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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 CPA e da 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 PROAVI e às ações decorrentes de todo o processo avaliativo. 
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DADOS DA INSTITUIÇÃO 

PUC-CAMPINAS 

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE CAMPINAS / CÓDIGO DA IES: 19 
INSTITUIÇÃO PRIVADA CATÓLICA COMUNITÁRIA E SEM FINS LUCRATIVOS 
ENDEREÇO: RODOVIA DOM PEDRO I, KM 136 – PARQUE DAS UNIVERSIDADES 
CAMPINAS – SP – CEP 13086-900 
 
 

COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 1 
 
Ato Normativo: Portaria PUC no 070/15, de 28 de maio de 2015. 

 

COMPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO AOS PROJETOS INSTITUCIONAIS (CAPI) 
Órgão de Apoio à CPA2 

Silvia Regina Machado de Campos (Coord.) Hilda Outi Crupe 

Floripes Gebra Jorge Luís Moreira Alberto 

Marco Wandercil da Silva  
 

APOIO TÉCNICO 

Sônia Regina Blasi Cruz  

                                                           
1  Considerando que houve a vacância das representações discentes (Marco Salles Chamouton e Talita Cicala) no decorrer do ano 

de 2015, assim que nomeados pela Portaria PUC no  070/15, o aluno Rivail Peter Petroff assumiu a função como membro da CPA, 
a partir do mês de agosto, conforme decisão da Reitoria no protocolado 2015021358 (CI-CPA no 001/15). 

2  Até agosto/2014 a CPA contou com o apoio do Núcleo Técnico de Avaliação (NTA). Em substituição ao NTA, foi criada, em 
setembro/2014, pela Portaria PUC no 236/14, a Coordenadoria de Apoio aos Projetos Institucionais (CAPI), vinculada ao 
Departamento de Planejamento e Organização (DPLAN), mantendo o apoio às atividades da CPA e tornando-se a responsável por 
desenvolver, implementar, acompanhar e apoiar tecnicamente os projetos de qualificação das atividades de Ensino, Pesquisa e 
Extensão, no âmbito do Plano Estratégico da Universidade. 

NOME SEGMENTO QUE REPRESENTA 

Claudio Aparecido Violato Sociedade Civil Organizada 

José Benedito de Almeida David  Corpo Docente e Coordenador da CPA 

Juleusa Maria Theodoro Turra Corpo Docente 

Marco Salles Chamouton 1 Corpo Discente 

Rivail Peter Petroff 1 Corpo Discente 

Rosa Maria Cruz Gontijo Corpo Técnico-Administrativo 

Sandro Pinheiro de Assis Cosso Corpo Técnico-Administrativo 

Sebastião Ximenes Junior Sociedade Civil Organizada 

Selma dos Santos Geraldo Benatti Corpo Técnico-Administrativo 

Silvia Regina Machado de Campos Corpo Docente 

Sônia Regina Blasi Cruz Corpo Docente 

Talita Cicala 1 Corpo Discente 
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1. APRESENTAÇÃO 

 

Conforme sistemática de anos anteriores, o conjunto de atividades realizadas em 2014 no âmbito do 

Programa de Autoavaliação Institucional - PROAVI da PUC-Campinas foi dividido em dois volumes. No 

Relatório 2014 – Volume I, de março de 2015, anexado no Sistema e-MEC em 30/03/2015, foram 

apresentadas as atividades de gestão, comunicação e socialização do PROAVI realizadas pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) e pelo seu então Núcleo Técnico de Avaliação (NTA) relativas ao período de 

janeiro a dezembro/2014, bem como a análise da CPA sobre as atividades de autoavaliação institucional de 

órgãos da PUC-Campinas referentes a projetos desenvolvidos no ano de 2014, nas dimensões 

Comunicação com a Sociedade, Planejamento e Avaliação, Política de Extensão, Política de Pós-

Graduação e Pesquisa e Sustentabilidade Financeira. Em seu anexo constam os respectivos extratos dos 

relatórios. 

O presente Relatório 2014 – Volume II apresenta as ações da CPA, da CAPI, relativas à gestão 

do PROAVI no ano de 2015, bem como a continuidade da análise da CPA sobre os relatórios de projetos 

desenvolvidos em 2014 pelos órgãos da Universidade, nas demais dimensões do PROAVI, referenciadas 

na Lei no 10.861/2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). Os 

extratos dos relatórios analisados constam do Anexo A do presente volume. 

No plano da comunicação, ressaltam-se a continuidade na elaboração e editoração da Revista 

“Cadernos de Avaliação” e os Boletins CPA - CAPI, que reforçam junto à comunidade interna a importância 

da Avaliação; bem como a manutenção do site do PROAVI no Portal PUC-Campinas. 

O que podemos constatar, mais uma vez, por meio do acompanhamento que a CPA vem 

realizando das atividades desenvolvidas no âmbito do PROAVI, é a consolidação de um conjunto de 

projetos que tem trazido grande colaboração para o aprimoramento das atividades-fim e da gestão da 

Universidade. O presente relatório mostra como a Universidade vem dando continuidade às ações de 

caráter avaliativo que se relacionam à implementação de suas Políticas Institucionais e às dimensões que 

constituem o Programa. 

 

Pe. José Benedito de Almeida David 

Coordenador da CPA 
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2. INTRODUÇÃO 

 
O Programa de Autoavaliação Institucional (PROAVI) da PUC-Campinas define a concepção, os 

princípios e as dimensões dos processos avaliativos que a Instituição tem buscado executar no âmbito do 

SINAES. 

Conforme descrito nos Relatórios já encaminhados ao MEC-INEP, os projetos de avaliação3 que 

integram o PROAVI da PUC-Campinas, desde 2005, são resultados da trajetória da Universidade na 

avaliação de suas ações e, como consequência, a cada ano alguns projetos são reformulados, outros são 

propostos e para a grande maioria é dada continuidade, pois são considerados prioritários para a 

implementação das políticas institucionais. Até 2010 os processos avaliativos e ações vinculados ao 

PROAVI resultaram do PDI e do Plano Estratégico 2003-2010. Para os anos de 2011 e de 2012 os projetos 

PROAVI foram propostos a partir das estratégias definidas no PDI 2008-2012. A partir de 2013, as metas e 

objetivos propostos para o Plano Estratégico 2013-2020, passam a subsidiar o percurso do PROAVI para o 

período. 

O Relatório 2014 – Volume I, anexado no Sistema e-MEC em março/2015, mostrou a análise da 

CPA sobre os resultados parciais dos projetos de 2014, especificamente os vinculados às dimensões 

Comunicação com a Sociedade, Planejamento e Avaliação, Política de Extensão, Política de Pós-

Graduação e Pesquisa e Sustentabilidade Financeira do PROAVI. O presente Volume II apresenta a 

continuidade da análise da CPA sobre os projetos desenvolvidos em 2014 nas demais dimensões do 

PROAVI, apontando os avanços, as fragilidades, as recomendações e sugestões para a política de uso dos 

dados. 

Nessa perspectiva, a organização deste Relatório mantém a mesma sequência lógica dos 

relatórios anteriores, a fim de que se possa estabelecer uma continuidade na análise das ações que vêm 

sendo desenvolvidas e dos projetos que vêm sendo implementados pela Instituição em cada dimensão do 

SINAES. 

Cabe registrar, ainda, que a análise dos processos desenvolvidos em 2015, nas dimensões do 

SINAES e do PROAVI será objeto de discussão da CPA a partir de fevereiro de 2016, posto que os projetos 

de 2015 foram finalizados no mês de novembro de 2015 e entregues para avaliação da CPA/CAPI a partir 

de dezembro de 2015. Nesse sentido e considerando que o mês de janeiro é um tempo de recesso na 

Universidade e que o mês de fevereiro é dedicado às atividades de planejamento do ano letivo, os 

resultados dos projetos do PROAVI 2015 constarão do Relatório 2015 – Volume I, a ser posteriormente 

enviado ao MEC/INEP/DAES. 

A definição dos processos avaliativos e ações para o PROAVI 2015, os quais estão discriminados 

no item 5, resulta da análise e avaliação dos diferentes órgãos institucionais sobre os processos já 

desencadeados à luz do PDI 2013-2017, cujas metas e objetivos a Universidade estabeleceu cumprir no 

período, bem como em relação ao Plano Estratégico 2013-2020. 

                                                           
3  Ver Programa de Autoavaliação Institucional da PUC-Campinas: Concepção e Projetos. Cadernos de Avaliação n. 2, Org. 

Domenico Feliciello et al.. Campinas: PUC-Campinas, 2005, 50 p. Ver síntese do Programa e publicações e materiais de 
divulgação no site do PROAVI: http://www.puc-campinas.edu.br/servicos/proavi/. 
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Lembramos que, desde a constituição da CPA da PUC-Campinas, em julho de 2004, os Relatórios 

da CPA já encaminhados ao MEC/INEP, no âmbito do PROAVI da PUC-Campinas, foram os seguintes: 

a) Relatório 2005 - Parcial, de outubro/2005, encaminhado por e-mail ao MEC, em novembro/2005 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de abril 

a outubro de 2005 e situações, ilustradas em gráficos e tabelas, sobre a elaboração dos 

relatórios das ações desencadeadas no período 2002-2004 e dos projetos programados e 

complementares desenvolvidos no ano de 2005 (os extratos, com o detalhamento das atividades 

específicas de cada órgão, foram incluídos no relatório seguinte, denominado “Relatório Final”); 

b) Relatório 2005 - Final, de agosto/2006, apensado ao SAPIENs e encaminhado por e-mail ao 

MEC, em agosto/2006 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de abril 

de 2005 a junho de 2006. Constam os extratos dos relatórios específicos de cada órgão 

referentes às ações desencadeadas no período 2002-2004, bem como os extratos dos relatórios 

dos projetos programados e complementares desenvolvidos no ano de 2005; 

c) Relatório 2006 - Complementar, de abril/2008, anexado ao Sistema e-MEC, em abril/2008 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de 

julho a dezembro de 2006. Os extratos dos relatórios específicos de cada órgão referem-se aos 

projetos desenvolvidos no ano de 2006. 

d) Relatório 2007/2008, de novembro/2008, anexado ao Sistema e-MEC, em novembro/2008 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de 

janeiro de 2007 a setembro de 2008. Constam os extratos dos relatórios específicos de cada 

órgão, cujos projetos foram desenvolvidos no ano de 2007. 

e) Relatório 2008 - Volume I, de março de 2009, anexado no Sistema e-MEC, em março/2009 

Abrange as atividades de gestão, comunicação e socialização do PROAVI realizadas pela 

CPA/NTA no período de janeiro de 2008 a março de 2009 e uma síntese do material 

encaminhado pelos diferentes setores da Universidade, com vistas ao preenchimento do 

Formulário Eletrônico para Avaliação Externa. 

f) Relatório 2008 - Volume II, de novembro de 2009, anexado no Sistema e-MEC, em 

dezembro/2009  

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de 

março a outubro de 2009. Nesse relatório estão incluídos os extratos referentes aos relatórios 

específicos de cada órgão, cujos projetos foram desenvolvidos no ano de 2008. 
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g) Relatório 2009 – Volume I, de dezembro de 2009, anexado no Sistema e-MEC, em março/2010 

Abrange o período de janeiro a dezembro de 2009 e apresenta um conjunto de atividades 

realizadas em dois grandes blocos. No primeiro são apresentadas as atividades de gestão, 

comunicação e socialização do PROAVI realizadas pela CPA/NTA. O segundo bloco tem por 

objetivo apresentar um balanço geral, elaborado pela CPA/NTA, mostrando os avanços e as 

fragilidades apontadas nos processos avaliativos desenvolvidos nos últimos quatro anos, 

mostrando também as recomendações e sugestões da Comissão para a política de uso dos 

dados, durante esse período. 

h) Relatório 2009 – Volume II, de outubro de 2010, anexado no Sistema e-MEC, em janeiro/2011 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de 

janeiro/2009 a setembro/2010. Nesse Relatório estão incluídos os extratos referentes aos 

relatórios específicos de cada área e dimensão, cujos projetos foram desenvolvidos no ano de 

2009. Compõe esse Relatório o Volume I – de dezembro/2009, anexado ao e-MEC, em 

março/2010. 

i) Relatório 2010 – Volume I, de março de 2011, anexado no Sistema e-MEC, em março/2011 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de 

janeiro a dezembro de 2010, bem como extratos de relatórios de alguns órgãos da Universidade 

referentes a projetos desenvolvidos no ano de 2010, nas dimensões Política de Pós-Graduação 

e Pesquisa e Responsabilidade Social. Esse relatório apresenta, ainda, as atividades de 

comunicação e socialização de resultados junto às comunidades interna e externa, o 

acompanhamento da situação do cadastramento dos processos dos cursos de graduação no 

sistema e-MEC, bem como uma análise da articulação entre as políticas Institucionais de 

Extensão, Ensino e Pesquisa com os avanços apontados pela CPA, relativa ao período 2005-

2008. 

j) Relatório 2010 – Volume II, de dezembro de 2011, anexado no Sistema e-MEC, em 

fevereiro/2012 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de 

janeiro/2010 a novembro/2011. Constam os extratos dos relatórios específicos de cada órgão 

referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2010. Compõe esse Relatório o Volume I, 

anexado ao e-MEC, em março/2011. 

k) Relatório 2011 – Volume I, de março de 2012, anexado no Sistema e-MEC, em março/2012 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro a dezembro/2011, bem como 

extratos de relatórios de atividades de autoavaliação institucional de alguns órgãos da 

Universidade referentes a projetos desenvolvidos no ano de 2011, nas dimensões Infraestrutura 

e Bibliotecas, Planejamento e Avaliação e Política de Pós-Graduação e Pesquisa. 
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l) Relatório 2011 – Volume II, de dezembro de 2012, anexado no Sistema e-MEC, em 

março/2013 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de 

janeiro/2011 a dezembro/2012. Constam os extratos dos relatórios específicos de cada órgão 

referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2011. Compõe esse Relatório Final o Volume I, 

anexado ao e-MEC, em março/2012. 

m) Relatório 2012 – Volume I, de março de 2013, anexado no Sistema e-MEC, em março/2013 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2012 a março/2013, bem como 

extratos de relatórios de atividades de autoavaliação institucional de alguns órgãos da 

Universidade referentes a projetos desenvolvidos no ano de 2012, recebidos pelo NTA e 

analisados pela CPA até março/2013, nas dimensões Infraestrutura e Bibliotecas e Política de 

Extensão. 

n) Relatório 2012 – Volume II, de dezembro de 2013, anexado no Sistema e-MEC, em 

março/2014 

Abrange as atividades de autoavaliação institucional e da CPA desenvolvidas no período de 

janeiro/2012 a dezembro/2013. Constam os extratos dos relatórios específicos de cada órgão 

referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2012. Compõe esse Relatório Final o Volume I, 

anexado ao e-MEC, em março/2013. 

o) Relatório 2013 – Volume I, de março de 2014, anexado no Sistema e-MEC, em março/2014 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2013 a março/2014, bem como 

extratos de relatórios de atividades de autoavaliação institucional de alguns órgãos da 

Universidade referentes a projetos desenvolvidos no ano de 2013, recebidos pelo NTA e 

analisados pela CPA até março/2014, nas dimensões Planejamento e Avaliação, Política de Pós-

Graduação e Pesquisa e Sustentabilidade Financeira. 

p) Relatório 2013 – Volume II, de dezembro de 2014, anexado ao e-MEC, em março/2015 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2013 a dezembro/2014, bem como 

extratos de relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 

2013, recebidos pelo NTA e analisados pela CPA a partir de abril/2014 e não constantes do 

relatório anterior. Trata-se das atividades finais do PROAVI 2013, mostrando os avanços e as 

fragilidades apontadas nos processos avaliativos, bem como as recomendações e sugestões da 

CPA. Compõe esse Relatório Final o Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2014. 
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q) Relatório 2014 – Volume I, de março de 2015, anexado ao e-MEC, em março/2015 

Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2014 a março/2015, bem como 

extratos de relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 

2014, recebidos pela Coordenadoria de Apoio aos Projetos Institucionais (CAPI) e analisados 

pela CPA até março/2015, nas dimensões do PROAVI: 1 - Comunicação com a Sociedade; 4 - 

Planejamento e Avaliação; 6 - Política de Extensão; 8 - Política de Pós-Graduação e Pesquisa e 

11 - Sustentabilidade Financeira. Trata-se das atividades parciais do PROAVI 2014, mostrando 

os avanços e as fragilidades apontadas nos processos avaliativos, bem como as recomendações 

e sugestões da CPA. 

O presente relatório refere-se às atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2014 a 

dezembro/2015 e é denominado de “Relatório 2014 - Volume II”. Os extratos são referentes aos relatórios 

específicos de cada órgão, recebidos pela CAPI e analisados pela CPA a partir de abril/2015, cujos projetos 

foram desenvolvidos no ano de 2014, no âmbito do PROAVI PUC-Campinas e em todas as suas 

dimensões. 
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3. ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DA IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA: RELATÓRIOS DOS 

PROCESSOS AVALIATIVOS E DAS AÇÕES DESENCADEADAS 

 

Com objetivo de acompanhar a elaboração dos relatórios dos processos avaliativos, foi 

estruturado, desde 2005, um banco de dados no qual as informações relevantes sobre as ações 

desencadeadas e status dos relatórios estão disponíveis por meio de relatórios e gráficos específicos. O 

“Sistema de Acompanhamento dos Relatórios de Projetos/Ações PROAVI” é utilizado para o registro das 

movimentações ocorridas durante o processo de organização dos relatórios nos formulários, por 

ano/período, até a sua conclusão. Ressalta-se que o número de Projetos e de Relatórios pode não ser 

exatamente o mesmo, pois um Projeto pode gerar mais de um Relatório. 

