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O Exame nacional de Desempenho de 
Estudantes - ENADE - é um dos meios 
de avaliação da qualidade da educação 
superior no Brasil. A participação dos es-
tudantes nos cursos avaliados é obriga-
tória, uma vez que a legislação define o 
ENADE como um componente curricu-
lar, e é condição para a obtenção do di-
ploma. Não obstante essa obrigatorieda-
de, é importante uma boa participação 
do aluno, o que se reflete na valorização 
da sua formação e do seu diploma. 
Na PUC-Campinas, os alunos que parti-
ciparão do ENADE 2013 pertencem aos 
seguintes cursos: 
Bacharelado em Educação Física,  
Enfermagem 
Farmácia 
Fisioterapia 
Fonoaudiologia 
Medicina 
Nutrição 
Odontologia 
Serviço Social 

Veja o Manual do ENADE, as 
provas dos anos anteriores e 
informações gerais no site 
http://portal.inep.gov.br/enade e no 
Portal da PUC-Campinas. 



O trabalho das Comissões é de verifi-
car in  loco  as  condições de  oferta  
com  base  em  Instrumentos  de  avali-
ação elaborados pelo MEC. 
 
A avaliação dos cursos de graduação 
abrange três dimensões: 
1.Organização Didático-Pedagógica 
2.Corpo Docente e Tutorial 
3.Infraestrutura 

 
Faz  parte,  ainda,  do  trabalho  das  
Comissões de avaliação in loco, visitas 
aos  laboratórios,  biblioteca,  salas  de 
aula,  salas  de   professores,  entre  
outras, como também reuniões com a 
reitoria, alunos, professores, funcioná-
rios  e  com  a  Comissão  Própria de 
Avaliação – CPA. 
 
Com relação às reuniões com a CPA 
destaca-se: 

No  mês  de  agosto/2013,  a  PUC-
Campinas recebeu quatro comissões do 
Ministério da Educação - MEC - para a-
valiação in loco dos seguintes proces-
sos: 
 
Recredenciamento para a oferta de 

curso de especialização a distância 
Renovação de  Reconhecimento  do 

Curso de Biblioteconomia 
Renovação de  Reconhecimento  do 

Curso de Terapia Ocupacional 
Reconhecimento do Curso Superior 

de Tecnologia em Jogos Digitais 
 
As avaliações in loco fazem parte do 
processo  regulatório  do  MEC,   para  
processos de reconhecimento e renova-
ção de reconhecimento de cursos de 
graduação  e  credenciamento  e  recre-
denciamento de Instituições de Ensino 
Superior e são realizadas  em  ciclos  
avaliativos com intervalos de  três anos. 

PUC-CAMPINAS RECEBEU COMISSÕES DE 
AVALIAÇÃO EXTERNA 

 RECREDENCIAMENTO —ESPECIALIZAÇÃO EAD 

Resultado da Avaliação: conceito 4. Os  avaliadores  constataram que  há  
coerência   do   planejamento  e  da   
avaliação, especialmente em  relação  
aos processos, resultados e  eficácia da  
autoavaliação, destacando que se trata 
de  uma prática desenvolvida ao longo 
da  história  da  Universidade.  Dessa 
forma,  o que os documentos oficiais, 
especialmente o Plano de Desenvolvi-
mento  Institucional – PDI, expressam, 
são resultados de ações desenvolvidas 
de  modo  coerente   e   contínuo.   A  
Reunião com a CPA foi realizada em 
05/08/2013. 



10  (dez)  dimensões  norteadoras  do   
Sistema Nacional de Avaliação da Edu-
cação Superior - SINAES. Na sequên-
cia, foram realizadas as visitas às insta-
lações físicas: Secretaria Acadêmica, 
salas de aulas e laboratórios,  sala  de  
professores,  sala  de coordenadoria, 
instalações  administrativas,  entre ou-
tros.  
Resultado da Avaliação: conceito 4. 

A reunião entre a CPA e os avaliadores 
ocorreu no  dia  05/08/2013.  Foram  
apresentadas  informações  e  dados 
com base nos instrumentos de avalia-
ção  aplicados aos diferentes segmen-
tos da Universidade, como também nas 

 RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO – CURSO DE 
BIBLIOTECONOMIA 

ainda, o fato  de os alunos do Curso de 
Biblioteconomia   terem   participado  
ativamente na última Avaliação do Ensi-
no (66%), em contraponto ao restante 
do segmento discente da Universidade, 
com o comparecimento de 1/3. 
Resultado da Avaliação: conceito 5. 
 

Na reunião realizada em 12/08/2013, a 
CPA  apresentou  a  metodologia  de 
trabalho  da Comissão, os projetos de 
avaliação  e  o  tratamento dado para 
análise  e  divulgação  dos  resultados, 
com destaque para o projeto “Avaliação 
do Ensino”. Com relação a esse projeto 
a Comissão enfatizou a decisão institu-
cional de avaliações não obrigatórias, 
pois, assim, os alunos apresentam livre-
mente opiniões voltadas ao desenvolvi-
mento  da Universidade.  Ressaltaram, 

 RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO – CURSO DE TERAPIA 
OCUPACIONAL 

como também, a divulgação dos resul-
tados das 10 (dez) dimensões avalia-
das  pelo  Programa  em  diferentes  
veículos  como  Boletins,  Revista 
“Cadernos de Avaliação” e no Portal da 
Universidade,  com espaço específico 
para o Programa de Avaliação Institu-
cional - PROAVI.  
Resultado da Avaliação: conceito 4. 

A  Comissão reuniu-se com a CPA no 
dia  15/08/2013, e foram discutidas as 
ações efetivas das avaliações voltadas 
ao Curso de Terapia  Ocupacional.  A 
CPA apresentou informações e dados 
com base nos instrumentos de avalia-
ção dos diferentes segmentos da Uni-
versidade  referentes  à  Lei  nº 
10.861/2004. Foi valorizada pela Comis-
são Externa a participação, na referida 
reunião, de todos os segmentos da co-
munidade acadêmica e dos represen-
tantes  da  sociedade  civil  organizada, 

 RECONHECIMENTO - CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
JOGOS DIGITAIS 




