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CENTRO CURSOS 
CCV  Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura) 

CEATEC 

 Arquitetura e Urbanismo 
 Engenharias Ambiental, Ambiental e Sanitária, Civil, de 

Computação, de Produção, de Telecomunicações, Elétrica, 
Elétrica com Habilitação em Telecomunicações, Química 

 Geografia (Bacharelado e Licenciatura) 
 Matemática (Licenciatura) 
 Química 
 Sistemas de Informação 
 Superior de Tecnologia em Redes de Computadores 

CCHSA 

 Ciências Sociais (Bacharelado e Licenciatura) 
 Educação Física (Licenciatura) 
 Filosofia (Licenciatura) 
 História (Bacharelado e Licenciatura) 
 Pedagogia 

CLC 
 Artes Visuais (Licenciatura) 
 Letras-Português e Inglês (Licenciatura) 

ENADE 2014 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

Valorize seu Diploma 

Atenção! 
 alunos  concluintes  da  PUC-Campinas dos seguintes cursos: 

O Enade 2014 será realizado no dia 23/11/2014  

O ENADE é importante para a Instituição e para o aluno, uma vez que a nota do 
exame é um dos componentes que definem o conceito do curso em que o aluno 
está matriculado.  



A avaliação dos cursos de graduação 
abrange três dimensões: Organização 
Didático-Pedagógica, Corpo Docente e 
Tutorial e Infraestrutura. 

Faz parte, ainda, do trabalho das Co-
missões de avaliação in loco, visitas 
aos laboratórios, bibliotecas, salas de 
aula, salas de professores, entre ou-
tras, como também reuniões com a rei-
toria, alunos, professores, funcionários  
e com a Comissão Própria de Avaliação 
- CPA. 

Em 2014, a PUC-Campinas recebeu 
cinco comissões do MEC para avalia-
ção in loco dos processos de Renova-
ção de Reconhecimento dos seguintes 
Cursos: Ciências Sociais, Ciências Bio-
lógicas, Engenharia Civil, Direito e Artes 
Visuais. 

As avaliações fazem parte do processo  
regulatório do MEC, para renovação de  
reconhecimento de cursos de gradua-
ção. O trabalho das Comissões Exter-
nas é de verificar as condições de oferta   
com base em Instrumentos de avaliação 
elaborados pelo MEC. 

PUC-CAMPINAS RECEBEU COMISSÕES DE  
AVALIAÇÃO EXTERNA 

processos de melhoria da qualidade 
e de atividades de avaliação dos pro-
jetos; 

acompanhar os processos internos 
de avaliação que focalizem a Univer-
sidade ou suas atividades de ensino, 
pesquisa, extensão e sua gestão, for-
necendo-lhes apoio técnico; 

organizar e manter atualizados os 
bancos de dados de suporte às ativi-
dades de avaliação de projetos, bem  
como a documentação, os relatórios, 
os estudos produzidos e os projetos 
realizados;  

disponibilizar,  a  diferentes  setores 
internos  da  Universidade,  dados  e 
informações da Instituição a serem 
utilizados nos processos internos de 
avaliação de projetos; 

Foi criada em setembro de 2014, em 
substituição ao  Núcleo Técnico de Ava-
liação (NTA),  a Coordenadoria de Apoio 
aos  Projetos  Institucionais  (CAPI),  
vinculada ao Departamento de Planeja-
mento e Organização (DPLAN), com o   
objetivo de desenvolver, implementar,  
acompanhar e apoiar tecnicamente os  
projetos de qualificação das atividades  
de ensino, pesquisa e extensão,  no 
âmbito do Plano Estratégico da PUC-
Campinas. A CAPI possui as seguintes 
atribuições: 

apoiar e assessorar os setores inter-
nos e a Comissão Própria de Avalia-
ção da PUC-Campinas, dando-lhes 
suporte técnico na implementação de 

COORDENADORIA DE APOIO AOS PROJETOS 
INSTITUCIONAIS - CAPI 



trabalho   formado   por   docentes  e 
coordenado  pela  Pró-Reitoria  de  
Graduação. 

Cartaz de Divulgação da Avaliação do Ensino 
na PUC-Campinas - 2º Semestre 

Para participar do processo da Avalia-
ção do Ensino na PUC-Campinas basta 
o aluno acessar a Área Logada do portal 
da Instituição e preencher o questioná-
rio. Não há necessidade de concluir o  
processo de avaliação de uma só vez. 

Se o aluno preferir, poderá salvar e fina-
lizar em outro momento, além de poder   
fazer alterações em suas respostas. To-
das as informações fornecidas têm sigilo 
garantido. 

Essa  é  uma  oportunidade  para  os  
alunos avaliarem o desempenho de 
seus  professores  em sala de aula, o 
desenvolvimento  das  disciplinas  e 
também fazer uma autoavaliação. 

O processo de  Avaliação  do  Ensino 
ocorre desde 2007, na PUC-Campinas. 
Ele  é  organizado por  um  grupo  de  

elaborar relatórios sobre as ativida-
des de avaliação de projetos e quali-
ficação realizadas na Universidade; 

identificar e encaminhar à(s) área(s) 
competente(s) as necessidades de 
suporte tecnológico para o desempe-
nho de suas atividades. 

solicitar, de todas as unidades da 
PUC-Campinas e da SCEI, informa-
ções e dados, pertinentes à Universi-
dade, necessários aos processos de 
avaliação de projetos; 

dar suporte à elaboração de  material 
de   divulgação  das   atividades  de 
avaliação de projetos; 

AVALIAÇÃO DO ENSINO NA PUC-CAMPINAS  

PARTICIPE TAMBÉM DA PESQUISA COM ALUNOS 
CONCLUINTES 

opinião, você manterá um relaciona-
mento permanente com a Universida-
de mesmo tendo concluído o seu curso 
de graduação.  

Responda ao questionário de Pesquisa 
com  alunos  concluintes no Portal, na 
Área Logada do Aluno. Sua participação 
é  importante,  pois manifestando sua 



 

Missão da PUC-Campinas 
"A Pontifícia Universidade Católica de Campinas, a partir de valores ético-cristãos, 
considerando as características socioculturais da realidade, tem como missão produzir, 
enriquecer e disseminar o conhecimento, contribuindo com a construção de uma sociedade 
justa e solidária, por meio de suas atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão, visando à 
capacitação profissional de excelência e à formação integral da pessoa humana."  

No site do Programa de Autoavaliação da PUC-Campinas - PROAVI são divulgadas todas as 
informações referentes à Avaliação Institucional, tais como: relatórios, Programa de 
Desenvolvimento Institucional, Publicações, Legislação, Seminários, Encontros, bem como o 
Status do Processo de Avaliação Externa dos Cursos de Graduação. 
A CPA/CAPI também organiza os Cadernos de Avaliação, os Boletins e os Relatórios de 
Autoavaliação, que podem ser vistos no site 

Você pode conhecer os resultados da autoavaliação no site 
www.puc-campinas.edu.br/servicos/proavi 

 

DIRETRIZES DO PROAVI 
 Respeito à identidade católica e comunitária da PUC-Campinas, sua missão, objetivos, 

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

 Articulação permanente da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e da Coordenadoria de 
Apoio aos Projetos Institucionais (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 diversidade de opiniões e concepções de gestores, professores, alunos e 
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 Programa de Autoavaliação Institucional da PUC-Campinas 
(PROAVI) e às ações decorrentes de todo o processo avaliativo.  