Das ações operacionais para o acompanhamento da elaboração dos relatórios pela CAPI e pela 

CPA destacam-se: 

• realização de reuniões ora com o responsável pelo órgão/setor, ora com a presença apenas 

dos responsáveis pelos projetos, por eles indicados, visando analisar as etapas 

desenvolvidas e a posição atual de cada projeto e relatório. Nesse sentido, foram realizadas 

reuniões com os responsáveis de cada um dos relatórios previstos para o PROAVI 2014; 

• contatos pontuais, visando sanar aspectos que ficaram pouco esclarecidos ou que geraram 

dúvidas no momento da elaboração dos relatórios; 

• solicitações de dados, arquivos, complementações de conteúdo dos relatórios e troca de 

informações por correio eletrônico. 

À medida que o processo de elaboração de determinado relatório caminhava, o responsável de 

cada setor envolvido, com o apoio dos técnicos da CAPI, discutia a sua elaboração (conteúdo e 

formatação), mediante os critérios definidos pela CPA, tendo como sinalizador o próprio PROAVI. 

Há especificidades no acompanhamento da elaboração de cada relatório, cujas facilidades ou 

dificuldades refletem, para a CPA, a diversidade e a complexidade da implementação de um amplo 

programa de autoavaliação institucional, como o da PUC-Campinas. 

No processo de acompanhamento dos relatórios, contando com o suporte do “Sistema de 

Acompanhamento dos Relatórios de Projetos/Ações PROAVI”, adotou-se o seguinte status de 

posicionamento da elaboração: 

• “NÃO INICIADO”, quando o órgão responsável não enviou relatório e, em decorrência, não se 

iniciou a sua análise/organização pela CAPI; 

• “EM ELABORAÇÃO”, quando o órgão responsável enviou o relatório e se iniciou a sua 

análise/organização pela CAPI; 

• “EM REVISÃO”, quando o relatório foi analisado/organizado pela CAPI, que o considerou 

finalizado e o enviou ao órgão responsável para eventual revisão, validação e assinatura; 
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• “CONCLUÍDO”, quando o relatório foi elaborado pelo Órgão, revisado, validado, assinado e 

devolvido à CAPI; 

• “CANCELADO”, quando o órgão responsável comunicou oficialmente (por correio eletrônico 

ou comunicado interno) a suspensão ou o cancelamento do projeto, embora previsto 

anteriormente pelo órgão. 

Em relação ao acompanhamento feito com o apoio técnico da CAPI, até 20/12/2015, segue a 

situação ilustrada nos gráficos e tabelas a seguir, quanto à elaboração dos relatórios dos projetos/ações 

desenvolvidos em 2014. 
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Figura 1. Status dos Relatórios da Pró-Reitoria de Administração – PROAVI 2014 
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Figura 2. Status dos Relatórios da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROAVI 
2014 
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Figura 3. Status dos Relatórios da Pró-Reitoria de Graduação – PROAVI 2014 
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Figura 4. Status dos Relatórios da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROAVI 2014 
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Figura 5. Status dos Relatórios da Reitoria – PROAVI 2014 
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Tabela 1. Distribuição percentual dos relatórios segundo Status e Pró-

Reitoria responsável – PROAVI 2014 
 

 Pró-Reitorias 
Status PROAD PROEXT PROGRAD PROPESQ 
     
Não iniciado    0%    0%    0%    0% 
     
Em elaboração    0%    0%    0%    0% 
     
Em revisão    0%    0%    0%    0% 
     
Concluído 100% 100% 100% 100% 
     
Cancelado    0%    0%    0%    0% 
     
Total (7) (3) (29) (6) 

 
 

Tabela 2. Distribuição percentual dos relatórios segundo Status e Área responsável 
– PROAVI 2014 

 

Status Reitoria 
Pró-Reitorias 

PROAD PROEXT PROGRAD PROPESQ 
      
Não iniciado    0%   0%    0%    0%    0% 
      
Em elaboração    0%   0%    0%    0%    0% 
      
Em revisão    0%   0%    0%    0%   0% 
      
Concluído 100% 100% 100% 100% 100% 
      
Cancelado    0%    0%    0%    0%   0% 
      
Total (34) (7) (3) (29) (6) 

 

O PROAVI 2014 foi constituído de 71 projetos que corresponderam à apresentação de 79 

relatórios. Destes, 45 foram elaborados pelas Pró-Reitorias, conforme ilustrado nas Figuras de 1 a 4. Como 

Reitoria, no “Sistema de Acompanhamento dos Relatórios de Projetos/Ações PROAVI”, foram 

desenvolvidos 34 relatórios, conforme Figura 5 e se vinculam aos seguintes órgãos: 

• Centro de Cultura e Arte (CCA) 

• Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAPD) 

• Coordenadoria Geral de Atenção à Comunidade Interna (CACI) 
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• Departamento de Comunicação Social (DCOM) 

• Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE) 

• Departamento de Planejamento e Organização (DPLAN) 

• Departamento de Relações Externas (DRE) 

• Museu Universitário (Museu) 

• Núcleo de Atenção Solidária (NAS) 

• Núcleo de Carreira Docente (NCD) 

• Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC) 

• Secretaria Geral (SG) 

• Sistema de Bibliotecas e Informação (SBI) 

 

Como se pode observar pelos resultados apontados nos gráficos e tabelas, o PROAVI tem 

mobilizado a Reitoria, Pró-Reitorias e suas Coordenadorias e equipes de trabalho, para sistematização e 

organização de um grande volume de dados que contemplam as dimensões do SINAES. 

A iniciativa da CPA e da CAPI de criar mecanismos de acompanhamento dos relatórios dos 

diferentes processos avaliativos e ações desencadeadas pelas Pró-Reitorias permitiu a visualização, mês a 

mês, do andamento dos trabalhos e o estabelecimento de ações junto aos setores responsáveis, visando 

dar suporte para a conclusão dos relatórios, o mais proximamente possível do cronograma previsto pela 

CPA. 

Cabe, ainda, destacar a participação da CPA nos Processos de Avaliação Externa dos Cursos de 

Graduação de 2015, cujo detalhamento será apresentado no próximo relatório das atividades desenvolvidas 

pela CPA a ser elaborado: Relatório 2015 – Volume I. 
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4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROAVI 2014 

 

Considerando-se a complexidade dos processos avaliativos e das ações desencadeadas no 

âmbito do PROAVI e, sobretudo, a natureza, a diversidade e o volume dos relatórios, buscou-se uma forma 

de sua análise e registro dos principais resultados que, ao mesmo tempo, pudesse identificar os elementos 

fundamentais do processo avaliativo e já constituísse o material de divulgação interna e externa do 

PROAVI. 

Importante destacar que, para a elaboração do presente relatório, continuamos levando em 

consideração as sugestões encaminhadas pelo MEC/INEP no Roteiro para o relatório de autoavaliação 
(aprovado pelo CONAES, em 19/9/2005). 

Os relatórios que se referem a 2014 foram analisados pela CPA e um extrato com os principais 

aspectos de cada dimensão constitui o núcleo do presente relatório. 

Nessa perspectiva, para a elaboração deste relatório, foi mantida a mesma metodologia de 

organização dos Relatórios anteriores da CPA, considerando-se os seguintes itens: 

• organização de todos os relatórios 2014 do PROAVI, por objetivos em cada dimensão, para 

disponibilização aos membros da CPA, para consulta e análise, a qualquer momento do 

processo de finalização do relatório da avaliação institucional; 

• agrupamento dos relatórios por dimensão do PROAVI, considerando também as dimensões do 

SINAES, conforme a Lei no 10.861/2004; 

• manutenção do roteiro com os critérios para análise dos relatórios do PROAVI, visando a 

redação do extrato de cada dimensão, para fins de análise da CPA e divulgação interna e 

externa dos principais resultados do PROAVI; 

• manutenção do formulário específico para elaboração dos extratos por dimensão do PROAVI; 

• elaboração, pela CAPI, dos extratos por dimensão; 

• análise, pela CPA, do conjunto de extratos e relatórios por dimensão; 

• elaboração do balanço final pela CPA, indicando os principais resultados, avanços e 

potencialidades da Instituição em cada dimensão, apontando ainda as principais questões e 

dificuldades a serem trabalhadas na continuidade do PROAVI; 

• indicação, pela CPA, dos principais elementos para uma política de utilização dos dados de 

avaliação já disponíveis; 

• apresentação, pela CPA, do relatório da autoavaliação institucional à Reitoria para posterior 

encaminhamento ao MEC/INEP. 

No Relatório de Atividades da CPA referente ao PROAVI 2014 - Volume I (avaliação parcial dos 

projetos), encaminhado ao MEC/INEP, em março/2015, foram listados os 71 processos avaliativos e ações 

que foram desenvolvidos em 2014, por diferentes setores da Instituição. 
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Importante ressaltar que desde os relatórios do PROAVI 2011, o acompanhamento permanente 

dos processos avaliativos pela CPA contou com a inclusão do item “AVALIAÇÃO GLOBAL” nos 

instrumentos utilizados para o registro das atividades (Formulários 2 e 3 do PROAVI), no sentido de 

possibilitar a cada órgão/setor da Universidade envolvido com o PROAVI, uma análise prévia dos avanços, 

fragilidades e formas de superação das dificuldades encontradas no desenvolvimento dos projetos. 

Analisando as atividades desenvolvidas no período e detectando fragilidades, o próprio setor passou a ter a 

possibilidade, de antemão, de formular alternativas para redirecionamento de suas atividades, no sentido de 

adequá-las aos objetivos dos projetos ou mesmo desenvolver novos projetos, adiantando-se em relação às 

análises posteriores da CPA. Com o acréscimo do item “AVALIAÇÃO GLOBAL”, aprovado na reunião da 

CPA, de 09-11-2010, a CPA passou a ter subsídios, do próprio órgão/setor, para análise e parecer, 

qualificando cada vez mais os processos de autoavaliação. 

 

4.1. AVALIAÇÃO DA CPA 

  

Após a leitura dos extratos por dimensão, consultas aos relatórios finais de avaliação dos projetos 

e discussão nas reuniões ordinárias, a CPA sintetizou os avanços e as fragilidades em cada dimensão do 

PROAVI, apontou elementos para uma política de uso dos dados advindos da avaliação institucional, bem 

como sugestões para a continuidade dos projetos e processos avaliativos. 

Nos quadros a seguir são apresentadas as análises finais da CPA sobre os relatórios elaborados 

pelos diferentes órgãos institucionais, bem como, no Anexo A, os seus extratos finais. 
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01. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

AVANÇOS FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

A análise da CPA sobre essa Dimensão consta do Relatório 2014 – Volume I – anexado ao e-MEC, em março/2015. 
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02. GESTÃO INSTITUCIONAL 

AVANÇOS FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

 
Gestão do Departamento de Desenvolvimento 
Educacional (DDE) e da Educação a Distância 
(EAD) 
• Expansão do uso do Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA), como ferramenta 
facilitadora e complementar do trabalho do 
Professor. 

 
 
 
 
Educação a Distância (EAD) – Cursos de 
Especialização Lato Sensu 
• Foram oferecidas 13 classes virtuais de 

especialização no Ambiente Virtual de 
Aprendizagem (AVA). 

 
 
 
 
 
Acompanhamento e Avaliação dos Planos de 
Ação e Projetos Estratégicos 

• Desdobramento para o nível tático. 
• Definição do processo de elaboração, 

acompanhamento e avaliação dos planos de 
ação. 

 

 
Gestão do Departamento de Desenvolvimento 
Educacional (DDE) e da Educação a Distância 
(EAD) 
• Suporte aos usuários nem sempre adequado 

às necessidades. 
 
 
 
 
 
 
Educação a Distância (EAD) – Cursos de 
Especialização Lato Sensu 
• Pouco interesse dos professores em usar 

tecnologias de apoio à educação, como o AVA, 
em suas disciplinas. 

• Pouco interesse dos diretores e coordenadores 
em propor cursos e disciplinas de 
especialização na modalidade EAD, 
semipresenciais ou a distância. 

 
Acompanhamento e Avaliação dos Planos de 
Ação e Projetos Estratégicos  

 
 
 
 
 

 
Gestão do Departamento de Desenvolvimento 
Educacional (DDE) e da Educação a Distância 
(EAD) 
• Dar continuidade ao projeto e à sua avaliação. 
• Dar atenção às recomendações da área em 

relação à ampliação da atual estrutura de 
suporte, oferecida pelo DDE/EAD e pelo 
Núcleo de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (NTIC), para prestar 
atendimento adequado no uso do AVA. 

 
Educação a Distância (EAD) – Cursos de 
Especialização Lato Sensu 
• Dar continuidade ao projeto e à sua avaliação. 
• Motivar toda a comunidade, em conformidade 

com o Plano Estratégico da Universidade, 
especialmente os professores, no uso de 
ferramentas e metodologias de EAD, como 
facilitadora da relação professor aluno em sala 
de aula 

 
Acompanhamento e Avaliação dos Planos de 
Ação e Projetos Estratégicos 

• Dar continuidade ao projeto e à sua avaliação. 
• Buscar um sistema mais adequado para 

monitoramento dos processos. 
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02. GESTÃO INSTITUCIONAL 
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Alinhamento entre Plano Estratégico, Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e PROAVI 

• Alinhamento entre os processos avaliativos e o 
PDI. 

• Realização de revisão dos instrumentos de 
avaliação (formulários). 

• Melhoria do processo de avaliação da CPA e 
de sua comunicação com os diversos setores 
da Universidade. 

 
Revisão dos Fluxos de Processos de 
Contratos e Convênios 

• Agilização na tramitação de 
contratos/convênios.  

 
 
 
Avaliação Permanente dos Processos de 
Trabalho 

• Compromisso e envolvimento dos funcionários 
que têm se mostrado receptivos e disponíveis 
para as propostas apresentadas.  

 

 
Alinhamento entre Plano Estratégico, Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e PROAVI 

• Dificuldades no atendimento dos prazos 
estabelecidos quanto à apresentação dos 
relatórios, de modo que se possa utilizar os 
resultados dos planos e projetos como 
referencial para os próximos processos de 
planejamento. 

 
 
Revisão dos Fluxos de Processos de 
Contratos e Convênios 
 
 
 
 
 
Avaliação Permanente dos Processos de 
Trabalho 
 

 
Alinhamento entre Plano Estratégico, Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e PROAVI 

• Continuar o processo de motivação sobre a 
importância da avaliação. 

• Intensificar sempre mais as relações entre 
Plano Estratégico e avaliação. 

 
 
 
 
Revisão dos Fluxos de Processos de 
Contratos e Convênios 

• Continuar processo permanente de revisão dos 
fluxos atuais. 

• Oferecer maior acompanhamento aos 
Gestores. 

 
Avaliação Permanente dos Processos de 
Trabalho 

• Rever o projeto e seus objetivos dentro de um 
novo contexto que se apresenta com novos 
desafios e com questões já superadas. 
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03. INFRAESTRUTURA E BIBLIOTECAS 

AVANÇOS FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

 
Reorganização da Base de Dados Docente 
• Revisão e correção dos módulos do Sistema 

de Gestão e sua implantação em 2014. 
 
 
Avaliação da Gestão da Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
• Desenvolvimento de sistema de atendimento às 

necessidades acadêmicas e administrativas. 
• Desenvolvimento e atualização de Sistema de 

suporte às atividades acadêmicas e 
administrativas. 

 
 
Adequação de Infraestrutura Física para 
Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de 
Barreiras Arquitetônicas 
• A metodologia de avaliação do processo 

adotada permite a evolução da prestação de 
serviços a partir dos resultados, críticas e 
sugestões identificadas ao longo dos 
processos, nas vistorias e nas análises pós-
ocupacionais, procurando corrigir os erros e 
falhas registrados. 

 
 
 
 
 
 

 
Reorganização da Base de Dados Docente 
 
 
 
 
Avaliação da Gestão da Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
 
 
 
 
 
 
 
Adequação de Infraestrutura Física para 
Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de 
Barreiras Arquitetônicas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Reorganização da Base de Dados Docente 
• Avaliar as funcionalidades desenvolvidas para 

aprimorar o Sistema de Gestão. 
 
 
Avaliação da Gestão da Tecnologia da 
Informação e Comunicação 
• Avaliar as funcionalidades desenvolvidas a 

partir da percepção do usuário-chave e elaborar 
um Plano Estratégico de Sistemas, com prévio 
estabelecimento de princípios norteadores. 

 
 
 
Adequação de Infraestrutura Física para 
Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de 
Barreiras Arquitetônicas 
• Dar continuidade à manutenção das atividades 

de controle gerencial, intensificando os 
cuidados na coleta de informações e na 
elaboração de projetos a fim de atender com 
maior segurança as necessidades solicitadas. 

• Apresentar um diagnóstico do status atual do 
atendimento às normas, por Campus. 
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Acompanhamento e Avaliação do Sistema de 
Bibliotecas e Informação (SBI) 
• Média anual de participantes nos cursos e 

treinamentos ministrados pelo SBI a docentes 
e alunos nos últimos três anos foi de 3710, 
superior à média dos três anos anteriores 
(2885). 

• Empréstimo automatizado e opção de 
renovação e reserva de material bibliográfico, 
via Web, atingiu 350 mil transações em 2014, 
superando em 1,16% o total de 2013. 

• Adoção do Non Visual Desktop Access (NVDA) 
com Voz de Raquel, TextAloud, BookReader e 
Lupas eletrônicas possibilitou aumento do 
número de equipamentos de tecnologia 
assistiva, ampliando o alcance dessas 
ferramentas para as quatro bibliotecas 
universitárias do SBI. 

• Indexação da Revista Oculum Ensaios na base 
de dados Redalyc e obtenção de aprovação na 
primeira fase de avaliação do Scielo (biblioteca 
eletrônica científica on-line). 

• Indexação da produção publicada em 22 
fascículos dos 7 periódicos credenciados, 
permitindo o acesso, pela comunidade 
científica, a esse conteúdo. 

• Em relação ao Fator de Impacto (medida que 
reflete o número médio de citações de artigos 
científicos publicados em determinado 
periódico. É empregado frequentemente para 

 
Acompanhamento e Avaliação do Sistema de 
Bibliotecas e Informação (SBI) 
• Infraestrutura: área física para as Bibliotecas: 

espaço de leitura comprometido, inexistência 
de cabines ou salas para estudo individual, 
reduzido espaço físico do Núcleo de 
Editoração, quantidade inadequada de salas 
de estudo em grupos. 

