oferecidos: “Emprego Apoiado”, “Audiodescrição” e “Libras”. 

● GRUPO DE TRABALHO - POTENCIAL DE INOVAÇÃO DO CIAPD 
Em resposta ao ato PROEXT 04/19, criado pela Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários da PUC-
Campinas, o relatório e o projeto entregue à PROEXT como resultado das atividades de pesquisa e reflexão do 
Grupo de Trabalho em 2019 resultou na continuidade das ações de reflexão, inovação e criação de um plano 
de trabalho em 2020 consolidado na proposta de criação do Vitalità - Centro de Longevidade PUC-Campinas. 

AVANÇOS: Dentre os resultados das ações voltadas para o atendimento a comunidade externa destacam-se: 

a) Êxito na conclusão do processo de preparação para o mercado de trabalho das 5 pessoas com deficiência 

participantes do programa e encaminhadas para atividades de ensino formal, cursos profissionalizantes e 

cadastro em agências e plataformas de empregabilidade para participação em processos seletivos. b) Êxito na 

conclusão do processo de Acompanhamento e Orientação de Carreira de 20 pessoas com deficiência 

encaminhadas para o mercado de trabalho no ano de 2019 que, sob orientação e supervisão dos profissionais 

do CIAPD, concluíram cursos de formação e/ou atualização profissional durante o ano de 2020 com vista ao 

aprimoramento das habilidades para o trabalho. c) Êxito nas atividades de aprimoramento dos 03 negócios 

empreendedores iniciados sob orientação do CIAPD em 2019 e acompanhados durante 2020. Os indicadores 

para avaliação do aprimoramento dos negócios foram apresentados por todos os negócios acompanhados:  
■ Constatação de melhorias implementadas nos processos de realização do serviço e/ou produto. 
■ Iniciativas de inovação de um produto existente ou criação de um novo produto. 
■ Organização estratégica de ações para manutenção do negócio durante a pandemia e 

planejamento estratégico de retomada das ações empreendedoras no período pós quarentena. 
■ Investimento de esforços e/ou recursos com autonomia para realização estratégica de Marketing 

Digital do negócio (especificamente, Instagram, Facebook e Youtube). 
■ Implementação de vendas on-line em virtude da pandemia.  
■ Apresentação e implementação de soluções para utilização de plataformas de e-commerce para 

vendas on-line.  

d) Atualização e valorização dos currículos e portfólios profissionais dos participantes com experiências 

formativas significativas. e) Conclusão do Projeto de Extensão “Uso de Tecnologias”, oferecido ao público do 

CIAPD sob responsabilidade do Prof. Fernando Ernesto Kintschner (CEATEC). O projeto resultou na conclusão 

da plataforma de empregabilidade para pessoas com deficiência e será atualizado para proporcionar a 

empregabilidade e recolocação de pessoas idosas no mercado de trabalho. f) Coparticipação nos 

planejamentos e tramitações de cursos de extensão oferecidos pela PUC-Campinas com foco na inclusão, 

pessoa com deficiência e tecnologias assistivas. Os cursos oferecidos até o momento foram: “Emprego 

Apoiado”, “Audiodescrição” e “Libras”. g) Apesar do impacto negativo da pandemia COVID-19 na abertura de 

novas vagas de trabalho, todos os contratos vigentes de pessoas encaminhadas para o mercado de trabalho 

pelo CIAPD foram mantidos até o final de 2020. h) A pandemia também influenciou em uma maior oferta de 

oportunidades de qualificação profissional on-line, favorecendo que os participantes em preparação, bem como 

os profissionais em acompanhamento, participassem de cursos para preparação e/ou formação profissional. i) 

Transição do CIAPD para o VITALITÀ - CENTRO DE LONGEVIDADE PUC-CAMPINAS, lançado aos 29 dias 

do mês de setembro de 2020, vinculado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT), como 

projeto de caráter inovador e alinhado ao acompanhamento do fenômeno mundial do envelhecimento 

objetivando articular parcerias para projetos de inovação, criação de tecnologias e ações de promoção do 

envelhecimento ativo que atendam às necessidades do público sênior e estimulem a cultura do convívio e 
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solidariedade intergeracional. FRAGILIDADES: a) Em contato com as organizações da RMC, ainda constatam-

se alguns entraves que limitam ou postergam resultados mais satisfatórios referentes à inclusão das pessoas 

com deficiência no mercado de trabalho. b) As pessoas com deficiência física, especialmente aquelas que 

utilizam da cadeira de rodas para locomoção, ainda são prejudicadas pela falta de acessibilidade em muitos 

ambientes corporativos. c) Muitas das vagas de trabalho, ainda que destinadas às pessoas com deficiência, 

apresentam elevada exigência de perfil, excluindo precipitadamente pessoas com deficiência intelectual como 

candidatos em potencial. Muitas vezes, ao realizar a análise das atividades de trabalho, a deficiência intelectual 

não se caracteriza como impedimento, mas a exigência de perfil não lhes permitia credenciamento para a vaga. 

d) Muitas pessoas com deficiência adultas foram privadas do acesso ao ensino regular em etapas iniciais de 

seu desenvolvimento, o que muitas vezes resulta em uma baixa escolaridade e inexistente formação 

profissional. O nível de escolaridade e os elevados níveis de formação profissional também são entraves que 

dificultam o acesso de pessoas com deficiência ao mercado de trabalho. e) Os laudos de pessoas com Doença 

Mental, mais precisamente com esquizofrenia, muitas vezes limitaram a evolução de pessoas para etapas 

posteriores de seleção, pois ainda há uma lacuna de conhecimento social que limite o reconhecimento do êxito 

nos tratamentos da doença e valorização do potencial produtivo da pessoa com doença mental. Todas as 

experiências de inclusão de pessoas com deficiência mental intermediadas pelo CIAPD em 2019 foram 

exitosas. Entretanto, algumas ainda não tiveram essa oportunidade certamente por desconhecimento acerca de 

sua patologia. f) Todas as questões identificadas como fragilidades convergem para a identificação de 

ambientes com deficiência para a promoção da inclusão. Barreiras atitudinais e desconhecimento sobre 

determinadas deficiências ainda limitam resultados mais significativos. Nesse sentido o CIAPD vem buscando 

intensificar e estreitar as relações com Organizações da RMC para alcançar resultados mais significativos. g) É 

de conhecimento do CIAPD que outras entidades e instituições da RMC realizam trabalhos semelhantes que 

convergem para a preparação da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, bem como o 

oferecimento de consultoria às empresas para a contratação dessas pessoas e promoção de climas 

organizacionais inclusivos. h) O impacto da pandemia no contexto do mercado de trabalho para as pessoas 

com deficiência inibiu a abertura de novas vagas e nenhum dos participantes do CIAPD conseguiu um novo 

emprego durante o ano. Nenhuma das empresas parceiras em contato com o CIAPD abriu novas vagas de 

trabalho para pessoas com deficiência. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Avaliar a possibilidade de 

continuidade das ações estratégicas de parceria com as organizações da RMC, oferecendo o serviço de 

acompanhamento e orientação de carreira às empresas que contratam pessoas com deficiência. b) Avaliar a 

possibilidade de oferta de serviços de extensão às organizações interessadas em treinamentos de equipe e 

lideranças para promoção e/ou aprimoramento da cultura inclusiva institucional. c) Prospectar e articular 

parcerias para a elaboração de cursos de extensão pautados nas temáticas da inclusão, pessoa com 

deficiência e tecnologias assistivas, visando alimentar o repertório de serviços a serem oferecidos às 

organizações (síncrona e assincronamente), em sinergia com a Coordenadoria dos Cursos de Extensão da 

PUC-Campinas. d) Planejar ações, sob a supervisão e orientação da PROEXT, para renovação da proposta de 

trabalho que contemple o potencial de inovação do Centro e corresponda às ações estratégicas da PUC-

Campinas. e) Buscar novas parcerias, vislumbrando mudanças na proposta de trabalho do CIAPD e novas 

possibilidades de sua atuação. 
 

 

MUSEU 01 

Acompanhamento e Avaliação das Atividades do Museu Universitário 

 

1. OBJETIVOS. 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Objetivos pautados: a) - Pesquisa do acervo. b)  

Processo de Catalogação do acervo. c) Procedimentos de Higienização e Acondicionamento do Acervo – 

Conservação Preventiva. d) Realização de atividades de cunho cultural sobre o acervo da PUC-Campinas; 

trabalhos de cooperação técnica com professores da Universidade e funcionários possibilitaram a ampliação e 

o enriquecimento do acervo museológico. e) Controle e vistoria periódica das dependências da reserva técnica 

e no centro de documentação do Museu, visando promover e garantir meios adequados à conservação e 
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preservação do nosso acervo. f) Diagnóstico do estado de conservação e tratamento de peças, seguindo as 

normas e regimentos para o tratamento de acervos museológicos, conforme o código de ética para 

conservação e restauro elucidados pelo ICOM (Conselho Internacional de Museus). g) Auxílio nas pesquisas 

internas da Universidade, sobretudo, nas atividades docentes e discentes. h) Elaboração de materiais de 

divulgação, atualização e controle dos canais de comunicação do Museu Universitário (portal institucional, 

página em Facebook). i)  A conscientização do espaço do Museu como um lugar de produção de 

conhecimento. j) Organização e acondicionamento do Acervo Museológico; k) Desenvolvimento de um plano de 

curadoria. l) Atuação seguindo os valores que norteiam todo o desenvolvimento institucional da PUC-Campinas 

em relação ao público em geral. 1.2. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: As ações do museu foram 

direcionadas para a execução dos trabalhos alinhados ao cotidiano museológico de salvaguarda, pesquisa e 

documentação do acervo, nas seguintes frentes de trabalho: a) Salvaguarda do acervo – adotando os 

procedimentos de conservação preventiva. b) Pesquisa de conteúdo – para o direcionamento técnico dos 

trabalhos. c) Catalogação do Acervo – preenchimento do Banco de Dados. d) Direcionamento técnico das 

ações e frentes de atuação do Museu – feitura do Organograma Funcional. e) Pesquisa Histórica – 

fundamentação documental e embasamento iconográfico – Comemorações dos 80 anos da Instituição para 

diversas frentes de trabalho: Livro; Exposições; Setor de Comunicação, Setor de Eventos, Pastoral da Fé e 

Cultura; Faculdade de Filosofia etc. f) O processo avaliativo seguiu pautado na realização de reuniões mensais, 

de modo remoto e presencial, por conta da Pandemia mundial ocasionada pelo COVID-19. g) O grupo de 

trabalho do Museu definiu linhas de atuação, de acordo com as demandas de trabalho internas e as 

necessidades operacionais, visando à construção das diretrizes e objetivos nos trabalhos realizados nas várias 

frentes de atuação, construindo criticamente um conteúdo avaliativo sobre o encadeamento dos trabalhos 

realizados. h) Tal conduta contribuiu para o desenvolvimento dos projetos em andamento e sua pertinência e 

manutenção se faz necessária, para que os objetivos traçados não se percam frente às vicissitudes cotidianas 

no trabalho, e a operacionalização técnica do trabalho frente às necessidades de salvaguarda e conservação 

do acervo sob a responsabilidade do museu seja assegurada.  

