
Boletim CPA-CAPI nº 19 ISSN 2238-1422  
Setembro/Outubro 2015 

O ENADE 2015 será realizado no dia 22/11/2015 

objetivo aferir o desempenho dos 
estudantes  em  relação  aos   
conteúdos programáticos previstos 
nas  diretrizes  curriculares  do 
respectivo curso de graduação,  e  
as   habilidades   e  competências 
em sua formação.  

O Exame Nacional de Desempe-
nho dos Estudantes (ENADE) é 
um dos pilares  da  avaliação   do   
Sistema   Nacional  de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), 
criado pela Lei no 10.861,  de  14 
de  abril  de  2004.  Tem  como   

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

A Portaria Normativa no 3, de 6  de  
março  de   2015, definiu os cursos 
que participarão do ENADE. 
 
Na    PUC-Campinas     serão      
avaliados  os  seguintes  cursos 
por Centro: 

CENTRO CURSOS 

 
CEA  

 Administração 
 Ciências Contábeis 
 Ciências  Econômicas  

CCHSA  Direito 

 
CLC  

 Jornalismo 
 Publicidade e Propaganda 
 Turismo 
 Design Digital 

CCV  Psicologia 

ENADE 2015 



I. Formação de Professores e 
Práticas Pedagógicas;  

II. Políticas Públicas em Educa-
ção.  

Processo Seletivo com perío-
do de inscrição de 1 a 31 de 
outubro de 2015. 
Maiores informações: http://
www.puc-campinas.edu.br/pos-graduacao/
stricto-sensu/programa-de-posgraduacao-
em-educacao--doutorado/processo-seletivo/ 

 

O    curso    de    doutorado    em   
Educação da PUC-Campinas foi 
recomendado pelo Conselho    
Técnico-Científico da Educação  
Superior  (CTC/ES),   da  CAPES,  
em sua reunião de nº 159. Trata-se 
de proposta que se originou do 
Mestrado   Acadêmico   que  foi  
recomendado pela CAPES  em  
1997.  A área de concentração é 
Educação e há  duas  linhas  de  
pesquisas:  

Considerando  a  experiência da 
Universidade nesses 11 anos do 
PROAVI, desde a implantação da 
Lei do SINAES em 2004, a CPA, 
juntamente com a Coordenadoria 
de Apoio aos Projetos Institucio-
nais (CAPI), organizará Oficinas 
no mês de setembro com todos   

os  envolvidos   no processo de 
autoavaliação, visando dar apoio 
à  organização  dos  dados  e  à 
elaboração dos relatórios encami-
nhados à  CPA,  a fim de aprimo-
rá-los e atender às recomenda-
ções e sugestões que  têm sido 
apontadas pela Comissão.  
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM 
EDUCAÇÃO - DOUTORADO 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA 
PUC-CAMPINAS ORGANIZA OFICINAS COM 
PRÓ-REITORIAS, ÓRGÃOS AUXILIARES E 

ÓRGÃOS COMPLEMENTARES 



Renovação de Reconhecimento. 

O  Reconhecimento  dos  cursos   
ocorre após o cumprimento de 50 a 
75% do currículo e é voltado para os 
novos cursos que foram implanta-
dos.  Sempre  é acompanhado da 
visita de Comissões de Avaliação. 

A Renovação de Reconhecimento 
ocorre  periodicamente, dentro de 
cada  ciclo  avaliativo.  Em  vários 
casos é acompanhada da visita de 
Comissões de Avaliação. 

O trabalho das Comissões Externas 
é de verificar as condições de oferta 
com   base   em   Instrumentos   de  
Avaliação  elaborados  pelo MEC, 
abrangendo três dimensões: Organi-
zação didático-pedagógica, Corpo 
Docente e Infraestrutura; cumpri-
mento dos Requisitos Legais. 

Faz parte, ainda, do trabalho das 
Comissões  de  Avaliação  in loco, 
visitas aos laboratórios, bibliotecas, 
salas de aula, salas de professores, 
entre outros, como também reuniões  
com  a  reitoria,  alunos, professores, 
funcionários e  com  a  Comissão  
Própria de Avaliação - CPA. 

Em 2015, a PUC-Campinas já rece-
beu seis Comissões do MEC para 
avaliação in loco dos processos de 
Renovação de Reconhecimento do 
curso de Letras: Português/Inglês - 
Bacharelado e de Reconhecimento 
dos seguintes Cursos: Engenharia 
Elétrica, Sistemas de Informação, 
Administração,  Superior de Tecno-
logia em Gestão da  Tecnologia  da  
Informação  e Ciências Contábeis. 

* Campus II 
 

As avaliações fazem parte do pro-
cesso  regulatório  do  MEC nos 
cursos de graduação. A regulação 
inclui, para Instituições que têm 
prerrogativa de autonomia, como 
ocorre  com  a  PUC-Campinas, 
momentos de Reconhecimento e 

PUC-CAMPINAS RECEBEU COMISSÕES DE 
AVALIAÇÃO EXTERNA 

Curso Conceito 

Letras: Português/Inglês - 
Bacharelado 

4 

Engenharia Elétrica 4 

Sistemas de Informação* 4 

Administração* 4 

Superior de Tecnologia em 
Gestão da Tecnologia da 
Informação* 

 
4 

Ciências Contábeis* 5 



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."  

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.  

Você Sabia Que? 
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 

Quer saber mais? 
Você pode conhecer os resultados da autoavaliação no site 

www.puc-campinas.edu.br/servicos/proavi 

Informações CPA 
Telefones: (19) 3343-7286 ou (19) 3343-7682 