• Dificuldades a respeito de doação, 
armazenamento, tratamento e espaço físico, 
em relação a material bibliográfico em 
duplicata. 

• O acervo ainda não está plenamente satisfeito 
em relação à qualidade desejada pela 
Universidade. 

• O desconforto térmico e o barulho tem sido 
objeto de reclamações. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acompanhamento e Avaliação do Sistema de 
Bibliotecas e Informação (SBI) 
• Continuar investindo no desenvolvimento de 

acervos impresso e eletrônico para a 
Graduação e Pós-Graduação. 

• Continuar a pesquisa referente a “Avaliação 
das Condições de Oferta de Serviços do SBI” 
para os cursos de Graduação e Pós-
Graduação. 

• Encaminhar à Pró-reitora de Administração os 
problemas apresentados relativos a 
infraestrutura de espaço físico e desconforto 
ambiental. 

• Realizar avaliação do quadro funcional do SBI, 
verificando a eficiência das atividades e 
atendimento. 

• Fomentar, junto à Divisão de Recursos 
Humanos (DRH), cursos e treinamentos 
direcionados ao corpo funcional, bibliotecários 
e auxiliares com o objetivo de motivar, 
capacitar e oferecer serviços/produtos com 
qualidade. 

• Dar continuidade ao Projeto “Avaliação de 
Satisfação de Usuário” com análise qualitativa 
dos dados das Bibliotecas. 

• Colaborar, como AdminIP-Biblioteca, 
Conteúdos do Portal de Periódicos da Capes 
no acesso local e acompanhar o desempenho 
do uso do Portal com acesso pela Comunidade 
Acadêmica Federada (CAFe); colaborar com  o 
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avaliar a importância de um dado periódico em 
sua área), referente à avaliação em 2013, pelo 
Journal Citation Report (JCR), as revistas 
Transinformação e Revista de Nutrição, 
receberam (IF) 0,156 e 0,345, respectivamente, 
o que é um dado positivo. 

• Retomada da publicação da Revista Reflexão, 
em formato eletrônico. 

• Decisão da PROPESQ em publicar as 8 
revistas credenciadas da Universidade, em 
formato eletrônico, a partir de janeiro de 2015, o 
que permitirá maior agilidade no processo de 
produção editorial, no que se refere à 
otimização do tempo de postagem e publicação 
na Web. 

• Adoção da plataforma de gerenciamento de 
periódicos científicos, SchoolarOne da Web of 
Science e sua customização, permitindo iniciar 
a gestão de produção dos periódicos Estudos 
de Psicologia e Revista de Nutrição, nessa 
nova ferramenta. 

• Catálogo on-line: aumento de 15,38% de itens 
catalogados, em relação a 2013. 

• Boa avaliação do horário de atendimento que 
foi alterado permitindo que as bibliotecas 
atendessem à comunidade, ininterruptamente, 
por 15 horas e 15 minutos. 

• O índice de crescimento do acervo de livros, 
teses, dissertações atingiu 4,14% com a 
inclusão de 5079 títulos em 15800 exemplares. 
O Centro de Ciências Humanas e Sociais 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

processo de avaliação de novos conteúdos 
sempre que solicitada pela CAPES. 

• Melhorar, de forma contínua, o acesso às 
bases de dados da CAPES por meio de 
divulgação e atividades de treinamento 
oferecidas à comunidade interna; 

• Desenvolver, com a colaboração do 
Departamento de Desenvolvimento 
Educacional e outros parceiros internos, 
material de treinamento específico para a 
inclusão dos alunos do Colégio de Aplicação 
PIO XII, bolsistas do PIBIC-Ensino Médio no 
acesso ao Portal de Periódicos da CAPES. 

• Incrementar a infraestrutura tecnológica para o 
acesso à informação incluindo novas 
ferramentas de busca ou sistema de 
descoberta, integrando as diversas fontes de 
informação existentes no SBI, com objetivo de 
otimizar a recuperação de conteúdos restritos e 
os de acesso aberto, em um único ambiente 
tecnológico. 
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Aplicadas recebeu o maior número de títulos 
impressos, fruto de aquisição de 1844 títulos 
em 4382 exemplares de material bibliográfico 
com recursos advindos da própria 
Universidade, no processo de atualização de 
bibliografia básica e complementar de vários de 
seus cursos. Diversos outros Cursos foram 
beneficiados com a aquisição de acervo 
resultante de uma política eficaz de 
Desenvolvimento de Acervos criada pela 
Universidade. 

• Qualidade no Atendimento: A pesquisa 
Avaliação da Satisfação do Usuário – 
Atendimento ao Usuário mostrou que o SBI 
possui, no geral, corpo de Bibliotecários e 
Auxiliares considerados pelos usuários como 
Bom ou Excelente, seja pela cordialidade, 
agilidade no atendimento ou no número 
suficiente de funcionários. 

• Atendimento ao Usuário: resultados da 
pesquisa apontam como Ótimo e Bom os 
treinamentos. 

• Acesso à Informação: - Acesso ao Portal de 
Periódicos da CAPES, por mérito concedido 
pela CAPES ao Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia. A PUC-Campinas teve 
franqueadas 12 bases de dados nos anos 
2011/2012 e gradativamente recebeu o acesso 
a outras  bases de dados referenciais e de texto 
completo, finalizando 2014 com acesso a 106 
bases de dados referenciais e de texto 
completo, além de livros eletrônicos de editoras 
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pontuais. 
 
Avaliação e Reestruturação dos Processos de 
Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico 
da Universidade 
• Conscientização da comunidade universitária 

sobre a importância do desenvolvimento deste 
projeto para alavancar a qualidade das 
atividades acadêmicas e administrativas. 

• Participação de bibliotecárias da Secretaria 
Geral em Curso sobre arquivos Acadêmicos em 
Instituições de Ensino Superior. 

• Aquisição de equipamentos de digitalização de 
documentos e software de gerenciamento de 
documentos eletrônicos (ECM), bem como 
treinamento para uso dessa ferramenta.  

 
Desenvolvimento do novo Sistema Acadêmico 
- Módulo Secretaria Geral  
• Disponibilização de novos módulos no Sistema 

Acadêmico, contribuindo para a melhoria e 
agilização dos processos acadêmicos e 
administrativos. 

  

 
 
Avaliação e Reestruturação dos Processos de 
Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico 
da Universidade 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento do novo Sistema Acadêmico 
- Módulo Secretaria Geral 
 

 
 
Avaliação e Reestruturação dos Processos de 
Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico 
da Universidade 
• Definir a continuidade do projeto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Desenvolvimento do novo Sistema Acadêmico 
- Módulo Secretaria Geral 
• Dar continuidade ao desenvolvimento das 

atividades relacionadas à construção do novo 
Sistema Acadêmico. 

• Dar treinamento a gestores e ao corpo técnico 
administrativo. 

 
 



 
 

 35 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2014 – VOLUME II 
ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2014 

 

04. PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

AVANÇOS FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

A análise da CPA sobre essa Dimensão consta do Relatório 2014 – Volume I – anexado ao e-MEC, em março/2015. 
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CALOURÍADA 
• Replanejamento das atividades 

compatibilizando com o planejamento das 
atividades acadêmicas e incluindo calouros 
de julho. 
 

PUCCÍADA 
• Engajamento maior das equipes esportivas 

dos cursos, possibilitando melhor 
planejamento e qualidade das atividades. 

• Melhoria no atendimento médico. 

 
 
 
Recepção aos Alunos Ingressantes 
• Ações do Comitê Permanente de Acolhida 

aos Calouros resultaram em baixo índice de 
trotes violentos dentro da Universidade, com 
monitoramento contínuo e tomada rápida de 
atitude em relação a toda e qualquer situação 
que se configurasse como trote. 

• Maior participação dos Cursos e alunos no 
desenvolvimento de ações solidárias 
integradas na Universidade. 

 
CALOURÍADA 
• Dificuldades no planejamento das atividades do 

projeto. 
 
 
 
 

PUCCÍADA 
• Dificuldades no planejamento das atividades do 

projeto. 
 
 
 
 

 
 
 
Recepção aos Alunos Ingressantes 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
CALOURÍADA 
• Dar continuidade ao projeto e à sua avaliação. 
• Melhorar o planejamento das atividades. 
• Buscar patrocínio para as atividades do 

projeto. 
 

PUCCÍADA 
• Dar continuidade ao projeto e à sua avaliação. 
• Melhorar o planejamento das atividades e do 

projeto. 
• Favorecer a comunicação entre Associações 

Atléticas e alunos. 
• Utilizar os meios de comunicação, favorecendo 

a divulgação dos eventos. 
 

Recepção aos Alunos Ingressantes 
• Aprimorar, continuamente, o processo de 

treinamento dos funcionários envolvidos no 
atendimento ao Fone Trote e nas orientações 
dos Postos de Orientação. 

• Intensificar a oferta de atividades artísticas e 
culturais. 
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• Em todas as ações houve significativa 
presença de docentes responsáveis por 
acompanhar e realizar os projetos com os 
alunos, mostrando um envolvimento social 
que vai além da sala de aula. 

• Bom desempenho de funcionários em sua 
atuação junto aos Postos de Orientação, 
instalados na Universidade, no início de cada 
semestre letivo. 

 
 
Pesquisas Institucionais 

• Revisão da Pesquisa realizada junto aos 
alunos concluintes com inclusão de questão 
específica referente à situação deles quando 
ingressantes.  

 
 
 
 
Consolidação Internacional: Envio/acolhida e 
diversificação de parcerias 

• Maior participação nos eventos relacionados 
à internacionalização do ensino superior e da 
pesquisa. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pesquisas Institucionais  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidação Internacional: Envio/acolhida e 
diversificação de parcerias 

• Ausência de informações em língua estrangeira 
no Portal da Universidade, dificultando o 
interesse do estudante estrangeiro em vir para a 
PUC-Campinas e de Universidades estrangeiras 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pesquisas Institucionais 

• Dar continuidade ao projeto e à sua avaliação. 
• Avaliar, para a próxima edição, o instrumento 

aplicado por ocasião do ENADE, a fim de não 
haver duplicidade na coleta de dados e/ou 
informações, aprimorando o instrumento 
interno. 

 
Consolidação Internacional: Envio/acolhida e 
diversificação de parcerias 

• Dar continuidade ao projeto e à sua avaliação. 
• Dar atenção às sugestões da área em relação 

à elaboração de manuais de orientação, em 
consonância com as normativas internas. 
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• Confecção e divulgação do primeiro Guia 
para Alunos de Intercâmbio e do primeiro 
Guia para Alunos Estrangeiros. 

• Crescimento no número de Acordos de 
Cooperação com IES estrangeiras, 
expandindo os acordos para os seguintes 
países: México, Peru, Coréia do Sul, Irlanda e 
Austrália. 

 
 
 
 
 
 
Consolidação do Papel do DRE junto à 
Comunidade Acadêmica  

• Continuidade da divulgação das atividades de 
intercâmbio na disciplina “Inserção do Aluno 
na Vida Universitária”. 

 
 
 
 
 
 

firmarem acordo com esta Instituição. 
• Dificuldades na interlocução do DRE com as 

Diretorias de Faculdades. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidação do Papel do DRE junto à 
Comunidade Acadêmica  
• Inadequação dos meios usados para 

divulgação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Atender à necessidade de a Universidade se 
instrumentalizar mais para o seu projeto de 
internacionalização. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consolidação do Papel do DRE junto à 
Comunidade Acadêmica 
• Usar os recursos de comunicação já existentes 

e encontrar novas formas de divulgação aos 
alunos. 

• Atualizar os Guias do Aluno IN e Aluno OUT, já 
criados, em conformidade com as normativas 
institucionais. 

• Estabelecer relações mais estreitas com a 
comunidade acadêmica: alunos, professores e 
diretores. 
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Acolhimento - Inserção do Aluno na Vida 
Universitária (1o Período – Ingressantes) 

• A disciplina “Inserção do Aluno na Vida 
Universitária” tem contribuído 
significativamente no processo de 
acolhimento e inserção do aluno na vida 
universitária. 

 
 
 
 
 
Processo de Ensino-Aprendizagem na 
Trajetória da Formação (2o período) 

• A disciplina “Processo de Ensino-
Aprendizagem na Trajetória da Formação” 
tem contribuído significativamente na 
discussão do processo de aprendizagem. 

 
 
 
 
 
 

 
Acolhimento - Inserção do Aluno na Vida 
Universitária (1o Período – Ingressantes) 
• Falta de capacitação específica para o propósito 

da disciplina. 
• Pouca participação dos docentes nas oficinas 

de capacitação pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Processo de Ensino-Aprendizagem na 
Trajetória da Formação (2o período) 
 
• Pouca participação dos docentes nas oficinas 

de capacitação pedagógica. 
• Falta de capacitação específica para o propósito 

da disciplina. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Acolhimento - Inserção do Aluno na Vida 
Universitária (1o Período – Ingressantes) 
• Oferecer capacitação específica para atender 

ao propósito da disciplina. 
• Constituir um único projeto, sem prejuízo da 

identidade própria, da dimensão “Política de 
Atendimento a Estudantes e Egressos”, 
considerando o caráter específico das 
disciplinas “Inserção do Aluno na Vida 
Universitária” e “Processo de Ensino-
Aprendizagem na Trajetória da Formação”. 

 
 
Processo de Ensino-Aprendizagem na 
Trajetória da Formação (2o período) 
 
• Oferecer capacitação específica para atender 

ao propósito da disciplina. 
• Levar em consideração, para o 

desenvolvimento das atividades, as 
características apresentadas pelos alunos 
ingressantes. 

• Constituir um único projeto, sem prejuízo da 
identidade própria, da dimensão “Política de 
Atendimento a Estudantes e Egressos”, 
considerando o caráter específico das 
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Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-
Campinas) 

• Concretização de parceria com a Secretaria 
do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável da Prefeitura de Campinas, 
permitindo a inserção de alunos da PUC-
Campinas em projetos de melhoria do Meio 
Ambiente na cidade de Campinas; 

• Participação de alunos do PET em projetos 
de Recepção aos Alunos Ingressantes e 
organização da Semana de Estudos. 

 

 
 
 
 
 
 
Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-
Campinas) 
• Ausência de projetos unificados entre os grupos 

do PET/PUC-Campinas. 
• Dificuldade em publicar os trabalhos do PET em 

eventos científicos externos à PUC-Campinas. 
 
 

disciplinas “Inserção do Aluno na Vida 
Universitária” e “Processo de Ensino-
Aprendizagem na Trajetória da Formação”. 

 
 
Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-
Campinas) 
• Dar continuidade ao projeto e à sua avaliação. 
• Propor ações para socializar as atividades do 

PET na comunidade interna e externa. 
• Definir estratégias para publicação dos 

trabalhos do PET em eventos científicos 
externos. 
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Aprimoramento Didático-Pedagógico das 
Práticas de Formação 
• Melhoria na operacionalização das matrículas 

dos alunos nas atividades de Práticas de 
Formação. 

• Maior integração da Coordenadoria de Práticas 
de Formação (CPRAFOR) com a 
Coordenadoria Especial de Licenciatura (CELI) 
e Coordenadoria do Programa de 
Acessibilidade (PROACES). 

• Acompanhamento da implantação do Projeto 
Institucional dos novos Componentes 
Curriculares Obrigatórios para os Cursos de 
Graduação: Bacharelado e Licenciatura, no 
que se refere às disciplinas do Programa 
Comunidade de Aprendizagem (PROCAP) e 
de LIBRAS. 

• Estudos para elaboração do Projeto-Piloto para 
o oferecimento de atividades de Práticas de 
Formação em Língua Inglesa, com 
possibilidade de ampliar o público das Práticas 
de Formação para alunos externos (do Brasil e 
de outros países). 

 
Aprimoramento Didático-Pedagógico das 
Práticas de Formação 
• O gerenciamento das atividades de Práticas de 

Formação deixa a desejar em razão da 
ausência de aplicação específica no Sistema 
Acadêmico que permita a recuperação de 
informações e da situação real dos alunos 
envolvidos; 

• Desistência, por parte dos docentes, do 
oferecimento de disciplinas de Práticas de 
Formação, após a divulgação dos resultados 
dos Processos Seletivos Internos e 
Transitórios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Aprimoramento Didático-Pedagógico das 
Práticas de Formação 
• Desenvolvimento de aplicação específica no 

Sistema Acadêmico que permita o adequado 
gerenciamento das atividades de Práticas de 
Formação, bem como o acompanhamento da 
situação dos alunos em relação ao seu 
cumprimento; 

• Em relação, à desistência por parte dos 
docentes do oferecimento de disciplinas de 
Práticas de Formação, após a divulgação dos 
resultados dos processos seletivos internos e 
transitórios, sugere-se a análise dos 
cronogramas referentes às atribuições de 
aulas dos cursos de graduação e dos 
cronogramas das Práticas de Formação para 
verificar a possibilidade de melhorias neste 
processo, minimizando o problema citado. 
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Atividades Complementares 
• Realização de reuniões para discussões mais 

amplas sobre Atividades Complemntares entre 
os Cursos dos diferentes Centros com 
participação dos Integradores Acadêmicos de 
Graduação (IAGs). 

• A inclusão das atividades no Sistema de 
Gestão de Atividade Complementar (SIGAC) 
possibilitou contato mais próximo do aluno com 
o Curso/Faculdade, facilitando a inclusão das 
atividades sem erros e atropelos. 

•  Entendimento das Faculdades em considerar 
a ATC como uma maneira de trabalhar com 
seus alunos sobre temas gerais da cultura 
contemporânea. 

 
Avaliação do Ensino 
• Inclusão de questões sobre a infraestrutura da 

Universidade e o atendimento nas Secretarias 
Acadêmicas e nas Diretorias das Faculdades. 

• Alteração na interface do questionário dos 
alunos permitindo maior participação discente. 

• Análise da série histórica das Avaliações do 
Ensino, permitindo a identificação dos pontos 

 
Atividades Complementares 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação do Ensino 
• Processo de socialização e discussão dos 

resultados da avaliação nos Centros e nas 
Faculdades assim como o retorno dos 
resultados ao corpo discente, ainda tímido. 

