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ENADE 2012
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) integra o Sistema Nacional
de Avaliação da Educação Superior
(SINAES). É constituído por uma prova, realizada, por curso, a cada três anos, e tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos conteúdos programáticos específicos do curso, assim como temas
de conhecimentos gerais, com o objetivo de
aferir o rendimento dos alunos dos cursos de
graduação.
O ENADE abrange os alunos ingressantes e
concluintes. Nesta edição, ele será obrigatório para os alunos concluintes e é condição
indispensável para a emissão do diploma. A
primeira aplicação ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima com que cada área do
conhecimento é avaliada é trienal.
Veja o Manual do ENADE, as provas dos
anos anteriores, seu local de prova e
info r maç ões
ge ra is
no s ite
http://portal.inep.gov.br/enade e no Portal
da PUC-Campinas.
Na PUC-Campinas, serão avaliados, neste
ano, pelo ENADE os estudantes concluintes
dos cursos de Administração, Administração
(Comércio Exterior), Administração
(Logística e Serviços), Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas, Direito, Psicologia,
Comunicação Social (Publicidade e Propaganda), Comunicação Social (Jornalismo),
Turismo (bacharelado)

Cartaz de Divulgação do ENADE na PUC-Campinas

O desempenho obtido no ENADE é disponibilizado diretamente ao aluno. Assim, realizar o ENADE é importante, pois, pode ser
decisivo na disputa por uma vaga no mercado de trabalho; permite ainda comparar o desempenho individual com o de milhares de
colegas, bem como o do curso realizado com
os outros da área no Estado, na Região e no
país. Também poderá ser um diferencial importante para o ingresso em um curso de pósgraduação. Além disso, é componente curricular obrigatório dos cursos de graduação,
sendo condição prévia para conclusão do
curso, expedição e registro do diploma.

AVALIAÇÃO DO ENSINO
A PUC-Campinas, por meio do
Grupo de Trabalho com atividades
voltadas à Avaliação do Ensino,
vem, a cada semestre, envidando
esforços para o aprimoramento do
Instrumento de Avaliação, visando
possibilitar aos alunos avaliar as
disciplinas do semestre em curso.

Slogan divulgação 1º semestre 2012

A Avaliação do Ensino visa implementar as diretrizes da Política
de Graduação definidas para a PUCCampinas e, também, contemplar
as exigências legais do SINAES,
no sentido de diagnosticar, redefinir metas e acertar rotas para manter
a missão da Universidade de proporcionar um ensino de qualidade,
garantindo a formação integral de um
cidadão crítico e atualizado em relação às necessidades sociais e às exigências profissionais.

Como foi amplamente divulgado,
no 1º semestre de 2012, o novo
formulário de Avaliação do Ensino, implantado desde então, possibilita ao estudante avaliar todas as
disciplinas/professores a cada questão.
Com a implantação do novo sistema, verificou-se, no 1º semestre
de 2012, um aumento global de
respondentes na ordem de 8% (de
27% para 35,44%) e um aumento
no volume total de respostas
(clicks) dos alunos da ordem de
35% em relação ao 2º semestre
de 2011.

O aprimoramento contínuo dos instrumentos e a constante socialização
dos dados globais da Avaliação do
Ensino, bem como os resultados da
série
histórica
2007/2010
(disponibilizados no site do PROAVI
- http://www.puc-campinas.edu.br/
servicos/proavi/avaliacao-do-ensinona-puccampinas/), tem contribuído
para o desenvolvimento e fortalecimento de uma cultura de avaliação
em todos os seguimentos da Universidade.

O instrumento de avaliação disponibilizado para os alunos contempla
duas dimensões compostas por questões fechadas e, ao final de cada uma
delas, há um espaço para o estudante
escrever as considerações finais que
julgar necessárias. Uma dimensão
contempla categorias e subcategorias
referentes à Avaliação do Professor e,
a outra, à Autoavaliação do aluno.
Os Resultados da Avaliação do Ensino são discutidos com os professores
e alunos, visando sempre o aprimoramento da qualidade do Ensino de
Graduação.
Veja os resultados globais da
Avaliação do Ensino no site do
P R O AV I : h t t p : / / w w w. p u c campinas.edu.br/servicos/proavi/av
aliacao-do-ensino-na-puccampinas/

RECONHECIMENTO DO CURSO SUPERIOR DE
TECNOLOGIA EM HOTELARIA
De acordo com as diretrizes e procedimentos estabelecidos pelo Sistema
Nacional de Avaliação da Educação
Superior
–
SINAES,
Lei
10.861/2004, a PUC-Campinas receberá, no período de 22/10/2012 a

24/10/2012, a visita da comissão de
especialistas do MEC/INEP, para o
processo de avaliação “in loco” de
reconhecimento do Curso Superior
de Tecnologia em Hotelaria