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS:  

Cada setor do Museu Universitário (Setor de Comunicação, Setor Administrativo, Setor de Conservação 

Preventiva e Setor de Documentação – CEDOC), produziu seus relatórios mensais das atividades realizadas 

que foram compartilhados entre todos os setores, em nossas reuniões mensais, na medida em que os 

trabalhos são realizados de modo colaborativo entre os setores, perfazendo o caráter multidisciplinar da 

instituição museológica.  

Como as ações do Museu Universitário são bastante diversificadas, optou-se por detalhar os métodos de 

avaliação e levantamento de dados dentro de cada frente de trabalho, conforme pode ser verificado no próximo 

item deste relatório. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

O Museu Universitário se constitui como um órgão de planejamento, coordenação e desenvolvimento das 

atividades de cunho cultural e aqui serão apresentadas as ações desenvolvidas no Museu ao longo do ano. 

3.1. SETOR CONSERVAÇÃO PREVENTIVA 

Atividades realizadas durante o período agosto a dezembro. 

Dando início às atividades, foi realizado um plano de ação de reconhecimento do acervo salvaguardado por 

este museu, traçado em dois estágios; a seleção e a avaliação e gestão de riscos, implicando assim as 

atividades primordiais de tarefas realizadas pela área da conservação preventiva.  

As diretrizes para a elaboração desse diagnóstico de conservação buscam estabelecer uma visão ampliada do 

meio ambiente e abrangem a análise de questões administrativas, estruturais e técnicas. O objetivo é a 

abordagem de desenvolver um programa apropriado e sustentável, capaz de enfrentar os problemas 

detectados. 

Nesse roteiro de avaliação e diagnóstico foi discutido um roteiro que contemple e envolva todo o acervo do 

Museu Universitário da PUC-Campinas. Os fatores ambientais são os principais da deterioração dos materiais 

e influenciam diretamente na permanência do objeto, sendo o fator ambiental condicionado a vários fatores, 

clima local, edifício, coleção etc. 
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O principal objetivo desse primeiro passo é ajudar o museu a: 
 Avaliar suas necessidades ambientais; 
 Identificar e definir prioridades relativas a situações problemáticas; 
 Estabelecer regimes apropriados de manutenção e gestão; 
 Programar soluções técnicas sustentáveis e apropriadas sempre que necessário. 
 Avaliar a vulnerabilidade das coleções; 
 Vistoriar o desempenho do edifício da reserva técnica; 
 Levantar os riscos ambientais e o uso das coleções; 

 

Durante o período de agosto até dezembro, levando em consideração a situação atual do mundo que está 

buscando diretrizes ao combate à pandemia do COVID-19, tivemos as nossas atividades redefinidas em 

atividades presenciais e atividades remotas. As rotinas de atividades da conservação abrangem diferentes 
Campi, sendo necessária a locomoção entre o Campus em que se encontram a Reserva Técnica do Museu 

(Campus I), a Sala da Reserva Técnica do Museu (Museu Arquidiocesano), bem como o Centro de 

Documentação, alocado no Campus Central. 

Foram realizadas várias ações destinadas à organização, higienização, acomodação e reconhecimento do 

acervo, além das vistorias periódicas realizadas nos locais de armazenamento das coleções do acervo.  

Levando em consideração que o edifício é a primeira barreira de proteção para as coleções, é fundamental 

considerar as suas características, assim este relatório visa indicar os problemas decorrentes da infraestrutura 

do edifício, registrando as ocorrências de manutenções realizadas nos aparelhos de climatização e de controle 

de pragas e afins que possam acentuar a deterioração das coleções, provocadas por uma série de riscos 

causados pelo meio ambiente. Também foi realizado um planejamento de uma reorganização no espaço físico 

da reserva técnica, que futuramente receberá mais objetos que estão no prédio do campus central, onde se 

localiza o Museu Universitário da PUC-Campinas, que, devido ao início das obras de restauração no Prédio 

Solar do Barão, será desativado por tempo indeterminado. 

A descrição desses itens se deve à inspeção minuciosa do local, realizada semanalmente, indicando 

ocorrências e providências tomadas pelo setor de conservação do Museu Universitário da PUC-Campinas, a 

partir do mês de agosto. 

É importante considerar, que as aparições de insetos, aranhas, cobras, lagartixas etc., estão diretamente 

ligadas às condições do edifico, sua localização e ao seu estado de conservação, possíveis fatores de risco 

para as coleções. Essas informações são de importância crucial, pois o conhecimento concreto de cada 

situação permite uma maior eficácia nas adequações de soluções ou alterações propostas.  

3.2 SETOR DE DOCUMENTAÇÃO – CEDOC.  

Atividades realizadas durante o período setembro a dezembro 

Foram realizados registros diários do controle de temperatura e umidade relativa do ar do Centro Documental 

(CEDOC), realizando-se, no final de cada mês, a digitalização desses dados e a produção de um gráfico a 

partir deles. Em relação aos números limites, que nos orientam para a análise dos dados gerados e para uma 

melhor conservação do nosso acervo a partir das condições vigentes, nos baseamos no Conselho Nacional de 

Arquivos (CONARQ), por meio do documento Recomendações para a produção e o armazenamento de 

documentos de arquivo (2005). 

Esse documento aponta que o parâmetro climático recomendado por diferentes autores para a preservação de 

documentos em papel é de uma temperatura entre 15° e 22° C e umidade relativa entre 45% e 60%. Não existe 

um consenso sobre qual a temperatura e a umidade relativa ideal para os mais diversos tipos de materiais em 

papel, mas a estabilidade é fundamental.  

O texto Meio ambiente (2001) do Projeto Conservação Preventiva em Bibliotecas e Arquivos indica que a 

temperatura em um período de 24 horas não deve variar mais do que 2°C e a umidade relativa não mais do 

que 3%, também propõe que a variação por mês seja no máximo de 1,5°C e 3% de umidade relativa.  

Já os índices gerais recomendados para documentos fotográficos e filmes segundo a obra Como tratar 

coleções de fotografias (2002) é de uma temperatura entre 15°C e 18°C (em nenhuma circunstância acima de 

30°C) e umidade relativa entre 30% e 50% (em nenhuma circunstância acima de 60%), lembrando que existe 
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uma temperatura ideal para cada tipo de material. Segue abaixo uma tabela com os dados médios da 

temperatura e umidade do ar de março a dezembro, junto a um gráfico para facilitar a compreensão dos 

padrões registrados durante o ano:  
 

 
 

 
 

3.3 SETOR DE COMUNICAÇÃO/PRODUÇÃO CULTURAL. 

Dentre as atividades desenvolvidas pelo setor de comunicação do Museu, destacam-se: criação e publicação 

de conteúdo para as mídias digitais da instituição museológica; tratamento digital das imagens do processo de 
arrolamento e catalogação do acervo; criação de layouts para processos curatoriais de montagem de 

exposições; criação de exposições de conteúdo em plataformas digitais; colaboração junto aos outros setores 

do museu.  
Dentre as atividades realizadas, destacam-se: a) Criação de novo layout para o site do Museu Universitário, 

alocado dentro do portal da Instituição. b) Pesquisa e tratamento digital de imagens históricas da instituição 

para envio ao departamento de comunicação. c) Acompanhamento da produção de vídeos da coleção de 

estátuas e máscaras africanas do colecionador Rogério Cerqueira Leite, bem como criação de todas as artes e 

website para essa exposição. d) Criação de página para QR-Code, destinadas à exposição da Sala dos Bispos 

e Arcebispos a ser montada no prédio da Reitoria-Campus I. e) Seleção e tratamento de imagens do Museu 

para o Portal PUC 80 anos, programado pelo DECOM. f) Gestão e publicação das redes sociais do Museu. g) 

Criação de marcador de página e folder de apresentação do Museu Universitário.  

3.4 SETOR DE MUSEOLOGIA/COORDENAÇÃO DO MUSEU. 

No transcorrer do ano foi dado ênfase na continuidade da rotina de operações das frentes de trabalho do 

Museu, principalmente no que toca à catalogação do acervo com a alimentação das informações no sistema de 

Banco de Dados. Mesmo frente à pandemia ocasionada pelo COVID-19, a equipe do museu esteve operante, 
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vezes de modo remoto, vezes de modo presencial e mesmo de modo híbrido, operacionalizando suas frentes 

de trabalho, afinal é nossa missão salvaguardar o patrimônio musealizado.  

Destacamos, ainda, o redirecionamento dos trabalhos para a área de gestão museológica, o que vem 

propiciando a adequação do campo de atuação do museu, a um nível mais técnico e em consonância com os 

encaminhamentos, leis, diretrizes, normativas do campo museológico nacional e internacional, principalmente 

no que toca às especificidades de um Museu Universitário, em consonância com os parâmetros norteadores do 

Instituto Brasileiro de Museus, Sistema Estadual de Museus e Conselho dos Museus Universitários do ICOM 

(Conselho Internacional de Museus).  

Essas ações vêm buscando nortear a efetivação da Documentação: Plano Museológico do Museu, Regimento 

Interno do Museu, Política de Acervo e Política de Segurança.  

Embasados nesse contexto, ao longo do ano, iniciamos os trabalhos de escrita de uma política interna para 

cada um dos eixos que seguem elencados abaixo. Como as atividades de uma instituição museológica são 

dinâmicas e não se exaurem com o passar do tempo, pretendemos que esse processo gere um primeiro 

documento a partir do ano de 2021, para ser anexado no Plano Museológico do Museu Universitário. 

Linhas:  

 Instituição: Compreender o histórico institucional do museu, desde sua criação nos idos dos anos 1960 até 

os dias atuais.  

 Pesquisa: Alinhar as coleções existentes no museu junto às Faculdades da nossa Instituição educacional, 

assim como instituições correlatas. 

 Equipe: Delineamento dos Setores operacionais do Museu, definição das atividades de cada setor e 

organização do Organograma Institucional. 

 Reserva Técnica: Reorganização das Reservas Técnicas e realização do processo de mudança das 

Coleções ainda existentes no Campus Central para o Campus I, para que todo o acervo fique logisticamente 

em operação em um mesmo lugar.  