 
 
 
 

 
Atividades Complementares 
• Aprimorar a avaliação da Atividades 

Complementares em cada Curso. 
• Atender a necessidade de aprimoramento do 

Sistema, incluindo as Secretarias Acadêmicas 
no fluxograma de atividades. 

• Criar um Banco de Dados apresentando 
opções de possíveis Atividades 
Complementares a serem sugeridas aos 
alunos 

 
 
 
 
 
 
Avaliação do Ensino 
• Disponibilizar, da maneira mais abrangente 

possível, aos diferentes setores da 
Universidade, os resultados obtidos na 
Avaliação do Ensino, possibilitando a utilização 
dos mesmos nas propostas de ações de 
melhoria. 

• Dar continuidade à avaliação do projeto com 
aprimoramento contínuo do questionário. 
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fortes e das fragilidades da Universidade, dos 
Centros e dos Cursos. 

• Disponibilização dos relatórios técnicos aos 
diretores dos Centros e das Faculdades, a fim 
de contribuir para a tomada de decisões dos 
gestores. 

 
Avaliação dos Projetos Pedagógicos 
• A análise do Instrumento de Avaliação do 

MEC/INEP como uma estratégia de avaliação 
permitiu identificar fragilidades e planejar 
ações para superá-las. 
 
 
 
 
 
 
 

Grupo de Trabalho Pertencimento e 
Permanência 
• Criação do GT Pertencimento e Permanência 

para retomada de estudos já desencadeados 
junto aos Centros, sobre evasão. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação dos Projetos Pedagógicos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Grupo de Trabalho Pertencimento e 
Permanência 
 
 
 
 
 

• Manter atualizado o conteúdo da página da 
Avaliação do Ensino no site PROAVI, no Portal 
da Universidade. 

• Disponibilizar os artigos redigidos pelo GT 
Avaliação do Ensino no site PROAVI. 

 
 
Avaliação dos Projetos Pedagógicos 
• Dar continuidade à avaliação permanente dos 

Projetos Pedagógicos. 
• Apontar outros critérios de avaliação dos 

Projetos Pedagógicos não identificados no 
relatório. 

• Apontar os resultados obtidos com as 
avaliações e as ações priorizadas, inclusive as 
fragilidades verificadas no decorrer do 
processo. 

 
Grupo de Trabalho Pertencimento e 
Permanência 
• Retomar os resultados de estudos anteriores e 

desenvolver metodologia adequada para o 
desenvolvimento do projeto. 

• Desenvolver estudos e propor ações na 
direção de minimizar a evasão. 
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Grupo de Trabalho Estratégias Inovadoras de 
Aprendizagem 
• Levantamento das estratégias usadas pelos 

docentes. 
 
 
Implantação da Nova Estrutura Organizacional 
e Pedagógica para o Estágio 
• Mudança no fluxo do Termo de Compromisso 

de Estágio (TCE) dos estágios não 
obrigatórios. 

• Maior envolvimento dos diretores de 
faculdades no processo de estágio, com 
acompanhamento, em tempo real, das 
empresas que acolhem os alunos da PUC-
Campinas, as funções que exercem e como 
atuam nas suas respectivas funções. 

• Consolidação da parceria entre o Ministério 
Público Federal e a PUC-Campinas para o 
oferecimento de estágios. 

 
Programa Comunidade de Aprendizagem 
(PROCAP) 
• A inclusão do PROCAP como disciplina na 

 
Grupo de Trabalho Estratégias Inovadoras de 
Aprendizagem 
 
 
 
 
Implantação da Nova Estrutura Organizacional 
e Pedagógica para o Estágio 
• Carência de ferramentas para gestão das 

informações relativas às atividades de estágio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa Comunidade de Aprendizagem 
(PROCAP) 
• Dificuldade de encontrar alunos monitores 

 
Grupo de Trabalho Estratégias Inovadoras de 
Aprendizagem 
• Socializar as estratégias inovadoras usadas 

pelos docentes, por meio de minicursos, 
oficinas, etc.. 

 
Implantação da Nova Estrutura Organizacional 
e Pedagógica para o Estágio 
• Dar continuidade às atividades programadas. 
• Criar a Central de Estágio para atender à 

demanda dessa atividade na Universidade. 
• Desenvolver ferramenta para gestão das 

informações relativas às atividades de estágio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa Comunidade de Aprendizagem 
(PROCAP) 
• Planejar, junto às Diretorias das Faculdades 
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grade curricular proporcionou sua integração 
no Curso e maior envolvimento do aluno. 

• As reuniões e capacitações realizadas com a 
comunidade acadêmica proporcionaram maior 
envolvimento com o projeto. 

• As avaliações anteriores possibilitaram definir 
e implementar melhorias pedagógicas e 
operacionais, especialmente das ferramentas 
de TI utilizadas para o desenvolvimento das 
disciplinas. 

• Manutenção das cotas de monitoria por 
semestre de oferecimento, de acordo com a 
demanda. 

 
 
 
 
 
Programa Institucional de Monitoria 
• Crescimento no envolvimento de docentes e 

alunos com o projeto. 
• Maior envolvimento dos núcleos de apoio 

didático-pedagógicos dos cursos no processo 
de Monitoria. 

 

disponíveis para as vagas de Matemática e 
Leitura e Escrita, em especial para cobrir as 
necessidades do 1o semestre. 

• Poucas alternativas de datas/horários para 
opção dos alunos, em especial para os que 
trabalham, inclusive aos sábados. 

• Dificuldade de fixação dos alunos monitores. 
• Dificuldades na seleção de docentes para o 

Programa. 
• Falta de um material Institucional para o apoio 

pedagógico e para as orientações aos 
docentes do PROCAP. 

• Problemas relacionados com o ambiente on-
line (AVA) - interrupções, dificuldade para 
utilização de fórmulas, imagens, vídeos, entre 
outros.  

 
 

Programa Institucional de Monitoria 
• Sistema Informatizado de Monitoria (SIM) tem 

deixado a desejar em relação às necessidades 
de gestão da Monitoria. 

 
 
 

que oferecem as disciplinas, a possibilidade de 
realizar seleção antecipada de alunos 
monitores, assim como o processo de 
atribuição de aulas do PROCAP aos docentes 
ser realizado no mesmo período de atribuição 
de aulas das demais disciplinas. 

• Apoiar o desenvolvimento de material 
Institucional didático pelos próprios docentes 
envolvidos no PROCAP. 

• Manter as capacitações pedagógicas, inclusive 
no AVA, para os monitores e docentes. 

• Garantir a acessibilidade do AVA 
permanentemente. 

• Apontar os resultados já alcançados, a partir 
do objetivo do projeto de trabalhar com os 
conteúdos básicos necessários para o aluno 
ingressante. 

 
Programa Institucional de Monitoria 
• Continuar o acompanhamento das Monitorias 

nos respectivos Centros/Cursos, por meio dos 
GAPes, com o objetivo de qualificá-las. 

• Rever o fluxo de Monitoria, de modo que o 
sistema reproduza o que se deseja ser 
implantado para o Programa de Monitoria. 
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Qualificação da Revista Série Acadêmica 
• Cumprimento das exigências para publicação 

da revista, alcançando os objetivos de 
periodicidade. 

 
 
 
 
Qualificação do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) 
• Elaboração e divulgação de critérios para a 

orientação, coorientação e publicação de 
Trabalhos de Conclusão de Curso. 

 
 
 
 
Avaliação do resultado do ENADE 2013 
• Os cursos que participaram desse ciclo 

avaliativo tiveram resultados satisfatórios. 
• Participação mais intensa dos alunos, 

resultante das ações de motivação 
empreendidas nos diversos Cursos. 

• Os cursos de Educação Física – Bacharelado 

 
Qualificação da Revista Série Acadêmica 
 
 
 
 
 
 
 
Qualificação do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação do resultado do ENADE 2013 
• De nove cursos avaliados, quatro ainda 

apresentaram resultados abaixo do esperado 
em Formação Geral. 

 

 
Qualificação da Revista Série Acadêmica 
• Continuar a publicação, procurando envolver 

novas experiências no ensino superior. 
• Buscar maior socialização da Revista no 

formato eletrônico. 
 
 
 
Qualificação do Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC) 
• Propor formas de estimular o interesse de 

alunos e docentes na busca contínua de 
qualidade do TCC tais como: premiações, 
divulgação dos resultados obtidos com o 
trabalho (publicações internas e externas), etc. 

 
 
Avaliação do resultado do ENADE 2013 
• Manter sistemática de avaliação detalhada dos 

resultados, para subsidiar análise dos cursos e 
propor ações de melhoria. 

• Dar continuidade às ações de sensibilização e 
mobilização junto aos alunos, objetivando uma 
participação qualitativa do desempenho no 
ENADE. 
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e Odontologia tiveram resultados melhores em 
relação ao ciclo anterior. 

 

• Utilizar a avaliação externa como um dos 
indicadores para qualificação do Projeto 
Pedagógico, por meio de: 1- análise 
comparativa das questões com as das provas 
dos ciclos anteriores, visando aprimorar os 
processos avaliativos; 2- análises 
comparativas dos conteúdos das questões do 
ENADE com os conteúdos programáticos dos 
planos de ensino; 3- análise das questões 
discursivas com base no Padrão de Resposta 
disponibilizado pelo MEC/INEP. 

• Analisar os conteúdos e os tipos de questões 
do ENADE comparativamente aos conteúdos 
das disciplinas e os instrumentos de avaliação 
mais utilizados. 

• Atender à necessidade de inclusão de 
informes/dados da análise de cada Faculdade 
participante, com detalhamento das ações 
desencadeadas, a partir do resultado do 
ENADE, mesmo na opção de relatório único 
adotada pela PROGRAD. 
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08. POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

AVANÇOS FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

A análise da CPA sobre essa Dimensão consta do Relatório 2014 – Volume I – anexado ao e-MEC em março/2015. 
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Plano de Carreira Docente 
• Aprimoramento do sistema que dá apoio 

operacional às atividades decorrentes do 
Regulamento do Plano de Carreira Docente e 
capacitação permanente dos agentes 
envolvidos no processo. 

• Apresentação do processo de movimentação 
de docentes nos quadros institucionais desde 
2013. 

 
Avaliação dos Processos de Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho (SESMT) 
• Desenvolvimento de ação educativa em 

relação à prevenção de acidentes junto a 
alunos em atividades práticas em laboratórios 
e agilização no atendimento de primeiros 
socorros. 

• Desenvolvimento de ações educativas voltadas 
à prevenção, saúde e bem-estar, envolvendo 
palestras educativas, campanha contra a 
dengue, campanha de vacinação, exames 
ocupacionais e integração de colaboradores 
admitidos. 

 
Plano de Carreira Docente 
• Não foram observadas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Avaliação dos Processos de Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho (SESMT) 
• Suspensão de algumas das atividades 

iniciadas no 1o semestre, em razão de 
dificuldades em contar com pessoas para o 
oferecimento. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plano de Carreira Docente 
• Dar continuidade aos trabalhos em andamento, 

buscando melhorias nos processos já 
implantados. 

• Apresentar avaliação qualitativa do número de 
vagas por categorias, do número de inscritos e 
do número de promovidos, em relação ao 
Plano de Carreira Docente. 

 
 
Avaliação dos Processos de Serviço 
Especializado em Engenharia de Segurança e 
em Medicina do Trabalho (SESMT) 
• Apresentar avaliação detalhada das atividades 

desenvolvidas, que possibilitaram o 
estabelecimento de indicadores e definições de 
metas para 2015, conforme objetivo do projeto. 

• Dar continuidade ao processo de educação 
continuada de forma sistemática e articulada, 
preferencialmente trabalhando com grupos 
definidos para melhor obtenção de resultados. 

• Estabelecer os indicadores do projeto e 
apresentar as metas e os resultados 
alcançados. 



 
 

 51 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2014 – VOLUME II 
ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2014 

09. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

AVANÇOS FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

• Reestruturação da brigada de emergência. 
• Implantação de novo plano de saúde 

adequado às necessidades do corpo técnico-
administrativo. 

• Definição/revisão de procedimentos 
operacionais padrão para diversos setores. 

 
 
 
 
Avaliação dos Processos da Divisão de 
Recursos Humanos 

• Aumento do número de horas/treinamento por 
funcionário. 

• Menos tempo na reposição das vagas. 

• Progressão no processo para efetivar o Plano 
de Cargos e Salários. 

• Sistematização da Pesquisa de Clima, 
facilitando a análise dos dados. 

• Melhor acompanhamento das causas das 
demissões, possibilitando ações pontuais, 
quando necessário.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação dos Processos da Divisão de 
Recursos Humanos 

• Em alguns setores, rotatividade da mão-de-
obra que ocupa o grupo ocupacional 
operacional. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avaliação dos Processos da Divisão de 
Recursos Humanos 

• Desenvolver estudo para identificação das 
causas da rotatividade da mão de obra. 

• Propor uma política de retenção específica 
para as áreas em que o índice de rotatividade 
seja maior do que o esperado. 

• Estabelecer os indicadores do projeto e 
apresentar as metas e os resultados 
alcançados. 
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Programa Permanente de Capacitação 
Pedagógica (PPCP) 
• Aprimoramento do programa, por meio das 

relações estabelecidas entre GAPe, IAGs, 
gestores e GT Avaliação de Ensino, que 
trabalharam, sobretudo, as questões de 
conteúdo e de subsídios pedagógicos para a 
sala de aula. 

• Melhora da interlocução com vários segmentos 
da Universidade. 

• Maior adesão dos professores às atividades. 
 

 
Programa Permanente de Capacitação 
Pedagógica (PPCP) 
• Dificuldade de se obter a avaliação dos 

participantes, tanto dos programas de 
capacitação quanto das atividades do 
Planejamento realizadas pelos Centros. 

 

 
Programa Permanente de Capacitação 
Pedagógica (PPCP) 
• Buscar estratégias para aumentar a 

participação dos docentes na avaliação dos 
programas. 

• Flexibilizar as formas de oferecimento das 
atividades do programa. 

 

 



 
 

 53 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2014 – VOLUME II 
ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2014 

 

10.1 - RESPONSABILIDADE SOCIAL – BOLSAS INSTITUCIONAIS 

AVANÇOS FRAGILIDADES RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A 
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI 

 
Bolsas de Inclusão Social  
• Viabilização do Programa Geral – Bolsa de 

Estudo não Restituível mediante antecipação 
do processo de classificação dos candidatos à 
Bolsa para o exercício de 2014, realizado nos 
meses de outubro, novembro e dezembro de 
2013. 

• Aprimoramento da gestão das vagas de alunos 
bolsistas nos programas: PROUNI, Vestibular 
Social e Programa Geral de Bolsa de Estudo 
não Restituível. 
 
 

Bolsas Acadêmicas 
• Sistematização dos dados das bolsas 

concedidas, permitindo a construção de 
relatórios gerenciais. 

 
 
Acompanhamento das Bolsas de Extensão 
• Aumento da taxa de aprovação dos Planos de 

Trabalho de Extensão de Aluno em relação 
aos anos anteriores. 

• Avaliação positiva, pelos avaliadores externos, 
dos trabalhos apresentados pelos alunos no 

 
Bolsas de Inclusão Social 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolsas Acadêmicas 
• Alguns módulos do sistema necessitam de 

ajustes. 
 
 
 
Acompanhamento das Bolsas de Extensão 
• Encontro Anual de Extensão Universitária 

(itens destacados pelos avaliadores externos 
nas apresentações orais): 1- Ausência ou falta 
de clareza de indicadores que permitam aferir 
os resultados apresentados e a autonomia do 

 
Bolsas de Inclusão Social  
• Dar continuidade ao projeto e à sua avaliação, 

incluindo avaliação dos mecanismos de gestão 
das vagas de Inclusão Social. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bolsas Acadêmicas 
• Aperfeiçoar o gerenciamento dos processos de 

concessão de bolsas, permitindo a elaboração 
de Relatórios de Acompanhamento segundo 
as necessidades da Universidade. 

 
Acompanhamento das Bolsas de Extensão 
• Estabelecer, para sua qualificação e a partir 

das sugestões da área, um rigor maior na 
identificação das atividades específicas a 
serem desenvolvidas pelos alunos; bem como, 
incluir texto redigido no formato de artigo, 
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Encontro Anual de Extensão Universitária. 
 

público-alvo; 2- Apresentações conjuntas de 
alunos: falta de clareza de atividades 
específicas; 3- Potencializar as trocas de 
experiências entre alunos e público-alvo. Ao 
invés de mão única, mão dupla. 

• Relatórios Finais dos Bolsistas de Extensão 
do ano letivo de 2014 (análise de mérito): 
Não foi apresentada a avaliação dos Relatórios 
Finais dos Bolsistas de Extensão de 2014 e 
também não ficou evidente, no relatório, o 
resultado da avaliação das Comunicações 
Orais, obtido em reuniões realizadas após o 
Encontro Anual de Extensão. Também se 
evidenciou inexistência de produção científica 
qualificada decorrente das atividades dos 
discentes. 
 

escrito em coautoria com o orientador, gerando 
divulgação dos resultados das atividades de 
Extensão para um público mais amplo e 
qualificado, em revistas acadêmicas. 

• Incorporar, no Relatório PROAVI 2015, uma 
série histórica de avaliação dos Relatórios 
Finais dos Bolsistas de Extensão. 

• Rever o título e o objetivo do projeto, levando-
se em conta a dimensão em que está inserido. 
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Centro de Cultura e Arte (CCA) – Ações 
Desencadeadas 
• Em 2014, o Centro de Cultura e Artes (CCA) 

deu continuidade às atividades culturais que 
resultaram em um ano de produtividade 
cultural com melhoria nas apresentações 
realizadas e com infraestrutura eficiente e 
adequada. 

 
Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa 
com Deficiência (CIAPD) – Ações 
Desencadeadas 
• Revisão das atividades desenvolvidas com a 

definição de um novo foco de atuação: 
preparação da pessoa com deficiência para o 
mercado de trabalho. 

