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INEP DIVULGA PORTARIA ENADE 2013 
O Instituto Nacional de Estudos e Pes-
quisas Educacionais (INEP) divulgou a 
Portaria Normativa nº 6/2013, que re-
gulamenta o Exame Nacional de Desem-
penho dos Estudantes (ENADE) 2013.  

O ENADE é um dos meios de avaliação 
da qualidade da educação superior no 
Brasil. A participação dos estudantes dos 
cursos avaliados é obrigatória, uma vez 
que a legislação define ENADE como 
um componente curricular, e é condição 
para a obtenção do diploma. Não obs-
tante essa obrigatoriedade, é importante 
uma boa participação do aluno o que se 
reflete na valorização de seu diploma. 
 
Na PUC-Campinas, os alunos dos cur-
sos que participarão do ENADE são: Ba-
charelado em Educação Física, Enfer-
magem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoau-
diologia, Medicina, Nutrição, Odontologi-
a, Serviço Social. 

 
O INEP publicou em 
13/05/2013, no Diá-
rio oficial  da Uni-
ão, nº 90, as portari-
as   que definem o 

conteúdo programático das provas que 
serão realizadas em 24/11/2013. 

Veja aqui os temas de Formação Ge-
ral  (Portaria  Normativa  nº  244  de 
10/05/2013) 
 Cultura e Arte; 
 Avanços tecnológicos; 
 Ciência, tecnologia e sociedade; 
 Democracia, ética e cidadania; 
 Ecologia/biodiversidade; 
 Globalização e política internacional; 
 Políticas públicas: educação, habita-

ção, saneamento, saúde, transporte, 
segurança, defesa, desenvolvimento 
sustentável; 

 Relações de trabalho; 
 Responsabilidade social: setor públi-

co, privado, terceiro setor; 
 Sociodiversidade e multiculturalismo: 

violência, tolerância/intolerância, 
inclusão/exclusão e relações de gê-
nero; 

 Tecnologias de Informação e Comu-
nicação; 

 Vida urbana e rural. 



COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA PUC-CAMPINAS 
CONTA COM A PARTICIPAÇÃO DE NOVOS ALUNOS 

na Universidade de Coimbra. Assim, 
para  participarem  da  CPA,  como 
membros   do   segmento   discente,   
foram nomeados os alunos: Leonardo 
Cardona  Bennemann  do  Curso  de 
Administração   e   Patrícia   Baggio   
Severino do Curso de Química. 

As alunas Danielle da Silva Sartori e 
Fabiana   Becalette   Sactolin   que  
participavam da CPA estão desenvol-
vendo   atividades   de   intercâmbio  
acadêmico  em Portugal,  respectiva-
mente na Universidade dos Açores e 

IMPORTÂNCIA DA PARTICIPAÇÃO NA CPA  
DA PUC-CAMPINAS  

habilidades. Meu trabalho na CPA é, 
basicamente, o conjunto de tais habili-
dades e, portanto, tem sido uma fonte 
constante de aprimoramento pessoal”  
 
Ainda de acordo com a Profa. Sônia 
Blasi, “Participar da CPA tem permitido 
o desenvolvimento de uma caracterís-
tica bastante importante, que é o co-
nhecimento cada vez maior de uma 
realidade que não via antes: o quanto 
esta Universidade realiza em termos 
de projetos voltados ao ensino, à pes-
quisa e à extensão.  
 
Como tenho contato com alunos da 
graduação,  esse  conhecimento  tem 
me permitido dialogar de forma mais 
consciente sobre vários assuntos, tais 
como importância da avaliação de en-
sino, ENADE, programas de respon-
sabilidade social (como bolsas institu-
cionais), atividades da CACI, entre ou-
tros. Acredito, também, que a ativida-
de junto à CPA tem outro lado bastan-
te importante de crescimento pessoal 
que é o trabalho em grupo. Junto ao 
pessoal do NTA, a quem admiro muito  

Representantes do corpo docente e 
do corpo técnico-administrativo anali-
sam as contribuições trazidas às suas 
atividades profissionais por participa-
rem da CPA da PUC-Campinas.  

Profa. Sonia Regina Blasi Cruz  
 
Segundo a representante do corpo do-
cente, Professora Sônia Regina Blasi 
Cruz, “um professor, a meu ver, é a-
quele que ajuda o aluno a construir 
seu  conhecimento,  a  elaborar  sua 
compreensão a respeito de um assun-
to. Para isso, é preciso leitura, análise 
de textos, capacidade de síntese e de 
exposição de forma clara, entre outras 



Func. Sandro Pinheiro de Assis Cosso 
 
A autoavaliação, a meu ver, norteia as 
ações de melhoria interna dos proces-
sos  administrativos  e  acadêmicos, 
dando um olhar crítico à prática de en-
sino, pesquisa e extensão dentro das 
suas especificidades, uma vez que es-
tamos, constantemente, analisando as 
atividades realizadas por todas as uni-
dades da Universidade. O processo 
de autoavaliação ajuda, sem dúvida, 
no amadurecimento de nossa ativida-
de-fim e permite que a comunidade 
interna possa, de maneira conjunta, 
cooperar no processo de ensino e for-
mação integral do aluno, no cresci-
mento das pesquisas e na aplicação 
social dos projetos de extensão”. 

pela competência e pela paciência  di-
ante das inúmeras perguntas que fa-
ço, tenho conseguido entender a im-
portância de cada um no esforço para 
se atingir uma meta. E isso, para mim, 
é essencial, já que, como professora, 
procuro estabelecer a relação entre o 
esforço e importância de se ter metas 
e de se lutar para alcançá-las, com o 
bem-estar, com o sentir-se feliz consi-
go próprio, que é a aspiração de to-
dos.” 
 
Já para o representante do corpo téc-
nico-administrativo  da  PUC-
Campinas, Sandro Cosso: “Participar 
da CPA fez uma grande diferença na 
minha percepção quanto ao funciona-
mento da Universidade de uma forma 
global, cooperando de maneira signifi-
cativa para análise e melhoria de pro-
cessos internos e inerentes ao Setor 
do qual faço parte. Dessa forma, te-
nho aprendido muito sobre a realidade 
administrativo-acadêmica  da  Institui-
ção e, ainda, enriquecido meus co-
nhecimentos com os conteúdos apre-
sentados por todas as instâncias insti-
tucionais no tocante aos processos de 
gestão. 

 

CPA ENVIA RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI - 
PUC-CAMPINAS 2012 

março de 2013 a primeira parte do 
seu relatório que poderá ser consulta-
do por todos que desejarem no site do 
PROAVI - PUC-Campinas no Portal 
da  Universidade,  link:  http://www.puc-
campinas.edu.br/servicos/proavi/relatoriosautoava-
liacaoinstitucionaleatividadescpa/. 

A  legislação  educacional  em  vigor 
determina que até o dia 30 de março 
de cada ano as CPAs das Universida-
des enviem o relatório de autoavalia-
ção  institucional  referente  ao  ano 
anterior.  Assim  a  CPA  da  PUC-
Campinas encaminho no dia 25 de 