 Comunicação: Definição de uma política de comunicação interna, exclusiva para nossa instituição 

museológica. 

 Segurança: Definição de uma política de Segurança para o acervo. 

 Preservação e Conservação: Planejamento de um documento norteador para as ações de Conservação 

Preventiva do Acervo para todas as coleções e para todos os espaços de guarda (Reservas Técnicas). 

AVANÇOS: a) Contratação de dois colaboradores (Assistente de Arquivo e Assistente de Conservação 

Preventiva). b) Organização do acervo iconográfico e digitalização das imagens. c) Direcionamento na 

elaboração dos documentos de cunho museológico (ficha de catalogação, organograma funcional). d) 

Redirecionamento para as questões internas concernentes à Política de Acervos e Gestão Museológica. e) 

Parcerias com outros departamentos da Universidade. f) Conquista de novo espaço para Reserva Técnica no 

Campus I - Prédio da Pastoral I. FRAGILIDADES: a) O Museu encontra-se temporariamente sem acesso direto 

ao público, por conta das intervenções arquitetônicas e estruturais para o projeto de Restauro do Solar do 

Barão de Itapura. Esse fator dificulta sua comunicação direta com o público externo e principalmente com os 

discentes da instituição universitária. Para tanto, um plano estratégico vem sendo montado, a fim de diminuir 

esse distanciamento. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Ampliar a carga horária dos profissionais já 

existentes. b) Capacitar funcionários técnicos e administrativos dentro da própria Universidade. c) Implantar 

segurança redobrada na reserva técnica localizada no Campus I, pois o local apresenta vulnerabilidade, dada a 

sua localização geográfica dentro do Campus. d) Pavimentar a via até a Reserva Técnica, pois é uma estrada 

de terra, o que coloca em risco o traslado do acervo do Museu. e) Ampliar os recursos disponíveis para o 

Museu que possibilitem a realização dos trabalhos técnicos e a realização de eventos que disseminem 

conhecimento, assim como a promoção da imagem do Museu Universitário dentro da Instituição. 
 

Relatório PROAD -04  
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) 
 

1. OBJETIVOS. 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Complementar outras ações internas que têm 



 

264 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2020 – VOLUME II 

CPA PUC-CAMPINAS 

como escopo a sustentabilidade ambiental. b) Contribuir para a criação de campi mais sustentáveis, diminuindo 

a dependência de recursos públicos, e apresentar a Universidade como modelo de implantação de políticas de 

conservação de recursos naturais. c) Contribuir para a construção de sociedades sustentáveis, por meio de 

ações voltadas para redução dos resíduos, e melhorar a qualidade de vida e formação dos acadêmicos. d) 

Reduzir a geração de resíduos enviados para a disposição final pela prefeitura local. e) Formar um amplo grupo 

de agentes multiplicadores, permitindo que os ideais do projeto cheguem à comunidade externa. f) Divulgar à 

Comunidade Interna os princípios da sustentabilidade, importância do correto gerenciamento de resíduos 

sólidos, possibilidade de sua reciclagem/transformação (fertilizantes, energia, matéria-prima etc.). g) Fomentar 

novos projetos de ensino, pesquisa e extensão na Universidade. h) Incorporar na Comunidade Interna valores e 

atitudes que visem a redução de resíduos sólidos. i) Contribuir e fortalecer a conscientização socioambiental 

dos egressos. j) Apoiar e fomentar a promoção de iniciativas individuais internas voltadas aos objetivos citados. 

k) Conscientizar os usuários/cessionários das áreas de serviços dos campi para a efetivação de ações que 

visem reduzir a utilização de copos plásticos. 1.2 OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Iniciar 

Experimento da Compostagem nos campi. b) Alguns dos objetivos acima já estão sendo trabalhados, outros 

aguardando investimentos para serem desenvolvidos. c) Iniciar a reestruturação dos coletores (reciclável e não 

reciclável), visando a conscientização da comunidade interna. d) Verificar estatisticamente se houve a 

diminuição do uso de copos descartáveis, papel e, também, observar mudanças de comportamento dos 

usuários. e) Acompanhar e avaliar o “experimento de compostagem” de acordo com seus resultados. f) 

Acompanhar todas as etapas do processo de desenvolvimento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos 

Sólidos (PGRS) analisando seu impacto na Universidade. 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS:  

O Grupo trabalha com o intuito de que a gestão e o gerenciamento de resíduos sólidos priorizem a não geração 

e a redução, a reutilização, a reciclagem e a disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Visa-se à 

proteção da saúde e do meio ambiente através da adoção de padrões sustentáveis de consumo, incluindo 

produtos cuja cadeia de produção seja sustentável, e da educação ambiental. 

Alguns dos meios para alcançar esses objetivos são: 

 Inventários de resíduos; 

 Coleta Seletiva e 

 Continuidade dos processos educativos;  

Os princípios regentes deste grupo são a multidisciplinariedade, a visão sistêmica, a prevenção e a precaução, 

a transparência, o acesso à informação, a cooperação, a responsabilidade compartilhada e a redução do 

impacto social pelas atividades regulares na Universidade.  

1- Criação do logo de identificação 
 

 
 Logo com uma representação do símbolo 

do infinito, que faz referência ao termo 

Sustentabilidade. 

2- Fixação das novas lixeiras 
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3- Compostagem poda de jardim realizado de janeiro a março/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
4- Campanha de respeito ao meio ambiente – realizado em fevereiro e março/20 
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5- Campanha de conscientização – ação nas ASs em fevereiro e março/20 
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3.  AVALIAÇÃO-SÍNTESE DAS AÇÕES DESENCADEADAS, INCLUINDO ANÁLISE DOS RESULTADOS 

(Observar item 3 do Roteiro para preenchimento do Formulário 2) 
Eliminamos a compra de adubo orgânico, devido ao montante de compostagem do material da poda. 

As divulgações dos resultados são realizadas apenas à comissão de acompanhamento e através de auxílio 

para a elaboração de relatórios como o green metric. 

As atividades estarão presentes nos campi, no Colégio de Aplicação PIO XII e no Prédio Central. 

Lembramos que as ações em 2020 foram suspensas em abril devido à pandemia de COVID 19. 

Dentre as outras ações realizadas, obtivemos os seguintes dados: 
 

97 108
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68.527
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100.000
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AVANÇOS: a) O Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos na Universidade foi atualizado em 2019, 

sendo que as novas ações serão executadas em 2020. FRAGILIDADES: a) Necessidade de Investimento para 

as seguintes ações: 1- Melhorar carros coletores. 2- Comprar xícaras para as copas, visando a implantação 

mais ativa da retirada de copos plásticos. 3- Estruturar de forma efetiva a área de compostagem. b) Falta de 

conscientização da comunidade. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Ampliar o desenvolvimento de ações 

para a diminuição de resíduos. b) Continuar desenvolvendo campanhas de conscientização utilizando recursos 
da Universidade. c) Continuar o Experimento da Compostagem nos campi. 
 

 

Relatório PROGRAD Nº 09 – Programa de Acessibilidade (PROACES)  

 

OBJETIVOS. 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: 1.1.1. GERAIS: a) Aprimorar as condições de 

acessibilidade das pessoas com deficiências ingressantes ou inseridas no contexto da Universidade ou do 

Colégio PIO XII. b) Ofertar maior visibilidade ao Programa de Acessibilidade da PUC-Campinas. 

 ESPECÍFICOS: a) Dar continuidade ao trabalho realizado junto aos discentes com deficiência, conforme 

solicitações de apoio encaminhadas ao ProAces. b) Participar de reuniões de planejamento Acadêmico 

Pedagógico dos Centros/Faculdades e Colégio de Aplicação PIO XII para orientar familiares, coordenadores, 

diretores e docentes durante o semestre ou sempre que necessário. c) Apoiar e participar do trabalho 

desenvolvido pela Coordenadoria de Ingresso Discente (CID) no que diz respeito ao atendimento a candidatos 

com deficiência inscritos nos processos seletivos da Universidade e dos Programas de Pós-Graduação. d) 

Apoiar o processo de inclusão de alunos com deficiência matriculados no Colégio Pio XII. e) Orientar as ações 

necessárias a comissão organizadora junto às pessoas com deficiência no Evento de Colação de Grau da 

PUC-Campinas. f) Participar de ações favorecendo o estágio inclusivo junto ao Escritório de Talentos. g) 

Fortalecer e ampliar contato com diferentes setores da Universidade como um todo, no sentido de melhor 

atender as necessidades de acessibilidade e inclusão dos alunos com deficiência da Universidade e do Colégio 
Pio XII, principalmente durante o período de pandemia com aulas em formato remoto. 1.2 OBJETIVOS DO 

PROCESSO AVALIATIVO: a) Aprimorar o trabalho desenvolvido pelo setor. b) Alterar as ações realizadas em 

caso de necessidade, visando principalmente atender pontualmente as necessidades de cada aluno com 

deficiência em período de aulas remotas, devido à situação de pandemia. 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS:  

Ao longo do ano, foi mantido contato com os alunos, familiares e/ou com as Direções de Faculdades, visando 

avaliar e aprimorar o trabalho realizado pelo ProAces nos acompanhamentos pedagógicos, inicialmente, de 

forma presencial e, posteriormente, de modo remoto, assim como na realização das adaptações de conteúdos 

disciplinares e ajustes de plataformas virtuais. 

Todo trabalho realizado foi registrado pela equipe em fichas de acompanhamento individualizadas, que, ao final 

de cada mês, foram enviadas às Direções de Faculdades para que pudessem ter ciência do rendimento e das 

ações direcionadas a cada aluno atendido pelo ProAces. Foram realizadas reuniões no formato remoto, 

contendo registro em livro ata, com presença da equipe mensalmente, com o objetivo de compartilhar as 

experiências e ajustar ações mediante o trabalho realizado pelo programa. Foi realizada uma avaliação não 
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obrigatória com os alunos atendidos pelo ProAces, visando nortear o trabalho da equipe mediante a 

necessidade de aulas remotas. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Como um serviço de apoio pedagógico especializado, o ProAces realizou, mesmo que no formato remoto,  
ações de caráter permanente, tais como: adaptação de material, orientação a diferentes setores, a docentes, a 
alunos com deficiência e necessidades específicas, assegurou a presença de intérprete de Libras em lives e 
aulas, participou de reuniões do planejamento acadêmico pedagógico e de eventos virtuais promovidos pela 
Universidade, assim como participação em lives do Hospital da PUC Campinas direcionadas à comunidade 
interna e externa da Universidade, favorecendo a acessibilidade. 