• Novo mapeamento das instituições engajadas 
nos direitos das pessoas com deficiência de 
Campinas e Região Metropolitana, visando 
somar esforços, dividir responsabilidades e 
traçar ações conjuntas e/ou complementares. 

• Adequação do quadro de funcionários do 
CIAPD de acordo com a nova proposta de 
trabalho. 
 

 
Centro de Cultura e Arte (CCA) – Ações 
Desencadeadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa 
com Deficiência (CIAPD) – Ações 
Desencadeadas 
• Dificuldades da permanência dos estudantes 

bolsistas e voluntários ao longo do ano, em 
virtude de novas oportunidades. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Centro de Cultura e Arte (CCA) – Ações 
Desencadeadas 
• Buscar parceiros para captação de recursos. 
• Ampliar parcerias visando à disponibilidade do 

uso de espaços artísticos (teatro) em 
Campinas e região. 

 
 
 
Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa 
com Deficiência (CIAPD) – Ações 
Desencadeadas 
• Aprimorar e dar continuidade ao projeto 

desenvolvido pelo CIAPD. 
• Visitar Instituições Governamentais e Não 

Governamentais, escolas públicas e privadas 
para divulgação do trabalho desenvolvido no 
CIAPD com o objetivo de recrutar pessoas com 
deficiência para participarem do projeto. 

• Desenvolver parcerias com os diferentes 
Centros e Faculdades da Universidade visando 
articulação de ações de extensão na área de 
atuação do CIAPD. 

• Propiciar capacitação para os envolvidos no 
projeto: corpo funcional e estudantes bolsistas 
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Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos  
• Implantação da primeira fase do projeto Plano 

de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, 
“Ambientação e mensuração acurada” com a 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
 
 
 
 

e voluntários. 
• Promover novas parcerias com instituições 

externas, ONGs e com a Secretaria Municipal 
dos Direitos das Pessoas com Deficiência e 
Mobilidade Reduzida de Campinas. 

• Elaborar material didático pedagógico, para 
atendimento das demandas específicas 
levantadas pelas oficinas realizadas no CIAPD. 

• Propor parcerias com diferentes setores da 
Universidade, (Departamento de Recursos 
Humanos e Departamento de Serviços Gerais) 
para promoção de ações junto aos 
colaboradores com deficiência e seus 
encarregados, visando o acompanhamento de 
carreira e a melhor qualidade de vida destes 
no trabalho. 

• Buscar parcerias externas para obtenção de 
recursos, por meio do Edital PROEXT- 
Programa de Extensão Universitária 
MEC/SESu;  

 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 
• Dar continuidade ao projeto, atendendo às 

ações previstas do mesmo: 
• A) conscientização e capacitação da 
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instalação dos equipamentos necessários para 
sua operacionalização (lixeiras, equipamentos 
de transporte, contêineres, etc.), treinamento 
do pessoal operacional e criação de ambiente 
favorável para implantação.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museu Universitário – Ações Desencadeadas 
• Implantação do Projeto “O Museu vai à Escola” 

(projeto de itinerância). 
• Inscrição do Projeto “O Museu vai à Escola” 

em Edital de Incentivo à Cultura do ProAC/SP 
(Programa de Ação Cultural/SP) e obtenção de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Museu Universitário – Ações Desencadeadas 
• Equipe técnica ainda insuficiente para atender 

à demanda. 
• Instalações atuais, no que diz respeito à 

guarda do acervo, sinalização e acesso, não 
atendem a todos os requisitos. 

comunidade universitária por meio de: 
1. capacitação de funcionários;  
2. incrementação das campanhas de 

conscientização (produção de 
cartazes e painéis sobre a coleta 
seletiva/reciclagem que comporão 
exposição itinerante nas instalações 
da Instituição; 

3. organização de seminário, com o 
envolvimento da comunidade 
universitária, sobre reciclagem de 
resíduos sólidos; 

4. mostra de filmes/vídeos;  
5. oficinas com foco na reciclagem de 

materiais; 
6.  palestras nos departamentos / 

setores, etc. 
• B) Estabelecimento de metas, 

indicadores, procedimentos operacionais 
padrão e rotinas de fiscalização; 

• C) Reestudo da destinação final dos 
resíduos, inclusive em relação à 
compostagem. 

 
Museu Universitário – Ações Desencadeadas 
• Dar prosseguimento às atividades de captação 

de recursos e recuperação de acervos. 
• Envidar esforços necessários, junto às 

instâncias competentes, para consolidação do 
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recurso financeiro no valor de $100.000,00. 
• Ampliação da atuação do Setor de Produção 

Cultural, voltada especialmente para a 
captação de recursos via lei de incentivo e à 
organização de eventos culturais. 

• Recuperação e organização do acervo 
imaterial “Brinquedos e Brincadeiras”. 

• Adequação da infraestrutura para melhoria das 
condições de trabalho. 

• Retomada nos procedimentos para o restauro 
do Campus Central da PUC-Campinas - Solar 
do Barão de Itapura. 

• Participação, a convite da Sociedade 
Campineira de Educação e Instrução (SCEI), 
no planejamento para mudança de instalação 
do Museu Arquidiocesano de Campinas, 
atualmente na Catedral Metropolitana de 
Campinas, para o Palácio Episcopal de 
Campinas. 

 
 
Plano Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica (PARFOR/PUC-Campinas) 
• A ação conjunta de oferecimento do PARFOR 

pela Universidade, em parceria com a CAPES, 
o governo Estadual e as Prefeituras da Região 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica (PARFOR/PUC-Campinas) 
• Não há. 
 
 

projeto do Museu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Plano Nacional de Formação de Professores 
da Educação Básica (PARFOR/PUC-Campinas) 
• Elaborar relatório avaliativo global de 

encerramento do Programa, enfocando alguns 
pontos: avaliação da Prefeitura; número de 
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Metropolitana de Campinas reafirma o 
compromisso da Instituição com a Educação 
Básica. Foi um ganho, tanto para as 
professoras do curso, quanto para as 
professoras/alunas, pelas mudanças na 
maneira de compreender os processos 
educativos e a formação continuada. Como 
outras turmas não foram formadas, acredita-se 
que o programa cumpriu seu objetivo na 
Região Metropolitana de Campinas. 
 

Programa de Acessibilidade (PROACES) – 
Ações Desencadeadas 
• Fortalecimento do trabalho conjunto com 

diferentes setores da Universidade: Núcleo de 
Tecnologia da Informação e Comunicação 
(NTIC), Sistema de Bibliotecas e Informação 
(SBI) e Centros. 

• Continuidade das atividades conjuntas com 
Laboratório da Unicamp e Centro Nacional de 
Referência em Tecnologia Assistiva - CNRTA, 
para troca de experiências sobre tecnologia 
assistiva, materiais adaptados e informações e 
legislação. 

• Melhoria na estrutura de Informática e de 
Tecnologia Assistiva com a aquisição de 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa de Acessibilidade (PROACES) – 
Ações Desencadeadas 
• Dificuldade na permanência dos bolsistas, o 

que acarreta descontinuidade das atividades. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

alunos e qualidade da participação dos 
mesmos; contribuições para o Projeto 
Pedagógico do Curso de Pedagogia; 
experiências vivenciadas por ambas as partes 
– PUC-Campinas e Prefeitura; dados da 
Avaliação de Ensino; participação dos 
docentes do PARFOR no desenvolvimento do 
Projeto Pedagógico do Curso em termos de 
adequação e envolvimento. 

 
 
Programa de Acessibilidade (PROACES) – 
Ações Desencadeadas 
• Dar prosseguimento ao Projeto, com atenção 

às sugestões da área no que diz respeito à 
composição das equipes de trabalho. 
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softwares e equipamentos, necessários à 
realização do trabalho. 

• Participação no Planejamento Pedagógico dos 
Centros e Faculdades do 1o semestre, 
promovendo o Encontro Pedagógico 
‘Educação Especial – Inclusão’. 

 
 
 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID-CAPES/PUC-Campinas) 
• Implementação de novo projeto aprovado pela 

CAPES (Edital CAPES 061/2013), com 
vigência 2014-2018 e com a participação de 
todos os Cursos de Licenciatura da PUC-
Campinas. 

 
 
 
Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI-
CAPES/PUC-Campinas) 
• Proporcionar aos alunos de Cursos de 

Licenciatura a complementação de sua 
formação em instituição estrangeira. 

• Consolidação da inserção da PUC-Campinas 
em projetos de mobilidade internacional. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID-CAPES/PUC-Campinas) 
• Dificuldades na permanência dos envolvidos 

das escolas participantes com o projeto, 
acarretando descontinuidade nas atividades. 

• Espaço físico inadequado, em algumas 
escolas, para o desenvolvimento das 
atividades. 

 
 
Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI-
CAPES/PUC-Campinas) 
• Formação vivenciada pelo aluno, de 

inquestionável valor pessoal, diferente da 
nossa realidade, não permite identificar 
claramente o aproveitamento dessa 
experiência na prática profissional. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à 
Docência (PIBID-CAPES/PUC-Campinas) 
• Organizar atividades de planejamento e 

envolvimento da Universidade com as escolas 
participantes. 

• Compartilhar as experiências e vivências das 
atividades PIBID/PUC com a comunidade 
interna, com o objetivo de contribuir para o 
aprimoramento das práticas pedagógicas. 

 
Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI-
CAPES/PUC-Campinas) 
• Avaliar os resultados da experiência para 

colaborar para o aprimoramento pedagógico 
do curso. 

• Socializar a experiência vivenciada. 
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Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUC-
Campinas)  
• Proporcionar ao aluno da PUC-Campinas a 

oportunidade de complementar sua formação, 
participando de atividades junto às escolas 
públicas de ensino básico. 

 

 
Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUC-
Campinas) 
• Gestão centralizada na Diretoria de Ensino, por 

meio de um docente responsável pelo 
acompanhamento das ações realizadas na 
unidade escolar dificulta o acompanhamento 
direto das ações pela PUC-Campinas. 

 

 
Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUC-
Campinas) 
• Maior interação da equipe de coordenação 

ligada às Diretorias de Ensino de Campinas e 
à PUC-Campinas, visando realizar avaliação 
conjunta das ações no sentido da qualificação, 
com o objetivo de aprimoramento das ações. 

• Reuniões com os alunos do Programa para 
avaliação do trabalho desenvolvido durante o 
ano. 

• Necessidade de elaboração de instrumentos 
avaliativos que possibilitem a sistematização e 
análise dos dados/informações. 

• Socializar a experiência em eventos da 
Universidade. 
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A análise da CPA sobre essa Dimensão consta do Relatório 2014 – Volume I – anexado ao e-MEC em março/2015. 
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5. APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS E AÇÕES PARA O PROAVI 2015 

 

Para o Programa de Autoavaliação Institucional da PUC-Campinas de 2015 foram previstos 75 

processos avaliativos e ações. Os 75 projetos gerarão 77 relatórios, cuja análise será objeto de discussão 

da CPA a partir de fevereiro de 2016, posto que os projetos de 2015 estão sendo finalizados nesse mês de 

dezembro de 2015 e passaram a ser entregues para avaliação da CPA/CAPI a partir de 04 de dezembro. 

Em função de particularidades dos Órgãos, o prazo efetivo para recebimento provavelmente será até o final 

de janeiro de 2016. Nesse sentido e considerando que o mês de janeiro é um tempo de recesso na 

Universidade e que o mês de fevereiro é dedicado às atividades de planejamento do ano letivo, os 

resultados dos projetos do PROAVI 2015 constarão do Relatório 2015 – Volume I, a ser posteriormente 

enviado ao MEC/INEP/DAES. 

 

Cabe reafirmar que os processos avaliativos e ações para o PROAVI 2015 resultam da análise e 

avaliação dos diferentes órgãos institucionais sobre os processos já desencadeados à luz do PDI 2013-

2017, cujas metas e objetivos a Universidade estabeleceu cumprir no período, bem como em relação ao 

Plano Estratégico 2013-2020. Os títulos, por dimensão do PROAVI e órgão responsável, constam do 

Quadro 1 a seguir: 

 
Quadro 1. Projetos (processos avaliativos e ações) desenvolvidos em 2015, no âmbito do PROAVI da PUC-

Campinas, por dimensão do PROAVI e órgão responsável. 

Dimensão 1: COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE 

PROJETOS ÓRGÃO 

Aprimoramento do Portal da Universidade como canal de comunicação DCOM 

Eventos Institucionais DCOM 

Mostra de Profissões PUC-Campinas DCOM 

Dimensão 2: GESTÃO INSTITUCIONAL 

PROJETOS ÓRGÃO 

Acompanhamento e Avaliação dos Planos de Ação e Projetos Estratégicos DPLAN 

Alinhamento entre Plano Estratégico, PDI e PROAVI DPLAN 

Avaliação Permanente dos Processos de Trabalho SG 

EAD - Cursos de Especialização Lato Sensu DDE 

Gestão do EAD DDE 

Revisão dos Fluxos de Processos de Contratos e Convênios PROAD - DOCM 
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Dimensão 3: INFRAESTRUTURA E BIBLIOTECAS 

PROJETOS ÓRGÃO 

Acompanhamento e Avaliação do SBI SBI 

Adequação de Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão e 
Eliminação de Barreiras Arquitetônicas PROAD - DIEF 

Avaliação da Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação NTIC 
Avaliação e Reestruturação dos processos de manutenção e guarda do Acervo 
Acadêmico da Universidade SG 

Desenvolvimento do Novo Sistema Acadêmico - Módulo Secretaria Geral SG 

Reorganização da Base de Dados Docente NCD 

Dimensão 4: PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO 

PROJETOS ÓRGÃO 

Acompanhamento da Implementação do Plano Estratégico 2013-2020 DPLAN 

Implantação do Observatório da Educação Superior DPLAN 

Dimensão 5: POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS 

PROJETOS ÓRGÃO 

CALOURÍADA CACI 

Consolidação Internacional: Envio/Acolhida e diversificação de Parcerias DRE 

Consolidação do Papel do DRE junto à comunidade acadêmica DRE 

Acolhimento - Inserção do Aluno na Vida Universitária (1o período - Ingressantes) PROGRAD 

Processo de Ensino-Aprendizagem na Trajetória da Formação (2o período) PROGRAD 

Pesquisas Institucionais DPLAN 

Programa de Relacionamento com Egressos DPLAN 

PUC-Campinas Empreende PROEXT 

PUCCÍADA CACI 

Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas) PROGRAD 

Recepção aos Alunos Ingressantes CACI 

Dimensão 6: POLÍTICA DE EXTENSÃO (continua) 

PROJETOS ÓRGÃO 

Acompanhamento dos Cursos de Extensão PROEXT 

Acompanhamento dos Projetos de Extensão PROEXT 

Apoio à Atividade Física e ao Esporte Universitário CACI 
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Dimensão 6: POLÍTICA DE EXTENSÃO (continuação) 

PROJETOS ÓRGÃO 

Cuidando da Saúde CACI 

Férias na PUC-Campinas CACI 

Inter'Arte CACI 

No Pique da PUC CACI 

Oficin'Arte CACI 

Palavra Livre CACI 

Viva a Vida CACI 

Dimensão 7: POLÍTICA DE GRADUAÇÃO 

PROJETOS ÓRGÃO 

Aprimoramento Didático-Pedagógico das Práticas de Formação PROGRAD - 
CPRAFOR 

Atividades Complementares PROGRAD - COGRAD

Avaliação do Ensino PROGRAD 

Avaliação dos Projetos Pedagógicos PROGRAD 

Avaliação dos resultados ENADE 2014 – Todos os Cursos do Ciclo Avaliativo do 
Grupo Azul PROGRAD 

Grupo de Trabalho - Pertencimento e Permanência PROGRAD - COGRAD

Grupo de Trabalho - Estratégias Inovadoras de Aprendizagem PROGRAD - COGRAD

Implantação da Nova Estrutura Organizacional e Pedagógica para o Estágio PROGRAD - COGRAD

Mostra de Experiências Pedagógicas da PUC-Campinas PROGRAD CELI 

Programa Comunidade de Aprendizagem (PROCAP) PROGRAD - 
CPRAFOR 

Programa Institucional de Monitoria PROGRAD - COGRAD

Qualificação da Revista Série Acadêmica PROGRAD - COGRAD

Qualificação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) PROGRAD - COGRAD
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Dimensão 8: POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA 

PROJETOS ÓRGÃO 

Avaliação das atividades de Pesquisa voltadas à Iniciação Científica PROPESQ 

Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidos pela Instituição PROPESQ 

Avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu oferecidos pela 
Instituição PROPESQ 

Consolidação de Grupos e Linhas de Pesquisa PROPESQ 

Estímulo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa interinstitucionais para os 
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu PROPESQ 

Implantação da Política de Inovação PROPESQ 

Dimensão 9: POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS 

PROJETOS ÓRGÃO 

Programa Permanente de Capacitação Pedagógica (PPCP) PROGRAD - COGRAD

Avaliação dos Processos do Serviço Especializado em Engenharia de Segurança 
e em Medicina do Trabalho (SESMT) PROAD - DRH 

Avaliação dos Processos da Divisão de Recursos Humanos PROAD - DRH 

Plano de Carreira Docente NCD 

Dimensão 10.1: RESPONSABILIDADE SOCIAL - BOLSAS INSTITUCIONAIS PARA ALUNOS 

PROJETOS ÓRGÃO 

Acompanhamento das Bolsas de Extensão PROEXT 

Bolsas Acadêmicas PROAD - DOCM 

Bolsas de Inclusão Social NAS 

Dimensão 10.2: RESPONSABILIDADE SOCIAL - AÇÕES INSTITUCIONAIS (continua) 

PROJETOS ÓRGÃO 

Centro de Cultura e Arte - Ações Desencadeadas CCA 

Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência - Ações 
Desencadeadas CIAD 

Museu Universitário - Ações Desencadeadas MUSEU 

O Museu vai à Escola: proposta de democratização do Museu Universitário da 
PUC-Campinas MUSEU 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos PROAD - DLS 
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Dimensão 10.2: RESPONSABILIDADE SOCIAL - AÇÕES INSTITUCIONAIS (continuação) 

PROJETOS ÓRGÃO 

Programa de Acessibilidade (PROACES) - Ações Desencadeadas PROGRAD 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID - CAPES/PUC-
Campinas) PROGRAD - CELI 

Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI - CAPES/PUC-Campinas) PROGRAD - CELI 

Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUC-Campinas) PROGRAD - CELI 

Dimensão 11: SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA 

PROJETOS ÓRGÃO 

Acompanhamento do Processo Orçamentário PROAD - DOCM 

Proposta para Organização e Elaboração do Orçamento vinculado ao Plano 
Estratégico Institucional 

DPLAN e 
PROAD/DOCM 

 
Apresentamos na Tabela 3 um resumo da quantidade de projetos (processos avaliativos e ações) 

e dos respectivos relatórios, por dimensão do PROAVI, para o ano de 2015: 
 

Tabela 3. Número de projetos e de relatórios vinculados ao PROAVI 
2015 da PUC-Campinas, por dimensão do PROAVI 

PROAVI 2015 

Nº DA 
DIMENSÃO 

PROAVI 

NÚMERO 

PROJETOS RELATÓRIOS

1 3 3 
2 6 6 
3 6 6 
4 2 2 
5 11 11 
6 10 10 
7 13 13 
8 6 6 
9 4 4 

10.1 3 5 
10.2 9 9 
11 2 2 

TOTAL 75 77 

Nota: Projetos = Processos avaliativos e Ações 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O Relatório de Atividades 2014 - Volume I mostrou as atividades e os resultados dos relatórios dos 

projetos e ações desenvolvidos em 2014 no âmbito do PROAVI, recebidos pela CAPI e analisados pela CPA até 

março/2015. O presente Relatório de Atividades 2014 - Volume II dá continuidade ao processo de avaliação por 

meio da análise dos extratos dos relatórios recebidos posteriormente, por dimensão. 

