Boletim CPA-NTA nº 17
ISSN 2238-1422
Maio/junho 2014

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO DA PUCCAMPINAS CONTA COM NOVA COMPOSIÇÃO
A Comissão Própria de Avaliação da
 Elisabete Matallo Marchesini de
Pádua
PUC-Campinas - CPA teve a sua
 Rosa Maria Cruz Gontijo
composição alterada com a indicação de
 Sandro Pinheiro de Assis Cosso
novos membros do segmento docente
de acordo com a Portaria PUC nº Membros do Corpo Discente:
 Leonardo Cardona Bennermann –
098/14, de 03 de fevereiro de 2014,
RA 09036741
passando a ter a seguinte composição:
 Vanessa Fernanda Vick Garcia –
RA 11740891
Representantes da Sociedade Civil
Organizada:
Os trabalhos da CPA são coordenados,
 Cláudio Aparecido Violato
 Sebastião Ximenes Júnior
direta e efetivamente, pelo Prof. Dr. Pe.
José Benedito de Almeida David que,
Membros do Corpo Docente:
consoante necessidades e oportunida Pe. José Benedito de Almeida David
des, fará os contatos com órgãos
 Juleusa Maria Theodoro Turra
 Silvia Regina Machado de Campos
internos e externos, de modo a dar os
 Sônia Regina Blasi Cruz
encaminhamentos e as informações
Membros
do
Corpo
Técnico- devidas, contando com o apoio do
Núcleo Técnico de Avaliação – NTA.
Administrativo:

DEFINIDOS CURSOS QUE SERÃO AVALIADOS NO
ENADE 2014
O Ministério da Educação (MEC)
publicou o calendário do Exame
Nacional
de
Desempenho
de
Estudantes (ENADE) 2014. O exame,
que avalia a qualidade dos cursos de
ensino superior, será no dia 23 de
novembro.
O exame afere o rendimento dos alunos
dos cursos de graduação, em relação
aos conteúdos programáticos. Ele é um
componente curricular obrigatório para
a conclusão do curso de graduação.
Assim, o aluno que não fizer o ENADE
CENTRO
CCV

não conclui o curso, não podendo colar
grau e receber diploma.
Os cursos que serão avaliados pelo
ENADE 2014 foram divulgados por
meio da Portaria Normativa nº 8,
publicada pelo MEC. Ao todo, serão
avaliados 33 cursos de licenciatura e
bacharelado.
No caso da PUC-Campinas, deverão
realizar a prova os alunos concluintes
dos seguintes cursos:

CURSOS
 Ciências Biológicas (Bacharelado e Licenciatura)

CEATEC

















Arquitetura e Urbanismo
Engenharia Ambiental
Engenharia Ambiental e Sanitária
Engenharia Civil
Engenharia de Computação
Engenharia de Produção
Engenharia de Telecomunicações
Engenharia Elétrica
Engenharia Elétrica com Habilitação em Telecomunicações
Engenharia 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)

NOVA VERSÃO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO
O MEC/INEP divulgou, em 2014, o
novo Instrumento
de
Avaliação
Institucional
Externa
para cursos
presenciais.

Considera, assim, as especificidades
das diferentes organizações acadêmicas, a partir do foco definido no Plano
de Desenvolvimento Institucional (PDI) e
Esse Instrumento subsidia os atos de nos processos de avaliação institucional
credenciamento e recredenciamento (interna e externa).
presencial de instituições de educação Para outras informações, o instrumento
superior.
está disponibilizado no site do Programa
Sua concepção busca atender à de Autoavaliação Institucional da PUCdiversidade do sistema de educação Campinas (PROAVI), link: http://www.pucsuperior e respeitar a identidade das campinas.edu.br/midia/arquivos/2014/fev/proavi---instraval-inst-ext---janeiro2014.pdf
instituições que o compõem.

AVALIAÇÃO TRIENAL - CAPES 2013
A Avaliação dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu pela CAPES/
MEC compreende a realização do
acompanhamento anual e da avaliação
trienal do desempenho de todos os
programas e cursos que integram o
Sistema Nacional de Pós-Graduação
(SNPG).

Campinas estão contidas no quadro
abaixo:

Os resultados
desse
processo,
expressos pela atribuição de uma nota
na escala de "1" a "7", fundamentam a
deliberação do Conselho Nacional de
Educação sobre quais cursos obterão a
renovação de "reconhecimento", a
vigorar no triênio subsequente.

Psicologia

Na Avaliação Trienal 2013, correspondente ao período 2010-2012, as notas
atribuídas aos Programas de PósGraduação Stricto Sensu da PUC-

Programa de PósGraduação Stricto Sensu
Educação - mestrado
Engenharia Elétrica -

Nota
CAPES
4
4

mestrado

-

mestrado

e

5

e

4

doutorado

Urbanismo-

mestrado

doutorado

A
partir de 2014 estão sendo
oferecidos mais dois novos Programas
de Pós-graduação:
Ciências
da
Religião e Sistemas de Infraestrutura
Urbana. Por se tratar de novos programas, ainda não integraram o calendário
acima.

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."