As ações foram atualizadas e adequadas segundo as necessidades de cada aluno e respectivas faculdades, 

bem como as necessidades de outros setores. As ações desenvolvidas deram-se, inicialmente, de forma 

presencial e, posteriormente, de forma remota, obtendo-se os seguintes resultados: 

01- O trabalho de atualização do protocolo de atendimento aos acadêmicos ingressantes e não ingressantes foi 

realizado. 
02- A equipe do ProAces participou de reuniões no período de Planejamento Acadêmico Pedagógico dos 
Centros e Faculdades realizados no âmbito da programação geral da Pró-Reitoria de Graduação, no sentido de 
esclarecer e orientar quanto às necessidades dos alunos com deficiência. Outro trabalho realizado foi a 
orientação aos bolsistas que acompanham os alunos com deficiência. A equipe participou também de reuniões 
pedagógicas no Colégio Pio XII. Até o mês de abril, as atividades citadas aconteceram de forma presencial e, 
posteriormente, em decorrência da pandemia, as mesmas ações foram adaptadas ao formato remoto. 

03- Com a preocupação expressa em seus objetivos, o ProAces fortaleceu seu relacionamento com a 

Coordenadoria de Ingresso Discente (CID), por meio da participação direta do setor no período de preparação, 

organização e realização do processo seletivo, além de reuniões realizadas com os candidatos com deficiência 

inscritos nos processos seletivos oferecidos pela Universidade, no final do 1º Semestre (Vestibular de inverno) 

e no final do ano. Vários contatos foram mantidos no sentido de assegurar a eles todas as condições para sua 

participação nos referidos processos. As reuniões com os candidatos ao vestibular ocorreram de forma remota 

em decorrência da pandemia, visando o planejamento dos recursos a serem usados durante o dia da prova do 

vestibular. Durante o dia da prova, o atendimento ocorreu de forma presencial uma vez que, os candidatos com 

deficiência realizaram, obrigatoriamente, a prova na Universidade, mesmo com a pandemia de COVID 19. 

04- O atendimento aos alunos com deficiência foi realizado durante todo ano, na execução de adaptações de 
material para os alunos com deficiência visual/baixa visão, presença do intérprete de Libras em meeting virtual 

em decorrência da pandemia e demais eventos da Universidade, oferecimento de apoio pedagógico, orientação 

aos professores, diretores e integradores acadêmicos e acompanhamento do trabalho dos bolsistas do setor. 

Na perspectiva de atender cada aluno da graduação e pós-graduação, houve um estreitamento de ações junto 

ao Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE), com objetivo de tornar as plataformas virtuais 

utilizadas na Universidade acessíveis, durante a pandemia, aos alunos, levando-se em consideração as 

diferentes deficiências. As plataformas foram legendadas, atendendo a necessidade de alunos surdos. Houve 

ainda a solicitação de oficinas especiais direcionadas aos pedagogos do ProAces, com o propósito de prepará-

los para utilizar as plataformas e ofertar aos alunos com deficiência a continuidade dos apoios pedagógicos no 

formato remoto durante a pandemia. 

05- O trabalho do ProAces no Colégio Pio XII foi realizado por pedagoga especializada, designada para atuar 

exclusivamente no Colégio junto aos alunos da Educação Infantil, Ensino Médio e Fundamental I e II. Houve 

participação em encontros remotos com a equipe pedagógica do Colégio, familiares, profissionais e bolsistas 

para acompanhamento e planejamento do trabalho. 

06- Contato com os diferentes setores da Universidade: Sistema de Bibliotecas e Informação (SBI), Núcleo de 

Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC), Coordenadoria de Ingresso Discente (CID), Departamento 

de Infraestrutura Física (DIEF), Departamento de Projetos e Infraestrutura Física (DPIF), Departamento de 

Serviços Gerais (DSG), Setor de Apoio Administrativo (SAADs), Departamento de Desenvolvimento 

Educacional (DDE), Comissão de Eventos e Segurança Patrimonial. As ações tiveram o intuito de preparar a 

estrutura existente na Universidade, caso houvesse o retorno presencial das atividades suspensas pela 
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pandemia. 

07- Intensificação da participação em formato remoto da equipe do ProAces nos planejamentos acadêmico-

pedagógicos dos diferentes Centros, Faculdades e Colégio de Aplicação Pio XII. 

08- Realização de adaptações curriculares conforme necessidades dos alunos. 

09- Acompanhamento remoto dos alunos dos cursos de graduação da PUC-Campinas que atuaram como 

bolsistas no ProAces. 
10- Apoio ao aluno com deficiência desde seu ingresso até a conclusão do curso. Presença de Intérprete 
(Libras) em lives/aulas remotas; realização de transcrição de material (livros, apostilas, provas etc.) em grafia 
ampliada e, posteriormente, enviado virtualmente aos alunos assistidos; apoio pedagógico remoto aos alunos 
com deficiência/mobilidade reduzida da PUC e Colégio Pio XII. 

11- Realização, em parceria com a DRH e ProAces, do curso remoto para formação de ledores. 
12- Finalização de pós-graduação da equipe de pedagogos no Curso de Especialização em 
Neuroaprendizagem: Neurociência, metodologias e tecnologias.  

13- Participação no evento virtual Universo PUC. 

14- Reunião remota com Hospital da PUC, na perspectiva de orientar e participar de algumas ações, a fim de 

tornar a acessibilidade mais presente nos atendimentos dos pacientes. 

15- Gravação do Manual do Candidato - Vestibular/2020 em LIBRAS de acordo com a Lei 13.146 de 

07/06/2015. 

16- Atualização dos recursos em Tecnologia Assistiva, necessários para o ingresso, permanência e o sucesso 

na formação de alunos e demais profissionais da Universidade. Fortalecimento dos contatos entre setores da 

Universidade. 

17- Trabalho conjunto com o DPIF para continuidade de ações mediante Projeto de Adequação de 

Acessibilidade Arquitetônica. 

18- Participação na organização e orientações de ações junto às pessoas com deficiência no Evento de 

Colação de Grau da PUC-Campinas. 

19- Acompanhamento de ações realizadas em parceria com o Escritório de Talentos, visando o estágio 

inclusivo. 

20- Elaboração de material com objetivo de apresentar o Programa de Acessibilidade junto ao componente 

curricular VIDA / IAVU. 
 

Parcerias/Realizações: 

PROAD - Análise das adaptações solicitadas pelos alunos com deficiência junto ao DIEF e DPIF. 

NTIC - Auxílio para o suporte e manutenção da impressora Braille e Software. 

- Orientação e auxílio para que os laboratórios de informática da Universidade se tornassem acessíveis a todos 

os alunos com deficiência visual, em quaisquer computadores. 

SBI - Apresentação/demonstração do BookReader para os funcionários do SBI e alunos com deficiência visual 

matriculados na Universidade. 

- Realização de empréstimo de livros para utilização no processo de adaptação de material acessível. 

DDE - Adequação das plataformas virtuais utilizadas pela Universidade, na perspectiva de torná-las acessíveis 

atendendo, pontualmente, a cada necessidade dos alunos da graduação e da pós-graduação. 

Escritório de Talentos - Acompanhamento de ações do Escritório de Talentos, visando o estágio inclusivo aos 

alunos com deficiência. AVANÇOS: a) Ajustes e inovações com respostas efetivas, que obedeceram às 

necessidades que surgiram ao longo da pandemia em diferentes setores da Universidade (NTIC, SBI, DIEF, 

DPFI, CID, DSG, SAAD’s, CAA, DDE, Escritório de Talentos, Comissão de Eventos). b) Sucesso na adaptação 

do Evento Colação de Grau em formato remoto direcionado aos alunos com deficiência. c) Iniciou-se um 

estreitamento de relações entre familiares dos alunos com deficiência e equipe ProAces, em decorrência dos 

atendimentos em formato remoto realizados durante a pandemia. d) Conclusão de pós-graduação da equipe de 

pedagogos em Cursos de Especialização ofertados na Universidade. e) Avanço da construção da Normativa do 

Programa de Acessibilidade. f) Elaboração de novos e diversificados materiais virtuais encaminhados aos 

diferentes segmentos da Universidade, com a finalidade de apresentar o ProAces e orientar as ações ao corpo 

docente, na perspectiva de atender as diferentes necessidades dos alunos com deficiência durante o período 
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de aulas remotas. g) Início de trabalho junto ao Hospital da PUC-Campinas, no sentido de auxiliar as ações 

inclusivas a serem implementadas junto ao atendimento dos pacientes. h) Estreitamento de ações junto ao 

Escritório de Talentos, na perspectiva de ampliar as vagas do estágio inclusivo. FRAGILIDADES: a) Busca por 

soluções rápidas e eficientes, mediante as necessidades de cada aluno deficiente, respeitando cada 

particularidade, na perspectiva do uso das plataformas virtuais ofertadas pela Universidade, a fim de tornarem 

as aulas remotas possíveis, sem prejudicar o contexto de aprendizagem. b) Início de atendimento do ProAces a 

um elevado número de novos alunos com graves deficiências, ao longo da pandemia, que necessitariam de 

atendimentos pedagógicos em formato presencial, o que não foi possível em decorrência da pandemia. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Iniciar ações junto ao setor responsável para avanço do documento de 

Normativa do Programa de Acessibilidade, uma vez que se encontra finalizado. b) Aprimorar fichas de 

avaliações no formato remoto, visando avaliar cada semestre. 