Conforme afirmamos nos Relatórios de Autoavaliação já encaminhados ao MEC/INEP, a PUC-

Campinas, por meio da CPA e demais órgãos diretamente envolvidos com a avaliação institucional, envidou 

grande esforço para recuperar, no início do estabelecimento do SINAES, todos os processos avaliativos 

desencadeados pela Universidade a partir dos anos 1980 até 2004. Paralelamente, planejou e iniciou a 

implementação da autoavaliação nas dimensões do SINAES, sempre levando em conta os processos 

avaliativos internos já de longa data desenvolvidos pela Instituição em suas atividades-fim. A partir de 2005, a 

Universidade vem realizando avaliação sistemática de todos os projetos institucionais desenvolvidos por suas 

diferentes instâncias, assim como constante avaliação do próprio processo avaliativo da CPA e enviando ao 

MEC/INEP o resultado de tais análises por intermédio do Relatório Anual das Atividades. 

A CPA, como nos relatórios anteriores, elaborou quadros que indicam os avanços, as fragilidades e as 

sugestões/recomendações dos projetos e ações desenvolvidos em cada dimensão do PROAVI. Nessa 

perspectiva, pode-se destacar como avanços: 

• o Acompanhamento e Avaliação dos Planos de Ação e Projetos Estratégicos, com a definição de 

metodologia própria; além do seu desdobramento para o nível tático; 

• o Alinhamento entre Plano Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e PROAVI, 

promovendo, concomitantemente, o alinhamento entre seus processos avaliativos e a qualificação 

na dinâmica de trabalho da CPA; 

• aumento do número de equipamentos de tecnologia assistiva, ampliando o alcance dessas 

ferramentas para as bibliotecas universitárias do Sistema de Bibliotecas e Informação (SBI); 

• publicação das 8 revistas credenciadas da Universidade, em formato eletrônico, a partir de janeiro 

de 2015, permitindo maior agilidade no processo de produção editorial, no que se refere a 

otimização do tempo de postagem e publicação na Web; 

• aprimoramento dos processos de aquisição de acervo, resultante de uma política eficaz de 

Desenvolvimento de Acervos criada pela Universidade; 

• replanejamento das atividades da CALOURÍADA de forma compatibilizada  com as atividades 

acadêmicas, além da inclusão dos calouros de julho; 

• maior diversificação e participação dos Cursos no desenvolvimento de ações solidárias integradas 

na Universidade com vistas à acolhida aos alunos ingressantes e coibição ao trote violento; 

• crescimento no número de Acordos de Cooperação com IES estrangeiras; 
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• concretização de parceria com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável da Prefeitura de Campinas, permitindo a inserção de alunos da PUC-Campinas em 

projetos de melhoria do Meio Ambiente na cidade; 

• consolidação da parceria entre o Ministério Público Federal e a PUC-Campinas para o oferecimento 

de estágios; 

• alteração na interface do questionário dos alunos permitindo maior participação discente na 

Avaliação do Ensino, além da  análise da sua série histórica, permitindo a identificação dos pontos 

fortes e das fragilidades da Universidade, dos Centros e dos Cursos; 

• a adoção do Instrumento de Avaliação do MEC/INEP como uma estratégia de avaliação e 

consequente avaliação dos projetos pedagógicos; 

• cumprimento das exigências para publicação da revista Série Acadêmica, alcançando os objetivos 

de periodicidade; 

• elaboração e divulgação de critérios para a orientação, co-orientação e publicação de trabalhos de 

conclusão de curso, com vistas à sua qualificação constante; 

• avaliação do resultado do ENADE 2013, com participação mais intensa dos alunos, resultante das 

ações de motivação empreendidas nos diversos Cursos; 

• avaliação dos Processos de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 

Trabalho (SESMT) e dos processos da Divisão de Recursos Humanos, com permanente 

qualificação de suas atividades; 

• aprimoramento do Programa Permanente de Capacitação Pedagógica (PPCP), por meio das 

relações estabelecidas entre GAPe, IAGs, gestores e GT Avaliação de Ensino, que trabalharam, 

sobretudo, as questões de conteúdo e de subsídios pedagógicos para a sala de aula; 

• viabilização do Programa Geral – Bolsa de Estudo não Restituível mediante antecipação do 

processo de classificação dos candidatos à Bolsa para o exercício de 2014, e aprimoramento da 

gestão das vagas de alunos bolsistas nos programas de Bolsas de Inclusão Social; 

• sistematização dos dados das bolsas acadêmicas concedidas; 

• avaliação positiva, pelos avaliadores externos, dos trabalhos apresentados pelos alunos no 

Encontro Anual de Extensão Universitária, decorrente do acompanhamento de alunos bolsistas de 

Extensão; 

• definição de novo foco de atuação para o Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com 

Deficiência – CIAPD, com vistas à preparação da pessoa com deficiência para o mercado de 

trabalho; 

• implantação da primeira fase do projeto Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos,  

“Ambientação e mensuração acurada” com a instalação dos equipamentos necessários para sua 
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operacionalização, treinamento do pessoal operacional e criação de ambiente favorável para 

implantação; 

• implantação do Projeto “O Museu vai à Escola” (projeto de itinerância) e recuperação e organização 

do acervo imaterial “Brinquedos e Brincadeiras” do Museu Universitário; 

• retomada nos procedimentos para o restauro do Campus Central da PUC-Campinas - Solar do 

Barão de Itapura; 

• participação, a convite da Sociedade Campineira de Educação e Instrução (SCEI), no planejamento 

para mudança de instalação do Museu Arquidiocesano de Campinas, atualmente na Catedral 

Metropolitana de Campinas, para o Palácio Episcopal de Campinas; 

• fortalecimento do trabalho conjunto do Programa de Acessibilidade (ProAces) com diferentes 

setores da Universidade, em especial, o NTIC, SBI e Centros; 

• melhoria na estrutura de Informática e de Tecnologia Assistiva com a aquisição de softwares e 

equipamentos, necessários à realização do trabalho; 

• consolidação da inserção da PUC-Campinas em projetos de mobilidade internacional (Programa de 

Licenciaturas Internacionais (PLI-CAPES/PUC-Campinas). 

 

A CPA tem procurado fazer, após análise do material de avaliação disponível e da identificação dos 

avanços e fragilidades do processo, recomendações e sugestões para a política de uso dos dados do PROAVI, 

na perspectiva de contribuir para a Administração Superior em sua gestão acadêmico-administrativa. 

 

As principais ações previstas, para 2015 foram: 

1. acompanhar e avaliar os projetos e ações programados e previstos no PDI 2013-2017 (ver síntese 

do PDI no site do PROAVI), bem como no Plano Estratégico 2013-2020; 

2. dar continuidade às ações do Plano de Comunicação Interna e Externa:  

– publicar o Boletim CPA – CAPI e a Revista “Cadernos de Avaliação” e comunicar a sua 

disponibilização no site do PROAVI à comunidade interna, externa e IES comunitárias 

(ANEC/BR, ABRUC, CRUB e às suas instituições afiliadas); 

– disponibilizar no site do PROAVI, a série histórica dos resultados globais da Avaliação do 

Ensino, realizada pelos alunos; 

– atualizar constantemente o site do PROAVI; 

– participar de eventos externos sobre avaliação; 

– desenvolver estratégias de socialização dos resultados da autoavaliação, visando ampliar a 

participação dos órgãos institucionais e da comunidade acadêmica no PROAVI; 
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3. dar continuidade ao cadastramento eletrônico, no Sistema de Avaliação Institucional – SAI, dos 

relatórios de autoavaliação do PROAVI elaborados pelos órgãos institucionais, bem como dos 

demais documentos da CPA e da CAPI; 

4. apoiar as Pró-Reitorias na preparação da documentação a ser apresentada às Comissões 

Externas de Avaliação, quando agendadas visitas para autorização, reconhecimento e renovação 

de reconhecimento de Cursos pelo MEC/INEP; 

Podemos assegurar, mesmo com as dificuldades para envolvimento de todos os segmentos, que 

temos avançado na consolidação de uma cultura de planejamento e avaliação, seja pela maior adesão aos 

processos avaliativos, seja pela compreensão da avaliação como estratégia de aprimoramento das atividades-

fim e da gestão da Universidade. 
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AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI 
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO 

ANO: 2014 

NÚMERO DA(S) DIMENSÃO(ÕES) DO SINAES A QUE SE VINCULA(M): 06 
Formulário 5 

DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: Gestão Institucional 

EXTRATO no 02 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2014: DDE nº 01, 02; DPLAN nº 01, 
03; PROAD nº 03; SG nº 01 

 

1. PROJETOS/OBJETIVOS 

Relatório DDE nº 01 – Gestão do EAD. 

• Objetivos: a) Aprimoramento do Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA, mediante solicitações de 
melhorias ao NTIC; b) Capacitação de professores e monitores para o uso do AVA nos Cursos de 
Graduação; c) Gestão da Coordenadoria de EAD para a expansão das atividades deste órgão auxiliar 
da Reitoria; d) Gestão do Departamento DDE para aprimoramento do processo ensino-aprendizagem 
nesta IES; e) Capacitação de professores para utilização de lousas digitais; f) Participação no GT-
EAD da ANEC – Associação Nacional de Educação Católica do Brasil, anteriormente denominada 
CVA-RICESU, para colaboração entre as IES membro da ANEC e para dialogar com o MEC em 
questões relacionadas ao Ensino Superior, em especial sobre a EAD. g) Realização de Vídeo 
Conferência solicitadas pelos docentes; h) Expansão do espaço físico do Departamento; i) 
Contratação de novos funcionários; j) Elaboração de um Portfólio de Recursos Educacionais, de 
acordo com o Plano Estratégico do DDE, contendo material próprio, desenvolvido no departamento e 
recursos ou metodologias providas por potenciais parceiros ou fornecedores da Universidade. 

 

Relatório DDE nº 02 – EAD – Cursos de Especialização Lato Sensu. 

• Objetivos: a) Expandir o uso de metodologias e ferramentas de EAD em Cursos de Pós-Graduação 
Lato Sensu. b) Capacitar os professores de Pós-Graduação no uso do AVA – Ambiente Virtual de 
Aprendizagem, na aplicação de metodologias e ferramentas educacionais inovadoras e também 
capacitá-los no uso de lousas digitais em sala de aula. 

 

Relatório DPLAN nº 01 – Acompanhamento e Avaliação dos Planos de Ação e Projetos Estratégicos  

Objetivos: Elaboração dos planos de ação dos Centros e suas respectivas Faculdades. 
 

Relatório DPLAN Nº3 – Alinhamento entre Plano Estratégico, PDI e PROAVI  

• Objetivos: a) Avaliar os planos e projetos propostos; b) Rever a metodologia de elaboração e 
avaliação dos planos e projetos em consonância com o Plano Estratégico Institucional, o PROAVI e o 
SINAES; c) Estudar as implicações do processo no PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional; d) 
Elaborar as propostas para 2014 e 2015 em consonância com o PES; e) Rever os instrumentos de 
avaliação, caso necessário. 

 

Relatório PROAD nº 03 – Revisão dos Fluxos de  Processos de Contratos e Convênios. 

• Objetivos: Acompanhamento dos processos de contratos e convênios na Instituição  
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Relatório SG nº 01 – Avaliação Permanente dos Processos de Trabalho. 

• Objetivos: a) Qualificar os processos de trabalho que envolvem procedimentos operacionais 
acadêmicos; b) Qualificar em um processo de capacitação permanente o corpo técnico envolvido nas 
atividades acadêmico-administrativas.  

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Gestão do DDE/EAD: Foi realizada uma pesquisa junto aos professores que usaram a lousa digital no 
segundo semestre de 2014, para medir o grau de satisfação de docentes e discentes, a adequação da lousa 
às necessidades das aulas teóricas e práticas e também para coletar sugestões acerca deste recurso 
tecnológico em sala de aula. Ainda, foram realizadas várias ações que contemplaram os objetivos propostos. 
(DDE nº 01) 

 
EAD – Cursos de Especialização Lato Sensu. Feita a avaliação dos processos da PROPESQ/CESP 
referentes à proposta de criação e/ou adaptação de Cursos de Pós-Graduação, especificamente no que diz 
respeito às disciplinas com parte de sua carga horária ministrada na modalidade EAD. Foram realizadas 
oficinas e palestras sobre o uso do AVA e das lousas digitais para o público docente da Pós-Graduação. 
(DDE nº 02) 
 
Acompanhamento e Avaliação dos Planos de Ação e Projetos Estratégicos Para o desenvolvimento e 
alcance dos objetivos foram realizadas reuniões preparatórias da equipe do DPLAN com os professores 
facilitadores dos Centros, Diretores de Faculdades e Diretores de Centros, além de reuniões com os Pró-
Reitores e com a Reitoria.  Todos os dados, informações e instrumentos propostos e/ou utilizados foram 
discutidos e validados junto às instâncias competentes e devidamente aprovados antes de sua socialização e 
utilização. O trabalho consistiu, prioritariamente, em divulgar às instâncias envolvidas o Plano Estratégico 
Institucional, divulgar as metas que seriam priorizadas no processo de planejamento 2014-2015 e apoiar as 
áreas na elaboração de seus planos de ação e acompanhar a sua execução.  (DPLAN nº 01) 
 
Alinhamento entre Plano Estratégico, PDI e PROAVI Para o desenvolvimento e alcance dos objetivos 
foram realizadas reuniões com a equipe do NTA (atual CAPI) de modo a rever o processo e os instrumentos 
utilizados e, também, apresentar o novo plano estratégico institucional, suas metas e indicadores. 
Posteriormente, a coordenadora do DPLAN apresentou o estudo comparativo entre o PES, o SINAES e o 
PROAVI, que subsidiou a revisão da metodologia adotada e os ajustes propostos. Foram realizadas várias 
reuniões da equipe para discussão e revisão dos instrumentos (formulários) utilizados e proposição dos 
novos, o que culminou com a reunião de apresentação à Comissão Própria de Avaliação - CPA em junho de 
2014.  (DPLAN nº 03) 
 
Revisão dos Fluxos de Processos de Contratos e Convênios. A Divisão de Orçamentos, Compras e 
Materiais (DOCM) e o Departamento de Contratos e Convênios (DCC) estão finalizando o processo dos 
contratos antigos que foram importados em 2012. Alteração nos fluxos iniciais, tendo em vista algumas 
particularidades de contratos/convênios; Proposta de relatório para acompanhamento visando identificar os 
pontos críticos na demora do processo. (PROAD nº 03) 
 
Avaliação Permanente dos Processos de Trabalho. No ano de 2014 as atividades junto aos Encarregados 
das Secretarias Acadêmicas foram voltadas à implantação do novo Sistema Acadêmico, e em especial as 
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voltadas à implantação dos novos módulos. O processo de inscrição do ENADE e a digitalização de 
documentos dos alunos ingressantes, também foram objeto de treinamento para os funcionários.  (SG nº 01) 
 

3. RESULTADOS GLOBAIS DA DIMENSÃO 

Gestão do EAD: A manutenção do AVA-SAKAI é um trabalho conjunto, realizado por este departamento e 
pelo NTIC – Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação. Alguns ajustes e melhorias foram 
demandados para 2014, sendo apenas dois itens planejados não foram atendidos (a- criação de um 
mecanismo para separar as classes virtuais acessadas pelos Diretores de Curso, permitindo distinguir 
aquelas em que o Diretor é o Professor; b- possibilidade de criação de uma sala virtual aberta/acessível a 
todos os usuários do AVA, apenas com um chat de atendimento on-line) e serão objeto de demanda para 
2015. O DDE realizou treinamento, capacitação de professores, monitores e funcionários, tanto em salas de 
laboratórios de informática quanto em agendamentos individuais, sobre o uso do AVA, sobre as melhores 
práticas para a produção de material didático instrucional, aplicando as diretrizes do Designer Instrucional e 
sobre os recursos e usos da lousa digital APEK. O DDE também participou, como gestor, do processo de 
aquisição e instalação de 25 lousas digitais que foram distribuídas entre os cinco centros da Universidade, 
nas seguintes quantidades: CEATEC = 6; CLC = 5; CCHSA = 5; CCV = 5; CEA = 3; DDE = 1. Outras 
participações do DDE: 1- em reunião presencial na ANEC, como membros do Grupo de Trabalho de EAD das 
IES Católicas, sucessor da RICESU, realizada no dia 12 de agosto, em Brasília/DF; 2- no 20º Congresso 
Internacional de Educação a Distância da ABED, ocorrido de 06 a 09 de outubro, em Curitiba - PR, cujas 
informações coletadas foram repassadas à Reitoria e Vice-Reitoria; 3- em videoconferências do GT-EAD da 
ANEC, para tratar de assunto EAD da rede de Instituições membros da ANEC. O DDE também acompanhou 
a comissão do MEC em sua visita in loco na Instituição para avaliação do pedido de recredenciamento do 
curso semipresencial - Superior Sequencial de Tecnologia da Informação, em apoio à direção do referido 
curso e à Pesquisadora Institucional. Em 2014 foi elaborado um Portfólio de Recursos Educacionais, 
contendo de forma estruturada todo o material instrucional produzido pela coordenadoria de EAD nos últimos 
3 anos, acrescido de recursos e metodologias providas por potenciais parceiros e fornecedores da Instituição. 
A organização seguiu critérios de classificação que permitem o desenvolvimento de trilhas de aprendizagem 
pelos docentes interessados em aprimorar seus métodos de trabalho para obter melhores resultados de 
aprendizagem dos alunos. Foi criado um aplicativo (APP) para dispositivos móveis do tipo Smartphone e 
Tablet, em atendimento à demanda da Faculdade de Medicina, tratando do tema Vitalidade Fetal. 
AVANÇOS: Expansão do uso do AVA, alcançando 1907 classes virtuais no primeiro semestre e 1742 classes 
virtuais no segundo semestre. A expectativa é que o  AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem continue a 
ser usado pelo corpo docente como ferramenta facilitadora e complementar do trabalho do Professor. 
FRAGILIDADES: Falta de grupo de pesquisa e/ou linha de pesquisa relativa à TAE– Tecnologias de Apoio à 
Educação e EAD- Educação a Distância, abrangendo aspectos pedagógicos, metodológicos e tecnológicos. 
Suporte pleno e adequado aos usuários, sejam eles professores, alunos, monitores ou coordenadores.   O 
suporte abrange questões tecnológicas, administrativas e pedagógicas.   SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: 
Recomenda-se que seja ampliada a atual estrutura de suporte, oferecida pelo DDE/EAD e pelo NTIC, para 
prestar atendimento adequado e tempestivo aos usuários do AVA, tanto nos cursos na modalidade EAD 
quanto nos cursos presenciais que usem o AVA como ferramenta para atividades complementares. Foi feito 
contato com o grupo de pesquisa vinculado à Faculdade de Educação, ao Mestrado e Doutorado em 
Educação, estando este último em fase de estruturação. Nesta oportunidade, foi sugerida a abertura de linha 
de pesquisa sobre Tecnologias de Apoio à Educação no contexto da Educação Presencial e a Distância. 
(DDE nº 01) 
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EAD – Cursos de Especialização Lato Sensu. Com base nos resultados da avaliação, foram elaborados os  
pareceres que compuseram os processos de criação e/ou adaptação de Cursos de Pós-Graduação. Os 
mesmos esforços de uso de AVA e de tecnologias educacionais para os Cursos de Pós-Graduação Lato 
Sensu foram também direcionados para os Cursos de Extensão, Graduação e Mestrado, para alcançar e 
beneficiar todo o corpo docente da PUC-Campinas AVANÇOS: Foram criadas 13 classes virtuais de 
especialização no AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem. A expectativa é que o  AVA continue a ser 
usado pelo corpo docente como ferramenta facilitadora e complementar do trabalho do Professor. Com a 
aprovação (nota 4 de um máximo de 5) do pedido de recredenciamento para Pós-Graduação Lato Sensu na 
modalidade EAD temos a expectativa de expansão significativa da oferta destes cursos. FRAGILIDADES: 
Interesse dos professores em usar tecnologias de apoio à educação, como o AVA, em suas disciplinas.  
Interesse dos diretores e coordenadores em propor cursos e disciplinas de especialização na modalidade 
EAD, semipresenciais ou a distância. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Considerando a iminência da 
publicação do recredenciamento pelo MEC da nossa Pós-Graduação Lato Sensu na modalidade EAD, é 
altamente recomendável que a CESP – Coordenadoria de Especialização – inicie um amplo e intensivo 
processo para incentivar os professores e coordenadores de cursos no sentido de usarem ferramentas e 
metodologias de EAD, em conformidade com o Plano Estratégico da Universidade, em especial quanto à 
proposta de criação de novos cursos de especialização nas modalidades a distância ou semipresenciais.  
(DDE nº 02) 

 
Acompanhamento e Avaliação dos Planos de Ação e Projetos Estratégicos  Entende-se que os objetivos 
foram plenamente alcançados, já que seu desenvolvimento compreendeu: 1) A priorização de metas e 
indicadores para o ano de 2014. 2) A definição do processo e fluxo de encaminhamento dos planos de ação. 
3) A definição do cronograma de elaboração e aprovação dos planos de ação para 2014-2015 dos Centros e 
suas respectivas faculdades. 4) A definição da metodologia de acompanhamento e avaliação dos planos de 
ação aprovados. Como resultado obteve-se: 1) Apresentação dos indicadores e metas revisados; 2) 
Indicação dos objetivos a serem priorizados; 3) Metodologia de elaboração, acompanhamento e avaliação 
dos planos de ação; 4) Cronograma para o ano de 2014; 5) Planos de ação elaborados para todas as 
faculdades da PUC-Campinas. 6) Apresentações dos resultados dos planos de ação propostos pelos Centros 
e Faculdades e seus respectivos impactos nos mapas sistêmicos institucionais. Os resultados da avaliação 
dos planos de ação elaborados pelas Faculdades serão apresentados em janeiro/2015 e a divulgação de tais 
resultados ocorrerá na semana de planejamento pedagógico/2015. AVANÇOS:  1) Desdobramento para o 
nível tático. 2) Definição do processo de elaboração, acompanhamento e avaliação dos planos de ação. 
FRAGILIDADES: Monitoramento em planilhas Excel.  (DPLAN nº 01) 

 
Alinhamento entre Plano Estratégico, PDI e PROAVI: Entende-se que os objetivos foram alcançados, com 
a proposição da nova metodologia e a adequação dos formulários, aprovados pela Comissão Própria de 
Avaliação – CPA, em junho de 2014.  A nova metodologia e os novos instrumentos foram divulgados, por 
meio de circular, a todos os envolvidos nos processos avaliativos da Universidade. AVANÇOS:1. Alinhamento 
entre o processo avaliativo e o plano estratégico institucional; 2. Revisão dos instrumentos (formulários). 3. 
Melhoria do processo de avaliação da CPA, com contribuições endereçadas às áreas, por meio de 
Comunicado Interno.  FRAGILIDADES: 1.Dificuldades da grande maioria das áreas em atender aos prazos 
estabelecidos quanto à apresentação dos relatórios, de modo que se possa utilizar os resultados dos planos 
e projetos como referencial para os próximos processos de planejamento.  (DPLAN nº 03) 
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Revisão dos Fluxos de  Processos de Contratos e Convênios. Foram solicitadas algumas adequações ao 
NTIC, como elaboração do relatório de acompanhamento.  Reuniões foram feitas para estabelecer alguns 
ajustes com a PROAD/DOCM, Coordenadoria Jurídica e DCC. Houve atendimento para esclarecimentos de 
dúvidas sobre o sistema e do próprio processo. AVANÇOS: Redução no prazo de tramitação de 
contratos/convênios. FRAGILIDADES: Fluxos precisaram ser alterados para agilizar o processo ou também, 
para inclusão de alguma Unidade para análise do processo. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Fazer nova 
revisão dos fluxos atuais; maior acompanhamento para os Gestores (PROAD nº 03) 
 
Avaliação Permanente dos Processos de Trabalho. As atividades desenvolvidas, voltadas à implantação 
do novo Sistema Acadêmico (em especial à implantação de novos módulos) permitem verificar melhoria nos 
processos de trabalho que envolvem procedimentos junto aos alunos, sem desconsiderar que ainda há 
dificuldades a serem superadas. Considerando os objetivos do projeto, o resultado das ações desenvolvidas 
é disponibilizado para a comunidade acadêmica. AVANÇOS: O compromisso e envolvimento dos 
funcionários que têm se mostrado receptivos e disponíveis para as propostas apresentadas. 
FRAGILIDADES: Poucas atividades realizadas em 2014. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Rever o 
projeto e seus objetivos dentro de um novo contexto que se apresenta com novos desafios e com questões já 
superadas. (SG nº 01) 

 
Formulário 5 – versão 5 



 
 
 
 
 

 1

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI 
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO 

ANO: 2014 

 
NÚMERO DA(S) DIMENSÃO (ÕES) DO SINAES A QUE SE VINCULA(M): 07 
 

Formulário 5 
 
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: Infraestrutura e Bibliotecas 
 
 
EXTRATO no 03 
 

 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2014: NCD nº 02; NTIC nº 01; PROAD  
05, SBI nº 01; SG nº 02, 03  

 

1. PROJETOS/OBJETIVOS 

Relatório NCD nº 02 – Reorganização da Base de Dados Docente. 

• Objetivos: Reorganizar a Base de Dados Docente inserindo as informações necessárias para 
atender os requisitos internos e externos e implantação de Sistema de Informação. 

 
Relatório NTIC nº 01 – Avaliação da Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação. 

• Objetivos: 1- Principais Sistemas Desenvolvidos: a) SIGA – Acadêmico/ DCR/ Portal: sistema 
integrado de gestão acadêmica, cujo objetivo é desenvolver e entregar um novo sistema de 
informação á Instituição, com vistas a melhorar, aprimorar e dar ganhos de produtividade a todos os 
processos que envolvam discentes, docentes, coordenadorias e gestão dos cursos de graduação e 
pós-graduação. b) GED/ECM: sistema de gerenciamento eletrônico de documentos e fluxos de seus 
trâmites. Esse sistema tem por objetivo diminuir o fluxo de papel na Instituição e usar as tecnologias 
digitais de armazenamento de documentos, com vistas a facilitar o acesso e a localização dos 
mesmos. c) GECAD: sistema de gerenciamento de carreira docente. Tem por objetivo reunir toda a 
execução e gestão dos processos da área, tornando também mais eficiente a gestão da pasta de 
documentos, publicações e outras informações relevantes para a gestão do corpo docente. d) 
GECON: sistema jurídico de acompanhamento de Expedientes. Permite o acompanhamento e 
gerenciamento de todos os processos e expedientes do departamento jurídico. e) Cartão de Crédito 
O sistema  permite a utilização deste meio para pagamentos de qualquer processo de inscrição na 
Universidade. f) Consulta a grade (frequência/notas) dos Alunos: aplicação mobile nativa em 
plataformas IOS e ANDROID que permite que os alunos consultem sua grade (frequência/notas). g) 
Sistema Acadêmico para Escola PIO XII: será adquirido para substituir o antigo TIA nas operações 
cotidianas do Colégio PIO XII. h) SAKAI: sistema de gestão de conteúdos para processos de 
aprendizagem (LMS-Learning Management System). Aplica-se como apoio á sala de aula e como 
suporte tecnológico e metodológico de EAD. i) Sistema Concurso Cultural – “PUC-Campinas 
numa Frase”: Criado como projeto específico, foi desenvolvido de modo a permitir, com pequenos 
ajustes, o acompanhamento de todas as etapas relacionadas a concursos culturais e/ou similares na 
Universidade. j) SGPDI é um sistema de planejamento estratégico, em uso desde a implantação do 
plano estratégico de 2003. k) Sistema Websupply: sistema de e-procurement que foi comprado para 
agilização dos processos do Departamento de Compras. l) GProcess: sistema para 
criação/administração de processos, bem como gestão de seus indicadores. m) Cobrança: sistema 
existente que automatiza os processos e operações de sua área. n) NAS – Atendimento ao Aluno: 
sistema existente que automatiza os processos e operações de sua área. o) Práticas de Ensino: 
sistema existente que automatiza os processos e operações de sua área. p) Jurídico: sistema 
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existente que automatiza os processos e operações de sua área. q) Espaço Físico: sistema 
existente que automatiza os processos e operações de sua área. r) Modulação – Práticas de 
Formação: sistema existente que automatiza os processos e operações de sua área. s) Diploma: 
sistema existente que automatiza os processos e operações de sua área. t) Matrícula de Calouros: 
sistema existente que automatiza os processos e operações de sua área. 2- Departamento de 
Infraestrutura: a) Ampliação da Rede Wi-Fi: Visa atender, com qualidade e padrão de serviço à 
esta demanda dos usuários de TI da Universidade, sejam dos corpos discente, docente ou técnico-
funcional.b) Ampliação do Link para Internet (de 200Mbps para 1Gbps): Visa atender, com 
qualidade, padrão de serviço, controles e regras do marco civil da Internet à esta demanda dos 
usuários de TI da Universidade, sejam dos corpos discente, docente ou técnico-funcional. c) 
Migração dos servidores de domínio acadêmicos e administrativos de Windows Server 2003 
R2 para Windows Server 2008 R2: Essa migração foi motivada pela descontinuidade de suporte do 
Windows Server 2003 R2, prevista para julho de 2015, bem como acréscimo de recursos do Windows 
Server 2008 R2. d) Upgrade de Hardware dos Desktops (renovação do parque computacional):  
O projeto teve como objetivo a melhoria da qualidade dos computadores usados nos setores 
administrativos e nos laboratórios de informática. e) Atualização do Sistema de Email Acadêmico 
(squirrel para roundcube): A atualização do sistema de email para a tecnologia roundcube tem por 
objetivo melhorar o uso do WebMail, e uma interface mais amigável para o usuário e com ganhos de 
segurança e desempenho. f) Aprimoramento da Rede Wi-Fi Administrativa: Tem por objetivo 
permitir, por meio de políticas gerais de acesso à rede sem fio, o uso de tecnologias móveis por parte 
do corpo técnico-administrativo. g) Criação do servidor WordPress para o DCOM (Software para o 
Jornal da PUC): Objetiva a disponibilização e gestão de um servidor CMS (Content Management 
Server) para digitalização do Jornal da PUC-Campinas. h) Upgrade de Sistema Operacional dos 
Desktops da Universidade (Migração do Sistema Operacional Windows XP para Windows 7): 
Atender à notificação de obsolescência da versão do sistema Windows XP, publicada por seu 
fornecedor (Microsoft), e consequente substituição por solução mais atualizada. i) Upgrade e 
expansão dos Terminais de Consulta do SBI: Objetiva atualizar e melhorar o Sistema Operacional 
e equipamentos que compõe os Terminais de Consulta do SBI. j) Projeto de  
Implantação/Homologação em VDI Citrix: Visa testar e homologar, por meio de Prova de Conceito, 
as tecnologias de Virtualização de Desktops (VDI). k) Atualização do Sistema Prophix: Foi 
motivada pela necessidade de melhora da performance e usabilidade deste sistema de informação 
para o usuário final, conforme mapeamento da própria fornecedora, depois das dificuldades técnicas 
encontradas durante a orçamentação de 2014. l) Lousa Digital: Objetiva ofertar a professores e 
alunos recursos didáticos para diversificação de aulas.  

 
Relatório PROAD nº 05 – Adequação de Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão e 
Eliminação de Barreiras Arquitetônicas 

• Objetivos: 1.1 - Adequação de Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão: atender às 
necessidades didático-pedagógicas criando ou reformando a infraestrutura necessária para o 
desenvolvimento das atividades. 1.2 - Eliminação de Barreiras Arquitetônicas: propiciar às edificações 
existentes a eliminação das barreiras arquitetônicas, criando as condições de acessibilidade para as 
pessoas deficientes. Nas edificações novas as soluções são definidas ainda em projeto, obedecendo 
à Norma NBR 9050. 
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Relatório SBI nº 01 – Acompanhamento e Avaliação do SBI (Sistema de Bibliotecas e Informação). 
• Objetivos: Processo: Gestão do SBI – Acompanhar e avaliar os serviços e produtos do Sistema de 

Bibliotecas e Informação da PUC-Campinas, identificando pontos fracos e fortes para realinhamento 
de ações facilitadoras para obtenção de melhoria no nível de qualidade e dimensionamento  de novos 
produtos e serviços com foco na satisfação do comunidade atendida. Projeto: Avaliação de 
Satisfação do Usuário - Avaliar a satisfação dos usuários do Sistema de Bibliotecas e Informação da 
PUC-Campinas em relação ao corpo funcional das Bibliotecas, ao atendimento, acervo, acesso ao 
material, horário de funcionamento das bibliotecas e espaço físico. Projeto: Avaliação de 
Treinamento no Uso de Bases de Dados - Avaliar a qualidade e eficácia dos treinamentos 
oferecidos pelo SBI - Seção de Referência à comunidade acadêmica discente e docente da PUC-
Campinas no acesso e uso de bases de dados científicas. 

 
Relatório SG nº 02 – Avaliação e Reestruturação dos Processos de Manutenção e Guarda do Acervo 
Acadêmico da Universidade 

• Objetivos: Desenvolver nova estrutura para manutenção e guarda do acervo acadêmico da 
Universidade, de acordo com os critérios estabelecidos pelo MEC. 

 
Relatório SG nº 03 – Desenvolvimento do novo Sistema Acadêmico - Módulo Secretaria Geral. 

• Objetivos: Desenvolver novo módulo das atividades inerentes à Secretaria Geral e daquelas que 
envolvam registros acadêmicos de qualquer natureza.  