 

PROGRAD 10 
Programas de Apoio e Estímulo aos Estudantes dos Cursos de Licenciatura 

 
1. OBJETIVOS. 1.1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Enriquecer a formação universitária do licenciando, 
criando condições para o desenvolvimento de um trabalho de caráter social. b) Desenvolver, junto aos 
estudantes das escolas públicas, atividades compatíveis com a natureza de seus cursos de graduação, com a 
mobilização de suas habilidades pessoais. c) Atrair os jovens e suas famílias ao espaço escolar, promovendo a 
prática da cidadania. d) Fortalecer o desenvolvimento das ações do Programa através da realização de 
atividades socioeducativas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica do Estado de São 
Paulo. e) Criar uma cultura de paz, despertar potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus 
participantes. 1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: a) Introduzir os licenciandos no ambiente da Educação Básica. 
b) Promover o interesse e a motivação pela docência nos alunos dos Cursos de Licenciatura, em específico às 
áreas de filosofia, história e sociologia, estimulando a permanência dos recém-formados na docência. c) 
Promover interação entre teoria e as práticas do ensino, qualificando ainda mais a formação do licenciando. d) 
Estimular a organização de grupos de estudo que discutam temas relacionados ao ensino das áreas e à 
educação, para qualificar a formação do licenciando. e) Proporcionar oportunidades de aprendizagem 
participativa dos licenciandos com os profissionais da Rede Básica de Ensino, estimulando a reflexão e análise 
crítica. f) Possibilitar aos licenciandos a participação ativa na proposta de atividades pedagógicas, identificando 
dificuldades, formulando problemas e propondo soluções de acordo com necessidades específicas nos 
espaços formativos (além do ambiente escolar). g) Socialização dos resultados das atividades desenvolvidas 
ao longo do Projeto. h) Valorizar a participação dos professores e profissionais da Rede Básica de Ensino na 
co-formação de novos docentes ao compartilhar experiências e estreitar relações com a Universidade. i) 
Valorizar a participação dos professores no processo formativo dos bolsistas e contribuir para o aprimoramento 
constante do Projeto Pedagógico dos Cursos de Licenciatura e das escolas parceiras. j) Proporcionar aos 
profissionais da rede Básica de Ensino oportunidades de criação e participação em experiências 
metodológicas, tecnológicas e práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar que busquem a 
superação de problemas identificados no processo de ensino-aprendizagem. 1.3 OBJETIVOS DO PROCESSO 
AVALIATIVO: Ao final de cada semestre, o aluno elaborará um relatório sobre as atividades desenvolvidas, 
que subsidiará o processo avaliativo, que tem por objetivo: a) Acompanhar o desenvolvimento das atividades 
nas escolas de educação básica. b) Contribuir para o cumprimento da função social da escola pública. c) 
Orientar os alunos licenciandos sobre estratégias para aproximar a família da escola. d) Colaborar na formação 
do licenciando no processo da construção dos saberes em parceria com a escola. e) Diante do contexto 
(pandemia/COVID-19), o processo avaliativo do projeto ocorre através do acompanhamento das atividades 
com os grupos de trabalho (bolsistas e supervisores) por meio de reuniões virtuais, devido às orientações de 
distanciamento social. As reuniões acontecem com os grupos de trabalho de cada escola semanalmente e com 
a Coordenação Institucional, quinzenalmente. Os objetivos são: 1) Preparar as ações, mediante planejamento 
realizado. 2) Avaliar o desenvolvimento das atividades do planejamento e do plano de trabalho. 3) Socializar as 
experiências e discutir necessidades de ajustes. 4) Conhecer as condições de trabalho nas escolas de 
educação básica, as dificuldades e possibilidades de atuação do aluno bolsista. 5) Verificar se o cronograma 
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proposto no projeto institucional do PIBID está sendo cumprido e dará subsídios para planejarmos as atividades 
do próximo semestre. 6) Tomar decisões referentes à necessária intervenção pedagógica (adequação de 
materiais didáticos, revisão de metodologias, apoio a alunos com dificuldades etc.). 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS:  

Na PUC-Campinas, o trabalho é acompanhado pela Coordenadoria Especial de Licenciatura-CELI, vinculada à 

PROGRAD, que mantém contato com os alunos e com as Coordenações. 

Os projetos de atendimento à comunidade são organizados considerando a proposta da Unidade Escolar, de 

acordo com as diretrizes do Programa e em conformidade com as Coordenações Geral, Regional e Local. Uma 

das atribuições do Educador Universitário foi elaborar relatórios mensais das atividades desenvolvidas, que 

foram entregues ao Educador responsável pelo acompanhamento do Programa na Unidade Escolar, que 

também acompanhou as frequências dos universitários no Programa. 

Nesse ano, por conta do isolamento social, para o acompanhamento e avaliação das atividades desenvolvidas 

pelos bolsistas do Programa Escola da Família, a CELI acompanhou as atividades com base nos relatórios 

encaminhados pelos alunos e, por intermédio das diretorias de ensino que recebem relatos dos professores 

articulares (professores das escolas e orientadores dos Educadores Universitários), as frequências e as 

avaliações dessas atividades. 

O Projeto PIBID 2020 – PUC-Campinas 

Os saberes que constituem este subprojeto (História - Filosofia - Sociologia) possuem suas especificidades 

epistemológicas. No entanto, em uma perspectiva multi e interdisciplinar, o subprojeto abordará o tema Direitos 

Humanos, Democracia e Cidadania sob o olhar filosófico, histórico e social. O Projeto Institucional do PIBID 

2020-2021 da PUC-Campinas foi estruturado de acordo com o Edital CAPES 02/2020 e apresenta a seguinte 

configuração: 

Núcleo Coordenador Institucional/Área Cursos Alunos com Bolsa 
Alunos 
Voluntários 

Multidisciplinar Sérgio Eduardo Fazanaro Vieira Filosofia 8 2 

    História 8 2 

    Ciências Sociais 8 2 

Total 
participantes 

24 6 

 

O projeto apresenta um núcleo multidisciplinar com as áreas de História, Filosofia e Sociologia. O projeto está 

sendo desenvolvido desde outubro de 2020 em 03 escolas parceiras, a saber: 
Núcleo Cursos Escolas parceiras Supervisores 

Multidisciplinar Filosofia, História e Sociologia E.E. Carlos Gomes Carolina Aparecida Gonçalves 

    E. E. Aníbal de Freitas Marcio José Andrade da Silva 

    E. E. João Lourenço Rodrigues Viviane Brizante Mei 

 

Cada supervisor orienta 10 alunos de áreas afins a partir da formação do docente. O grupo de alunos (bolsistas 

e voluntários) foram divididos, a saber: 

Núcleo Escolas parceiras 
Alunos de 
Filosofia 

Alunos de 
História 

Alunos    de 
Ciências Sociais 

Multidisciplinar E. E. Carlos Gomes 4 
 

6 

  E. E. Aníbal de Freitas 6 4 
 

  E. E. João L. Rodrigues 
 

6 4 

 

 

Ações previstas e ações desenvolvidas 

O cronograma geral do Projeto PIBID – PUC-Campinas 2020-2022 está em construção. No momento, as ações 

que foram planejadas e desenvolvidas referem-se apenas ao início do projeto, que ocorreu de outubro a 
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dezembro/2020.  

Acompanhamento e avaliação processual 

Do início oficializado em outubro de 2020 até o momento, o projeto foi avaliado processualmente por meio de 

reuniões que acompanharam o planejamento e as ações em desenvolvimento. As reuniões se dividiram em: 

 Reuniões da equipe (bolsistas de iniciação) com a coordenação institucional: 

As reuniões aconteceram quizenalmente com o grupo de bolsistas de iniciação e o coordenador institucional 

por meio de plataforma virtual, para acompanhar, orientar e planejar as atividades realizadas na escola. 

 Reuniões da coordenação institucional com equipe de supervisores: 

Foram realizadas reuniões periódicas entre a coordenação institucional e os supervisores das escolas parceiras 

para o acompanhamento do projeto, foram discutidos o planejamento das ações, como também, os 

desempenhos dos bolsistas em suas atividades nas escolas.  

 Reuniões Gerais 

Foram realizadas duas reuniões gerais: Abertura do PIBID-2020 ocorrida em 14/10/2020 e Socialização das 

atividades desenvolvidas em 16/12/2020. As reuniões foram virtuais em plataforma TEAMS com a participação 

de todos os bolsistas, supervisores e coordenação institucional. Em 14/10/2020 foi convidado o prof. Dr. 

Samuel Mendonça/PPGE PUC-Campinas para proferir palestra inaugural com o tema “O ensino das 

humanidades nas escolas públicas”. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  

Até o momento, 628 alunos dos Cursos de Licenciatura foram contemplados com bolsas do Programa Escola 

da Família.  

Desde o ano de 2019, por decisões do Governo, não foram abertas vagas novas para substituições dos 

bolsistas que concluem o Curso ou de bolsista que desistiu do programa ou foi desclassificado de acordo com 

as normas do Programa Escola da família. Ao final do ano de 2020 contávamos com 11 alunos. A distribuição 

das bolsas ao longo do ano de 2020 é apresentada na Tabela 1. Ao longo de 2020 três alunos concluíram seus 

respectivos cursos e não puderam ser substituídos (dados observados na Tabela 1).  
Tabela 1.  Distribuição das Bolsas pelos Cursos de Licenciatura   

Distribuição das bolsas em 2020 

Curso Bolsas utilizadas em 
janeiro de 2020 

Bolsas utilizadas em 
dezembro de 2020 

Ciências Sociais 4 4 

Educação Física 1 1 

História 3 1 

Matemática 3 2 

Pedagogia 3 3 

TOTAL 14 11 

 

Os estudantes dos Cursos de Licenciatura que participam do Programa Escola da Família atuam como 
educadores universitários no espaço físico das escolas públicas aos finais de semana, e suas ações são 
orientadas e acompanhadas por Professores Articuladores, que são educadores profissionais, professores da 
escola básica pública. O programa apresenta caráter socioeducativo, buscando atrair os jovens e suas famílias 
ao espaço escolar, promovendo a prática da cidadania e aproximando a comunidade da escola. No início do 
ano, foram planejadas atividades compatíveis com a formação dos alunos bolsistas dentro de suas áreas de 
atuação, respeitando os eixos propostos: Esporte, Cultura, Saúde e Trabalho, definidos pelo Programa em 
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articulação com a Proposta Pedagógica das escolas. No entanto, em função da pandemia do SARS-CoV-2, a 
partir de março de 2020, as atividades presenciais nas escolas foram suspensas, comprometendo 
consideravelmente o projeto e levando à necessidade de repensar as estratégias e ações dos Bolsistas do 
Programa. As adequações das ações dos bolsistas foram reorientadas e acompanhadas, uma vez que cada 
escola apresentou desafios próprios durante o ano em função da pandemia. A partir de março - abril, os 
bolsistas foram orientados a desenvolver atividades remotas seguindo as orientações do governo e das 
escolas. As atividades desenvolvidas variaram de escola para escola. Foram principalmente atividades de 
suporte ao professor e ao processo de ensino/aprendizagem. Dentre elas destacamos: suporte online a alunos 
com dificuldade; auxílio aos professores, via WhatsApp, para acompanhamento de entrega de tarefas pelos 
alunos da escola controlado por Planos de Ação Colaborativa, orientação para uso do aplicativo e site do 
governo como substituição das atividades presenciais durante a pandemia, aulas para Cursinho popular 
preparatório para vestibular (presenciais em fevereiro e março e remoto de abril a dezembro), elaboração de 
vídeos de conscientização e prevenção de, setembro amarelo, violência infantil e doméstica, blog da escola 
com conteúdo didático pedagógico, COVID e outros temas como cyberbullying, outubro rosa, novembro azul, 
dezembro vermelho, prevenção ao escorpião em alguns casos, complementando o conteúdo do Cursinho 
preparatório para vestibular e blog da escola com notícias e orientações de diferentes áreas, sugestão de sites 
e jogos interativos, ferramentas tecnológicas de ensino, dentre outras. Esses blogs foram acessados por alunos 
e também por professores, que puderam se beneficiar das dicas principalmente das ferramentas tecnológicas 
para ensino (https://sites.google.com/view/blogvereadoreuclides-pef e 
https://drive.google.com/drive/folders/1Txq20MBYkKaTzvEsPzPPwRx3D0L3VdrU?usp=sharing).  
Ao longo do ano, a divulgação das atividades desenvolvidas remotamente se deu por diversos meios, em 
destaque WhatsApp, Facebook, blogs, ferramentas do Google e aplicativos do governo estadual. Na 
universidade, a divulgação do Programa é feita localmente, em cada curso, pelos seus diretores durante a 
recepção aos ingressantes ou durante a disciplina Inserção do Aluno na Vida Universitária.  
Em relação aos benefícios alcançados pelo Programa, destacam-se: 

Para os bolsistas Educadores Universitários: 

Contribuiu para o desenvolvimento da autonomia dos bolsistas, despertando, a partir do acompanhamento dos 

educadores profissionais, o interesse pela docência. Mesmo prejudicado pelo isolamento social, o contato com 

a equipe gestora da escola e o conhecimento da realidade escolar num momento atípico com atividades 

remotas também proporcionaram um aprimoramento da formação docente, principalmente com as tecnologias 

de informação aplicadas ao Ensino/aprendizagem. A interação com outros grupos que atuam na escola 

favoreceu uma atitude colaborativa e de solidariedade. 
Para a comunidade escolar: 

A atuação dos bolsistas universitários foi de extrema importância no contexto escolar nesse ano de isolamento 

social. Foi um ano extremamente difícil de adaptação para todos os agentes envolvidos, sejam eles, gestores, 

professores, alunos e familiares, os nossos bolsistas universitários também se adaptaram e ajudaram as 

escolas com diferentes ações voltadas tanto para os alunos e familiares como para professores, contribuindo 

assim para a integração escola-comunidade, bem como para a manutenção do vínculo dos alunos com a 

escola e com o seu processo educacional.  

O Processo avaliativo do PIBID acontece em diferentes dimensões, envolvendo diferentes agentes do 

Programa. Ao final do semestre, é realizada uma reunião com todos os envolvidos no Programa, com intuito   

de socializar e avaliar as ações desenvolvidas no semestre. 

O Programa CAPES - PIBID 2020 se iniciou em outubro de 2020 e está em curso, com término previsto para 

março de 2022. O Projeto aprovado é multidisciplinar, composto pelas áreas de Filosofia, História e Sociologia. 

Ao todo, estão previstos 18 meses de atividade. O PIBID destaca-se como um dos principais projetos 

desenvolvidos no âmbito das licenciaturas da PUC-Campinas. O programa recebe atenção especial da Reitoria 

e da Pró-Reitoria de Graduação por sua relevância na interlocução da universidade com a rede de educação 

básica. Além da visibilidade para os cursos de formação de professores, o Programa articula as Diretrizes 

Institucionais para os Cursos de Licenciatura, favorecendo a articulação entre teoria e prática e possibilitando 

efetivamente a realização de ações articuladas, integradas e voltadas diretamente para a Escola Básica. 

No desenvolvimento do projeto PIBID são utilizadas inúmeras estratégias e metodologias com impactos em 

diversas áreas da Universidade. Embora o projeto tenha se iniciado há pouco tempo, já temos alguns 
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resultados e podemos já perceber algum impacto em diversos segmentos da Universidade e da Escola Pública.  

Impacto na formação de professores: 

 Inserção no ambiente escolar: ao aplicar as atividades desenvolvidas no PIBID PUC-Campinas, os bolsistas 

de ID vivenciam o ambiente escolar em sua plenitude, o que antecipa e estimula a preparação para a 

docência; 

 Experiência prática do exercício da docência: os bolsistas de ID oferecem semanalmente oficinas, monitorias 

e outras atividades didáticas aos alunos das escolas de educação básica; 

 Desenvolvimento e fortalecimento de habilidades e técnicas necessárias à relação professor-aluno: os 

bolsistas de ID estabelecem contato direto com os alunos da educação básica, tendo de administrar 

semanalmente diferentes conflitos e relações interpessoais;  

 Organização e planejamento de aula: os bolsistas de ID elaboram e entregam semanalmente aos 

coordenadores de área e aos supervisores o plano de aula/atividade que pretendem aplicar nas escolas; 

 Autocrítica da atividade docente: ao término de cada atividade realizada nas escolas, os bolsistas produzem 

relatórios orais (na reunião de fechamento do dia na escola) e relatórios escritos das atividades aplicadas 

(enviado ao coordenador e discutido nas reuniões semanais de área); 

 Aprimoramento docente: os desafios propostos pelas atividades do programa constituem forte demanda por 

apropriação de novos conhecimentos por parte de todos os bolsistas (ID, supervisores e coordenadores). 

Impacto nos Cursos de licenciaturas envolvidos: 

 Aprimoramento docente: orientação com diferentes metodologias de ensino-aprendizagem utilizadas nos 

cursos de licenciatura e aplicadas no PIBID, o que permite o enriquecimento das práticas pedagógicas dos 

pares; 

 Aprimoramento do desempenho acadêmico: ao exercer atividades de docência nas escolas de educação 

básica, os bolsistas de ID percebem a importância de uma formação sólida, o que estimula maior 

engajamento e empenho nas aulas da universidade;  

 Maior utilização da infraestrutura da universidade: todas as licenciaturas da PUC-Campinas contam com 

unidades de pesquisa, como laboratórios de ensino, de informática e outros equipamentos que não são 

utilizados em tempo integral. Com a participação no PIBID, os bolsistas têm a possibilidade de utilizar esses 

recursos, o que permite maior conhecimento e aproveitamento da infraestrutura universitária voltada para as 

licenciaturas; 

 Estímulo à carreira docente: as experiências vivenciadas no PIBID fortalecem os vínculos do licenciando com 

a docência, o que melhora sua autoestima como professor e o estimula a escolher a carreira docente. 

Impacto na Educação Básica (escolas participantes): 

 Experiências práticas: as oficinas conduzidas pelos bolsistas de ID priorizam a abordagem prática dos 

conceitos teóricos. Com isso, os alunos têm oportunidade de experimentar na prática os conceitos 

desenvolvidos nas disciplinas da grade escolar; 

 Aumento do interesse pela teoria das disciplinas do turno: para resolver problemas práticos propostos nas 

oficinas do PIBID no contraturno, os alunos precisam entender e utilizar conceitos teóricos específicos. Essa 

demanda, sempre bem dosada, faz com que os estudantes valorizem mais as aulas teóricas que têm na 

grade do turno. 

 Maior engajamento no ambiente escolar: os projetos planejados e desenvolvidos procuram fortalecer os 

vínculos com a instituição e com a comunidade escolar, na medida em que provocam a participação dos 

estudantes, que, neste momento, mesmo de maneira virtual, apresenta-se satisfatória.  

 Melhoria das relações interpessoais: ao desenvolver atividades em equipe no PIBID, os alunos desenvolvem 

habilidades que os auxiliam nas relações interpessoais; 

 Valorização da infraestrutura da escola: no momento de atividades virtuais, retoma-se o significado do 

espaço e as limitações que o contexto nos impõe. Assim, há um exercício, neste momento, de 

ressignificação dos espaços em suas limitações e possibilidades.   

 Aumento das perspectivas profissionais e valorização da educação formal: nas diferentes atividades 

coordenadas pelo PIBID PUC-Campinas, são constantemente valorizadas as profissões de formação 

acadêmica. Por diferentes ângulos, os alunos veem perspectivas de utilizar a educação como propulsor para 
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a própria mobilidade social; 

 Aprimoramento docente: os professores da educação básica que são supervisores do PIBID têm contato 

com uma grande variedade de metodologias de ensino-aprendizagem, uma vez que supervisionam um grupo 

variado de áreas do conhecimento. Essa exposição exige que o professor se informe e estude novas 

metodologias educacionais.  

 Aumento do interesse dos alunos da educação básica pela carreira docente: os bolsistas do PIBID são 

predominantemente jovens e muito motivados pela docência. Essa motivação inspira o interesse dos alunos 

da educação básica pela carreira docente. 

AVANÇOS: a) O estreitamento das relações da CELI com as Diretorias de Ensino, iniciadas no ano de 2019, 

se fortaleceram e permitiram acompanhar de perto as ações dos licenciandos no Programa Escola da Família, 

discutindo fragilidades e pontos positivos, permitindo o redirecionamento de certas atividades para adequação 

durante o período de isolamento social necessário por conta da pandemia. b) Foi apontada, pelos professores 

articuladores das escolas e pelos representantes da diretoria de ensino, a importância que os bolsistas 

universitários tiveram em propor e acompanhar as atividades remotas dos alunos das escolas. Essa atenção 

especial aos alunos das escolas foi muito importante para diminuir a evasão dos alunos no período de 

isolamento social. c) Com relação ao Projeto PIBID, mesmo com pouco tempo de trabalho nesse projeto, é 

clara a motivação dos bolsistas de ID e dos supervisores das escolas. Em pouco tempo de projeto, já são 

nítidos o comprometimento e o envolvimento dos participantes. d) O edital PIBID/2020 previu a participação de 

alunos da Universidade que estivessem na primeira metade do Curso. Essa exigência permitiu que alunos 

ingressantes participassem. Tal fato tem se mostrado muito satisfatório, pois permite que mesmo o aluno no 

início do Curso já tenha contato direto com a realidade da Educação e da Profissão. FRAGILIDADES: a) 

Superar os desafios advindos do isolamento social e a necessidade de readequação das atividades a serem 

desenvolvidas de maneira remota no Escola da Família. b) A grande redução do número de bolsas pela 

Secretaria Estadual de Educação, não permitindo a entrada de novos alunos universitários no programa Escola 

da Família. c) O contexto da pandemia/COVID-19 prorrogou o lançamento do edital/2020 para o início das 

ações do PIBID. O início do projeto, previsto para março de 2020, só foi viabilizado em outubro desse mesmo 

ano. Mesmo com o atraso, houve ainda a limitação das atividades nas escolas, diante da necessidade do 

distanciamento social, que reorganizou nas instituições de ensino (escola e Universidade) as atividades 

pedagógicas, de maneira virtual. Assim, por iniciar um projeto no final do semestre, tivemos um número 

reduzido de alunos presentes nas salas virtuais; algumas limitações referentes às conexões virtuais; tempo 

limitado para o desenvolvimento dos projetos. d) Diferentemente de outros editais PIBID, o edital de 2020-2021 

previa áreas prioritárias e restringia as possibilidades de ofertas de Programas multidisciplinares. Aliado a isso, 

a dificuldade em conseguirmos professores da Universidade que atendessem aos critérios do Edital e o número 

reduzido de alunos de determinados Cursos de Licenciatura, foram fatores decisivos que nos permitiram 

aprovação de um único Grupo multidisciplinar contemplando apenas as áreas de Filosofia, História e Ciências 

Sociais. Os demais Cursos de licenciatura não puderam ser contemplados nessa edição do PIBID-PUC-
Campinas. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Manter e estreitar ainda mais o vínculo criado com as 

Diretorias de Ensino e com os professores articuladores do Programa Escola da Família. b) Discutir com a 

equipe gestora da escola uma melhor adequação de meios e tempo para o desenvolvimento do projeto do 

PIBID. c) Realizar Planejamento e ajustes das atividades para o ano de 2021-2022. 
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 DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: 
11 – Sustentabilidade Financeira  

DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA: 
10 – Sustentabilidade Financeira  

EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA: 
4 – Políticas de Gestão 

 

EXTRATO no 11 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2020: 
PROAD no 01 

 

Relatório PROAD no 01 – Processo Orçamentário 
1. OBJETIVOS: 1.1 OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Possibilitar a análise, o planejamento e o controle 
orçamentários mais efetivos, disponíveis no Sistema PROPHIX, com atualização diária dos Centros de 
Custos e de Projetos. b) Avaliar os procedimentos das práticas administrativas e suas relações com os 
objetivos da administração orçamentária e da sustentabilidade econômico-financeira. c) Possibilitar maior 
autonomia para as Unidades, tendo o orçamento como um sistema de autorização. d) Utilizar o orçamento 
como fonte de informação para a tomada de decisão da Administração Superior. 1.1.2 OBJETIVOS DO 
PROCESSO AVALIATIVO: a) Possibilitar a análise, o planejamento e o controle orçamentários mais efetivos, 
disponíveis no Sistema PROPHIX, com atualização diária dos Centros de Custos e de Projetos. b) Avaliar os 
procedimentos das práticas administrativas e suas relações com os objetivos da administração orçamentária 
e da sustentabilidade econômico-financeira. c) Possibilitar maior autonomia para as Unidades, tendo o 
orçamento como um sistema de autorização. 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
 Reunião Anual, no período de maio a julho, com todos os usuários responsáveis pela elaboração da 

planilha de despesas dos respectivos Setores/Departamentos que deverão ocorrer no Orçamento do ano 
subsequente; 

 Elaboração de documentos orientativos que ficarão disponíveis na página inicial do Sistema PROPHIX, 
visando o auxílio no planejamento orçamentário; 

 Elaboração de manual de Instrução para a imputação dos dados no sistema PROPHIX; 
 Elaboração e disponibilização de relatório contendo as informações de orçado x realizado, por centro de 

custo e projeto, para melhor compreensão do orçamento e das despesas do setor/departamento; 
 Disponibilização de relatório BI (business intelligence) para o acompanhamento das ações realizadas no 

ano corrente, auxiliando na compreensão dos dados que deverão constar no orçamento do ano 
subsequente. 

3. RESULTADOS GLOBAIS OBTIDOS:  
 Facilitação do processo de Planejamento Orçamentário com a divulgação de documento contendo 

informações e orientações sobre o processo que foi anexado na página inicial do Sistema PROPHIX; 
 Agilidade na disponibilização dos dados por parte das Unidades, uma vez que a planilha (template) foi 

liberada com a premissa orçamentária, possibilitando à Unidade analisar os dados e validar ou alterar de 
acordo com a necessidade do setor/departamento. 

 Agilidade no processo de análise e aprovação/revisão do orçamento proposto. 
AVANÇOS: a) Antecipar o planejamento orçamentário pelo DCOP e a DOCM. b) Divulgar as premissas 
técnicas para elaboração do orçamento. c) Disponibilizar templates já com a premissa do orçamento futuro. 
FRAGILIDADES: a) Cumprir os prazos com entendimento sobre o que se “deve” orçar. b) Reduzir valores 
(Restrição financeira). SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Elaborar um manual com orientações de como 
deve ser orçada cada rubrica do orçamento operacional. b) Fazer reunião com as Unidades Administrativas 
para demonstrar a importância do planejamento, execução e controle do orçamento por parte das Unidades. 
c) Incutir nas unidades a sua relevância para com os resultados alcançados na Instituição. 
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ANEXO E 

Desde a constituição da CPA da PUC-Campinas, em julho de 2004, os Relatórios já encaminhados por ela ao 

MEC/INEP, no âmbito do PROAVI da PUC-Campinas, foram: 

1. Relatório 2005 - Parcial, de outubro/2005, encaminhado por e-mail ao MEC, em novembro/2005 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de abril a outubro 

de 2005, bem como situações, ilustradas em gráficos e tabelas, sobre a elaboração dos relatórios das ações 

desencadeadas no período 2002-2004 e dos projetos programados e complementares desenvolvidos no ano 

de 2005 (os extratos, com o detalhamento das atividades específicas de cada órgão, foram incluídos no 

relatório seguinte, denominado “Relatório Final”). 

2. Relatório 2005 - Final, de agosto/2006, apensado ao SAPIEnS e encaminhado por e-mail ao MEC, em 

agosto/2006 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de abril de 2005 a 

junho de 2006. Constam os extratos dos relatórios específicos de cada órgão referentes às ações 

desencadeadas no período 2002-2004, bem como os extratos dos relatórios dos projetos programados e 

complementares desenvolvidos no ano de 2005. 

3. Relatório 2006 - Complementar, de abril/2008, anexado ao Sistema e-MEC, em abril/2008 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de julho a 

dezembro de 2006. Os extratos dos relatórios específicos de cada órgão referem-se aos projetos 

desenvolvidos no ano de 2006. 

4. Relatório 2007/2008, de novembro/2008, anexado ao Sistema e-MEC, em novembro/2008 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de janeiro de 2007 

a setembro de 2008. Constam os extratos dos relatórios específicos de cada órgão, cujos projetos foram 

desenvolvidos no ano de 2007. 

5. Relatório 2008 - Volume I, de março de 2009, anexado ao Sistema e-MEC, em março/2009 

Abrange as atividades de gestão, comunicação e socialização do PROAVI, realizadas pela CPA/NTA no 

período de janeiro de 2008 a março de 2009, e uma síntese do material encaminhado pelos diferentes 

setores da Universidade, com vistas ao preenchimento do Formulário Eletrônico para Avaliação Externa. 

6. Relatório 2008 - Volume II, de novembro de 2009, anexado ao Sistema e-MEC, em dezembro/2009  

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de março a outubro 

de 2009. Nesse relatório estão incluídos os extratos referentes aos relatórios específicos de cada órgão, 

cujos projetos foram desenvolvidos no ano de 2008. 

7. Relatório 2009 – Volume I, de dezembro de 2009, anexado ao Sistema e-MEC, em março/2010 

Abrange o período de janeiro a dezembro de 2009 e apresenta um conjunto de atividades realizadas em dois 

grandes blocos. No primeiro, são apresentadas as atividades de gestão, comunicação e socialização do 

PROAVI realizadas pela CPA/NTA. No segundo, apresenta-se um balanço geral, elaborado pela CPA/NTA, 

mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos avaliativos desenvolvidos nos últimos 
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quatro anos, bem como as recomendações e as sugestões da Comissão para a política de uso dos dados, 

durante esse período. 

8. Relatório 2009 – Volume II, de outubro de 2010, anexado ao Sistema e-MEC, em janeiro/2011 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de janeiro/2009 a 

setembro/2010. Nesse Relatório estão incluídos os extratos referentes aos relatórios específicos de cada 

área e dimensão, cujos projetos foram desenvolvidos no ano de 2009. Compõe esse Relatório o Volume I, de 

dezembro/2009, anexado ao e-MEC, em março/2010. 

9. Relatório 2010 – Volume I, de março de 2011, anexado ao Sistema e-MEC, em março/2011 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de janeiro a 

dezembro de 2010, bem como extratos de relatórios de alguns órgãos referentes a projetos desenvolvidos 

nas dimensões Política de Pós-Graduação e Pesquisa e Responsabilidade Social. Esse relatório apresenta, 

ainda, as atividades de comunicação e socialização de resultados nas comunidades interna e externa, o 

acompanhamento da situação do cadastramento dos processos dos Cursos de Graduação no Sistema e-

MEC, bem como uma análise da articulação entre as políticas Institucionais de Extensão, Ensino e Pesquisa 

e os avanços apontados pela CPA, relativa ao período 2005-2008. 

10. Relatório 2010 – Volume II, de dezembro de 2011, anexado ao Sistema e-MEC, em fevereiro/2012 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de janeiro/2010 a 

novembro/2011. Constam os extratos dos relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos 

desenvolvidos no ano de 2010. Compõe esse Relatório o Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2011. 

11. Relatório 2011 – Volume I, de março de 2012, anexado ao Sistema e-MEC, em março/2012 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro a dezembro/2011, bem como extratos de 

relatórios de atividades de autoavaliação institucional de alguns órgãos da Universidade referentes a projetos 

desenvolvidos no ano de 2011, nas dimensões Infraestrutura e Bibliotecas, Planejamento e Avaliação e 

Política de Pós-Graduação e Pesquisa. 

12. Relatório 2011 – Volume II, de dezembro de 2012, anexado ao Sistema e-MEC, em março/2013 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de janeiro/2011 a 

dezembro/2012. Constam os extratos dos relatórios de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos em 

2011. Compõe esse Relatório Final o Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2012. 

13. Relatório 2012 – Volume I, de março de 2013, anexado ao Sistema e-MEC, em março/2013 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2012 a março/2013, bem como extratos de 

relatórios de atividades de autoavaliação institucional de alguns órgãos da Universidade referentes a projetos 

desenvolvidos no ano de 2012, recebidos pelo NTA e analisados pela CPA até março/2013, nas dimensões 

Infraestrutura e Bibliotecas e Política de Extensão. 

14. Relatório 2012 – Volume II, de dezembro de 2013, anexado ao Sistema e-MEC, em março/2014 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de janeiro/2012 a 

dezembro/2013. Constam os extratos dos relatórios de cada órgão referentes a projetos desenvolvidos no 

ano de 2012. Compõe esse Relatório Final o Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2013. 

15. Relatório 2013 – Volume I, de março de 2014, anexado ao Sistema e-MEC, em março/2014 
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Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2013 a março/2014, bem como extratos de 

relatórios de atividades de autoavaliação institucional de alguns órgãos da Universidade referentes a projetos 

de 2013, recebidos pelo NTA e analisados pela CPA até março/2014, nas dimensões Planejamento e 

Avaliação, Política de Pós-Graduação e Pesquisa e Sustentabilidade Financeira. 

16. Relatório 2013 – Volume II, de dezembro de 2014, anexado ao e-MEC, em março/2015 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2013 a dezembro/2014, bem como extratos de 

relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2013, recebidos pelo 

NTA e analisados pela CPA a partir de abril/2014 e não constantes do relatório anterior. Trata-se das 

atividades finais do PROAVI 2013, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos 

avaliativos, bem como as recomendações e sugestões da CPA. Compõe esse Relatório Final o Volume I, 

anexado ao e-MEC, em março/2014. 

17. Relatório 2014 – Volume I, de março de 2015, anexado ao e-MEC, em março/2015 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2014 a março/2015, bem como extratos de 

relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2014, recebidos pela 

Coordenadoria de Apoio aos Projetos Institucionais (CAPI) e analisados pela CPA até março/2015, nas 

dimensões do PROAVI: 1 - Comunicação com a Sociedade; 4 - Planejamento e Avaliação; 6 - Política de 

Extensão; 8 - Política de Pós-Graduação e Pesquisa; e 11 - Sustentabilidade Financeira. Trata-se das 

atividades parciais do PROAVI 2014, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos 

avaliativos, bem como as recomendações e sugestões da CPA. 

18. Relatório 2014 – Volume II, de dezembro de 2015, anexado ao e-MEC, em março/2015 

Abrange as atividades da CPA período de janeiro/2014 a dezembro/2015, bem como extratos de relatórios 

de cada órgão referentes a projetos de 2014, recebidos pela CAPI e analisados pela CPA a partir de 

abril/2015 e não constantes do relatório anterior. Trata-se das atividades finais do PROAVI 2014, mostrando 

os avanços e as fragilidades apontados, bem como as recomendações e sugestões da CPA. Compõe esse 

Relatório Final o Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2015. 

19. Relatório de Atividades 2015 – 1o RELATÓRIO PARCIAL – Volume I, de março de 2016, anexado ao e-

MEC, em março/2016 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2015 a março/2016, bem como extratos de 

relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2015, recebidos pela 

CAPI e analisados pela CPA até março/2016, nas dimensões do PROAVI: 1 - Comunicação com a 

Sociedade e 8 - Política de Pós-Graduação e Pesquisa. Trata-se das atividades parciais do PROAVI 2015, 

mostrando os avanços e as fragilidades apontadas nos processos avaliativos, bem como as recomendações 

e sugestões da CPA. 

20. Relatório de Atividades 2015 – 1o RELATÓRIO PARCIAL – Volume II, de dezembro de 2016, anexado ao 

e-MEC, em março/2017 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2015 a dezembro/2016, bem como extratos de 

relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2015, recebidos pela 

CAPI e analisados pela CPA a partir de abril/2016 e não constantes do relatório anterior. Trata-se das 

atividades finais do PROAVI 2015, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos 

avaliativos, bem como as recomendações e sugestões da CPA. Compõe esse Relatório Final o Volume I, 

anexado ao e-MEC, em março/2016. 



 
 
 
 
 

4 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2020 – VOLUME II 

CPA PUC-CAMPINAS 

21. Relatório de Atividades 2016 – 2o RELATÓRIO PARCIAL – Volume I, de março de 2017, anexado ao e-

MEC, em março/2017 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2016 a março/2017, bem como extratos de 

relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2016, recebidos pela 

CAPI e analisados pela CPA até março/2017, nas dimensões do PROAVI: 1 – Comunicação com a 

Sociedade (integral); 2 – Gestão Institucional (parcial); 3 – Infraestrutura e Bibliotecas (integral); 4 – 

Planejamento e Avaliação (integral); 5 – Política de Atendimento a Estudantes e Egressos (parcial); 8 – 

Política de Pós-Graduação e Pesquisa (integral); 9 – Política de Recursos Humanos (parcial). Trata-se das 

atividades parciais do PROAVI 2016, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos 

avaliativos, bem como as recomendações e sugestões da CPA. 

22. Relatório de Atividades 2016 – 2o RELATÓRIO PARCIAL – Volume II, de dezembro de 2017, anexado ao 

e-MEC, em março/2018 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2016 a dezembro/2017, bem como extratos de 

relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2016, recebidos pela 

CAPI e analisados pela CPA a partir de abril/2017, integralizando o Volume I anterior nas dimensões do 

PROAVI: 2 – Gestão Institucional; 5 – Política de Atendimento a Estudantes e Egressos; 6 – Política de 

Extensão; 7 – Política de Graduação; 9 – Política de Recursos Humanos; 10.1 – Responsabilidade Social – 

Bolsas Institucionais para Alunos; 10.2 – Responsabilidade Institucional – Ações Institucionais; 11 – 

Sustentabilidade Financeira. Trata-se das atividades integrais do PROAVI 2016, com os avanços e as 

fragilidades apontados nos processos avaliativos, bem como as recomendações e sugestões da CPA. 

Compõe esse Relatório o Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2017. 

23. Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, de março de 2018, anexado ao e-

MEC, em março/2018 

Abrange as atividades de janeiro/2017 a março/2018, bem como extratos de relatórios específicos de cada 

órgão referentes a projetos desenvolvidos no ano de 2017, recebidos pela CAPI e analisados pela CPA até 

março/2018, nas dimensões do PROAVI: 2 – Gestão Institucional (integral); 4 – Planejamento e Avaliação 

(integral); 11 – Sustentabilidade Financeira (integral). Trata-se das atividades parciais do PROAVI 2017, 

mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos avaliativos, bem como as recomendações 

e sugestões da CPA. 

24. Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume II, de dezembro de 2018, anexado ao 

e-MEC, em março/2019 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2017 a dezembro/2018, bem como extratos de 

relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2017, recebidos pela 

CAPI e analisados pela CPA a partir de abril/2018, integralizando o Volume I anterior nas dimensões do 

PROAVI: 1 – Comunicação com a Sociedade; 3 – Infraestrutura e Bibliotecas; 5 – Política de Atendimento a 

Estudantes e Egressos; 6 – Política de Extensão; 7 – Política de Graduação; 8 – Política de Pós-Graduação 

e Pesquisa; 9 – Política de Recursos Humanos; 10.1 – Responsabilidade Social – Bolsas Institucionais para 

Alunos; 10.2 – Responsabilidade Institucional – Ações Institucionais. Trata-se das atividades integrais do 

PROAVI 2017, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos avaliativos, bem como as 
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recomendações e sugestões da CPA. Compõe esse Relatório o Volume I, anexado ao e-MEC, em 

março/2018. 

25. Relatório de Atividades 2018 - 1o RELATÓRIO PARCIAL – Volume I, de março/2019, anexado ao e-MEC 

em março/2019 

Abrange as atividades de janeiro/2018 a março/2019, bem como extratos de relatórios específicos de cada 

órgão referentes a projetos desenvolvidos no ano de 2018, recebidos pela CAPI e analisados pela CPA até 

março/2019, nas dimensões do PROAVI: 1 – Comunicação com a Sociedade (integral); 4 – Planejamento e 

Avaliação (integral); 11 – Sustentabilidade Financeira (integral). Trata-se das atividades parciais do PROAVI 

2018, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos avaliativos, bem como as 

recomendações e sugestões da CPA. 

26. Relatório de Atividades 2018 - 1o RELATÓRIO PARCIAL – Volume II, de dezembro/2019, anexado ao e-

MEC em janeiro/2021 

Abrange as atividades de janeiro/2018 a dezembro/2019, bem como extratos de relatórios específicos de 

cada órgão referentes a projetos desenvolvidos no ano de 2018, recebidos pela CAPI e analisados pela CPA 

entre abril/2019 e dezembro/2019, no âmbito do PROAVI PUC-Campinas e nas demais dimensões do 

PROAVI, complementando o Volume I anterior. 

27. Relatório de Atividades 2019 - 2o RELATÓRIO PARCIAL – Volume I, de março/2020, anexado ao e-MEC 

em janeiro/2021. 

Abrange as atividades de janeiro/2019 a março/2020. Finaliza as análises da CPA realizadas entre fevereiro 

e março/2020 sobre os projetos de 2018 que não constaram do Relatório de Atividades 2018 – 1o 

RELATÓRIO PARCIAL – Volume II, de dezembro/2019. Apresenta os extratos de relatórios específicos de 

cada órgão referentes a projetos desenvolvidos no ano de 2019, recebidos pela CAPI e analisados pela CPA 

até março/2020, nas dimensões do PROAVI: 1 – Comunicação com a Sociedade (integral); 4 – Planejamento 

e Avaliação (integral); 11 – Sustentabilidade Financeira (integral). Trata-se das atividades parciais do 

PROAVI 2019, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos avaliativos, bem como as 

recomendações e sugestões da CPA. 

28. Relatório de Atividades 2019 - 2o RELATÓRIO PARCIAL – Volume II, de dezembro/2020, anexado ao e-

MEC em março/2021. 

Abrange as atividades de janeiro/2019 a dezembro/2020, bem como extratos de relatórios específicos de 

cada órgão, cujos projetos foram desenvolvidos no ano de 2019, recebidos pela CAPI e analisados pela CPA 

entre abril/2020 e dezembro/2020, dando continuidade ao Volume I anterior, nas dimensões do PROAVI 

PUC-Campinas: 2 – Gestão Institucional; 3 – Infraestrutura e Bibliotecas; 5 – Política de Atendimento a 

Estudantes e Egressos; 6 – Política de Extensão; 7 – Política de Graduação; 8 – Política de Pós-Graduação 

e Pesquisa; 9 – Política de Recursos Humanos; 10.1 – Responsabilidade Social – Bolsas Institucionais para 

Alunos; 10.2 – Responsabilidade Institucional – Ações Institucionais. Trata-se das atividades parciais do 

PROAVI 2019, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos avaliativos, bem como as 

recomendações e sugestões da CPA. Compõe esse Relatório o Volume I, anexado ao e-MEC em 

janeiro/2021. 
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29. Relatório de Atividades 2020 - RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, de março/2021, anexado ao e-MEC 

em março/2021 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2020 a março/2021 e é denominado Relatório 

de Atividades 2020 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I. Encaminha as análises da CPA sobre os 

projetos de 2019 que não constaram do Relatório de Atividades 2019 – 2o RELATÓRIO PARCIAL – 

Volume II, de dezembro/2020, nas dimensões do PROAVI: 7 – Política de Graduação e 9 – Política de 

Recursos Humanos. 