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Reorganização da Base de Dados Docente. Em 2014 foram revistos e corrigidos os módulos GECAD a 
partir da identificação de inconsistências em todos os relatórios GECAD e assim somente os módulos 
comparativos de aulas ministradas por semestre foram estruturados e colocados em produção, além da 
criação de dois relatórios: BDR 78 e BDR 83.   (NCD nº 02) 
 
Avaliação da Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação. As informações foram levantadas 
pelos supervisores de cada departamento, juntamente com o Coordenador e a Gerência deste Núcleo. Foram 
verificados todos os projetos que foram planejados para 2014, além de novos projetos planejados e 
realizados durante 2014. As áreas usaram as melhores práticas para análise dos dados e requisitos 
levantados nas áreas demandantes de cada projeto, bem como os métodos, técnicas e ferramentas 
adequadas para o desenvolvimento, teste, homologação e acompanhamento dos resultados de cada projeto. 
Coube à gestão de NTIC a avaliação final, sistêmica e global dos resultados (parciais e finais) de cada 
projeto, com vistas a verificar sua adequação ao planejado, realização, potencialidades, melhorias 
necessárias, bem como subsidiar a Reitoria com informações de cada iniciativa. Projetos globais foram 
definidos a partir da necessidade detectada pelos gestores do Núcleo.  (NTIC nº 01) 
 
Adequação de Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de Barreiras 
Arquitetônicas: Os processos de intervenção são realizados pelo corpo funcional e adotam a seguinte 
metodologia: 1 – Entrevista com os solicitantes para identificação das necessidades – para este fim é 
utilizado um documento específico onde será caracterizada e formalizada a solicitação de serviço. 2 – 
Levantamento físico das áreas a serem intervidas ou criadas, com a utilização de trenas e registro fotográfico 
– quando necessário, são contratados levantamentos topográficos. 3 – Elaboração dos registros gráficos e 
informações levantadas em desenhos e documentos específicos – para tanto são utilizados os programas 
gráficos AutoCad e Corel Draw e de textos e planilhas, Word e Excel.   (PROAD nº 05) 
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Acompanhamento e Avaliação do SBI (Sistema de Bibliotecas e Informação): Processo: Gestão SBI: 
Parte das informações referentes aos serviços foram extraídas e/ou consultadas no site do SBI da PUC-
Campinas, relatórios produzidos pelos setores, relatórios estatísticos utilizando o software Pergamum e 
Relatório de Atividades  SBI - 2014. Parte das informações são oriundas de discussões em reuniões 
presenciais e correspondência eletrônica entre a Coordenação do SBI e Bibliotecários Encarregados ou 
Responsáveis por Setores do SBI. Projeto: Avaliação de Satisfação do Usuário – Atendimento ao 
Usuário: Em  2014, completou-se o ciclo de 5 anos de coleta e análise de dados.  A coleta de dados se deu 
pela utilização de formulários contendo 3 blocos, sendo um referente à Identificação do respondente, outro 
sobre os itens Agilidade no atendimento, Cordialidade dos funcionários, Facilidade de acesso ao material, 
Horário de funcionamento, Nº de funcionários no atendimento, Variedade de títulos disponíveis, Quantidade 
de exemplares, Atualização do acervo, Nº de terminais para consulta local, Espaço disponível para estudo 
individual e Quantidade de salas disponíveis para estudo em grupo e um terceiro, de Comentários. O modelo 
utilizado foi desenvolvido pela FMTU. A forma de disponibilização dos formulários foi de resposta voluntária 
ao material colocado no balcão de atendimento da Seção de Circulação e Empréstimo nas 4 bibliotecas 
universitárias da Universidade. Projeto: Avaliação de Treinamento no Uso de Bases de Dados: A 
aplicação de questionário se deu após o término dos treinamentos ministrados pelas bibliotecárias de 
referência da Biblioteca Campus I Unidade 1 e 2, Biblioteca Campus II e Biblioteca de Direito à comunidade 
acadêmica. O ferramental contem os seguintes itens:  Expectativas do aluno ou docente pesquisador em 
relação ao conteúdo do treinamento, caracterizadas pelo Entusiasmo inicial  e Interesse ao final do 
curso/treinamento; - Aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos; - Apresentação dos recursos; - Exercícios 
práticos; - Material didático e, Organização do evento incluindo  instalações e carga horária. A população foi 
de 1422 respondentes voluntários. As questões foram tabuladas para obtenção, primeiramente, de dados 
quantitativos, por Biblioteca e analisados os percentuais de desenvolvimento, apontando se houve alteração 
no grau de satisfação dos usuários/respondentes, por Biblioteca.  (SBI nº 01) 
 
Avaliação e Reestruturação dos Processos de Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico da 
Universidade: Este projeto foi desencadeado a partir da publicação da Portaria Normativa nº 1.224, de 18 de 
dezembro de 2013, que estabelece normas sobre a manutenção e guarda do acervo acadêmico. Em 2014 foi 
feita análise da referida portaria com verificação da adequação da PUC-Campinas aos critérios estabelecidos. 
(SG nº 02) 
 

Desenvolvimento do novo Sistema Acadêmico - Módulo Secretaria Geral: O trabalho desenvolvido em 
2014 deu continuidade à criação de novos módulos para o novo Sistema Acadêmico, cujos dados são 
oriundos do Sistema Acadêmico anterior, que está sendo substituído. O grupo que está participando da 
atividade analisa os procedimentos operacionais, agrega novos valores a partir dos processos de trabalho 
desenhados. A etapa do trabalho realizado é apresentada e discutida com o(s) setor (es) envolvidos, para 
validação.  (SG nº 03) 
 

3. RESULTADOS GLOBAIS DA DIMENSÃO 

Reorganização da Base de Dados Docente. Todos os módulos implantados foram desenvolvidos em 
tecnologia Dot.Net e o módulo Parametrizado de Processos Seletivos permite que novos processos ou 
alteração nos existentes não necessitem de mudanças de códigos de programas, possibilitando o próprio 
NCD manter os Processos Seletivos que administra. O Sistema GECAD, quando totalmente implantado, 
possibilitará a geração imediata de um número significativo de Relatórios Gerenciais que retratam o corpo 
docente da Universidade. AVANÇOS: A revisão e a correção dos módulos planejados em 2013 possibilitaram 



 
 
 
 
 

 5

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI 
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO 

ANO: 2014 

suas respectivas implantações ainda em 2014. FRAGILIDADES: A dificuldade identificada na correção das 
inconsistências com os processos em andamento. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Dar continuidade ao 
projeto, implementando os módulos para Processos Seletivos de Composição de Jornada 40 horas 
(pesquisa, extensão, integrador acadêmico), Processos Seletivos para Pós-Graduação  Stricto Sensu, Módulo 
Práticas de Formação e o Módulo Homologação de Documentos. Finalizar a revisão e redigir proposta de 
unificação das Tabelas de Pontuação.   (NCD nº 02) 

 
Avaliação da Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação. O Departamento de 
Desenvolvimento fez, durante todo o ano, manutenções e desenvolvimento de novos sistemas de 
informação, conforme solicitado via sistema, pelas áreas da Instituição. O Departamento de Infraestrutura 
atendeu, por meio de seu Help Desk, a chamados pedindo orientação para executar trabalhos informatizados 
ou para providenciar reparos em campo, entre outras atividades, como criação e controle de contas e 
acessos a arquivos e pastas da rede. 
 
Projetos 2014: 
1- Departamento de Desenvolvimento 
Principais Sistemas Desenvolvidos: 
a. SIGA – Acadêmico/ DCR/ Portal - O projeto foi dividido em frentes de trabalho – Acadêmico (WEB), DCR 
e Portal. Padrões de projetos que facilitam o desenvolvimento e a manutenção do código gerado; Projeto de 
alta complexidade devido às necessidades de entregas contínuas e de integração com o sistema PA e os 
sistemas legados. Módulos entregues em 2014: a) Lançamento de Notas; b) Lançamento de Freqüência; c) 
Matrícula Acadêmica Individual; d) Parametrizações para a Matricula Automática. Módulos em 
desenvolvimento: a) Matrícula acadêmica no site do aluno; b) Exame de suficiência; c) Aproveitamento de 
estudos; d) Melhorias nos módulos já entregues.  

b. GED/ECM - Esse sistema é uma solução adquirida de terceiros, e sua implantação teve início no ano de 
2014, ano em que foram definidos os seguintes fluxos: 1-Digitalização dos documentos entregues na 
matrícula, 2- Fluxo de Requerimento de Retificação de Frequência e Notas – em andamento, 3- Digitalização 
de microfilmes do DIA – em andamento, 4- Digitalização e fluxo de aprovação de notas fiscais – em 
andamento. O NTIC deu apoio à homologação de um novo scanner para leitura de microfilmes, o qual foi 
adquirido pela Universidade e será utilizado para a digitalização dos documentos e inserção no sistema 
GED/ECM. Para o ano de 2015 está sendo planejada a digitalização dos documentos da secretaria geral e a 
continuidade dos projetos iniciados em 2014. 

c. GECAD - Permite o gerenciamento dos Processos Seletivos (Templates), o gerenciamento das horas do 
docente (Composição da Carga Horária). Projeto entregue em 2013, porém houve continuidade, atualizações, 
reestruturações e implantação de novas funcionalidades em 2014. Também foram desenvolvidas melhorias 
de performance no sistema. 

d. GECON - Permite o acompanhamento e gerenciamento de todos os processos e expedientes do 
departamento jurídico. Em 2014 foram incluídos todos os tipos de expedientes para serem controlados via 
sistema. Foi desenvolvida também a possibilidade de os solicitantes da Instituição abram expedientes 
diretamente via sistema e não mais via papel. O sistema está em fase final de homologação pelo Jurídico e 
deverá ser implantado no 1º semestre de 2015. 

e. Cartão de Crédito - permite a utilização deste meio para pagamentos de qualquer processo de inscrição 
na Universidade. Em 2014 foi incluída a possibilidade de pagamento com qualquer bandeira de cartão, e não 
somente com Visa, como era até então. As melhorias foram habilitadas para o pagamento de inscrições do 
vestibular/2015 e pagamento de inscrições para pós-graduação. 
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f. Consulta a grade (frequência/notas) dos Alunos - é uma aplicação mobile que permite que os alunos 
consultem sua grade (frequência/notas). Esse sistema se encontra em desenvolvimento e deverá ser 
distribuído aos alunos no 1º semestre de 2015. O desenvolvimento deste sistema exigiu desenvolvimento de 
infraestrutura, denominada PUCAPI, destinada a controlar o acesso dos aplicativos móveis de maneira 
segura aos dados da Instituição. Esta estrutura será útil para outros tipos de sistemas futuramente. 

g. Sistema Acadêmico para Escola PIO XII - Está sendo estudada, por comissão formada pelo NTIC, 
PIOXII e PROGRAD, a possibilidade de compra de um sistema acadêmico escolar mais adequado ao colégio 
PIO XII, com possibilidade de implantação no ano de 2015. 
h. SAKAI – Em 2014 foram realizadas melhorias para performance, interface e estabilidade. 
i. Sistema Concurso Cultural – “PUC-Campinas numa Frase” - Trata-se de sistema que viabilizou o 
referido concurso, contendo funcionalidades de parametrização do mesmo, inscrição de frases pela 
INTERNET, controle de seleção de frases e votação por público selecionado por meio da INTERNET. Está 
pronto para ser utilizados em outros concursos do mesmo tipo. 
j. SGPDI – Em 2014 foram feitas alterações no sistema e deu-se a conclusão do estudo sobre a compra de 
um sistema Institucional (Mantenedora e Mantidas) para este fim. 
k. Sistema Websupply -  A implantação do sistema, que será no modelo SaaS (Software as a Service), foi 
iniciada em 2014, incluindo interfaces com o ERP MEGA e migração de dados, com conclusão prevista para 
o 1º semestre de 2015. 
l. GProcess- Esse sistema está em desenvolvimento, tendo previstos testes e implantação para o ano de 
2015. 
m. Cobrança é um sistema existente em plataforma Access e que, em 2014, foi migrado para uma nova 
tecnologia e já se encontra em produção. 
n. NAS – Atendimento ao Aluno é um sistema existente em plataforma Access e que, em 2014, foi migrado 
para uma nova tecnologia e já se encontra em produção. 
o. Práticas de Ensino é um sistema existente em plataforma Access e que, em 2014, foi migrado para uma 
nova tecnologia e já se encontra em produção. 
p. Jurídico é um sistema existente em plataforma Access e que, em 2014, foi migrado para uma nova 
tecnologia e se encontra na fase de testes na Coordenadoria Jurídica. A migração do banco de dados desse 
sistema também está em andamento. 
q. Espaço Físico é um sistema existente em plataforma Access e que, em 2014, foi migrado para uma nova 
tecnologia e se encontra na fase de testes e homologação no SPIF. 
r. Modulação – Práticas de Formação é um sistema existente em plataforma Access e que está sendo 
migrado para uma nova tecnologia, ou seja, está em desenvolvimento com previsão de entrega para o 1º 
semestre de 2015. 
s. Diploma é um sistema existente em plataforma Access e que está sendo migrado para uma nova 
tecnologia, ou seja, está em desenvolvimento. 
t. Matrícula de Calouros é um sistema existente em plataforma Access e que está sendo migrado para nova 
tecnologia, ou seja, está em desenvolvimento. 
2-Departamento de Infraestrutura 
a. Ampliação da Rede Wi-Fi: Visando ampliar a área de cobertura e proporcionar melhorias da qualidade da 
rede, foram instalados mais 30 pontos de acesso, além de controladora de acesso redundante. Também foi 
licenciado o appliance (pacote hardware + software) BlueCoat , que controla o abuso e regula o acesso aos 
conteúdos de internet.  
b. Ampliação do Link para Internet (de 200Mbps para 1Gbps): O link para internet principal (rede ANSP) 
foi ampliado de 200Mbps para 1Gbps no ano de 2014. Com a ampliação do link foi possível melhorar 
significativamente o acesso à Internet, tanto pela rede cabeada, quanto pela rede Wi-Fi. Além disso, foi 
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possível estabelecer um link backup, restrito ao caminho entre a PUC-Campinas e a Unicamp, de 200 Mbps, 
por meio de contrato com a empresa Algar. O projeto de documentação da rede mantida entre a PUC e a 
UNICAMP foi preparado e protocolizado junto à Prefeitura Municipal de Campinas. 
c. Migração dos servidores de domínio acadêmicos e administrativos de Windows Server 2003 R2 
para Windows Server 2008 R2: Essa migração foi motivada pela descontinuidade de suporte do Windows 
Server 2003 R2, prevista para julho de 2015, bem como acréscimo de recursos do Windows Server 2008 R2. 
d. Upgrade de Hardware dos Desktops (renovação do parque computacional):  
O projeto teve como objetivo a melhoria de setores administrativos e dos laboratórios de informática pelos 
alunos, sendo as máquinas substituídas destinadas a melhorar os setores administrativos da Instituição.
Foram adquiridos 302 microcomputadores DELL Optiplex 3020 e 12 Notebooks DELL Vostro. 
e. Atualização do Sistema de Email Acadêmico (squirrel para roundcube): A atualização do sistema de 
email para a tecnologia roundcube permitiu melhorias significativas na segurança, novas funcionalidades e 
uma interface mais amigável para o usuário. 
f. Aprimoramento da Rede Wi-Fi Administrativa: O acesso à Internet foi simplificado com o uso da 
tecnologia do Captive Portal. Ambiente foi testado e homologado por grupo de usuários no 2º semestre e a 
implantação das políticas gerais de concessão de acesso, definidas em consonância com o DRH, ocorrerá no 
1º semestre de 2015. 
g. Criação do servidor WordPress para o DCOM (Software para o Jornal da PUC): Disponibilização e 
gestão de um servidor CMS (Content Management Server) com o software WordPress, destinado ao projeto 
de digitalização do Jornal da PUC-Campinas. 
h. Upgrade de Sistema Operacional dos Desktops da Universidade (Migração do Sistema Operacional 
Windows XP para Windows 7): Foram atualizados 80% dos Sistemas Operacionais da Universidade, 
trazendo melhorias e melhor desempenho, em função da extinção de suporte, por parte da Microsoft, ao 
Windows XP. 
i. Upgrade e expansão dos Terminais de Consulta do SBI: Foram feitas as atualizações do Sistema 
Operacional dos Terminais de Consulta do SBI, incluindo a aquisição de mais 25 Thin Clients DELL Wyse, 
para melhoria e padronização de consulta de alunos nas bibliotecas do SBI.  
j. Projeto de Implantação/Homologação em VDI Citrix: Foi criado um ambiente de testes para análise e 
conhecimento do uso (Prova de Conceito) de Virtualização de Desktops (VDI) baseado na solução Citrix para 
uso acadêmico em laboratórios de informática. 
k. Atualização do Sistema Prophix: A atualização da versão do Prophix foi motivada pela necessidade de 
melhora da performance e usabilidade para o usuário final, conforme mapeamento da própria fornecedora. 
Foram geradas máquinas de teste para simulações e teste de volume e carga em ambiente similar ao de 
produção, visando corrigir os problemas de performance verificados durante a fase de orçamentação. 
l. Lousa Digital; Coordenado pelo DDE, com apoio do NTIC e do DPIF, foram adquiridas 25 lousas no ano 
de 2014, sendo implantadas 24 destas nos cinco Centros da Universidade, restando 01 a ser implantadas no 
próprio DDE, devido à necessidade de adequação física. Ao NTIC coube o apoio na implantação, na interface 
com a empresa nos aspectos concernentes à tecnologia à tecnologia de hardware e no apoio à confecção de 
manuais de procedimentos, instruções e de uso, tendo ficado a operação totalmente a cargo do DDE.  

AVANÇOS: 1- Departamento de Desenvolvimento: a. SIGA - Com a sua implementação, será possível 
abdicar de tecnologias ultrapassadas utilizadas no sistema legado. Melhor visual, usabilidade e 
navegabilidade aos usuários. Revisão de todos os processos e consequente otimização de fluxos com a sua 
implantação. b. GED/ECM - Permitirá redução no trâmite de papel na Instituição, bem como localização 
imediata de documentos digitais. c. GECAD - Visão completa de toda composição da carga horária do 
docente na Instituição, em qualquer data e a qualquer momento, assim como demais informações de cada 
docente, como titulação, regime de trabalho e afastamentos. d. GECON -  Diminuição do tempo de trâmite 
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dos processos. e. Cartão de Crédito – agilidade e maior facilidade de pagamentos das inscrições em 
processos seletivos e vestibular da Instituição. f. Consulta a grade (frequência/notas) dos Alunos – maior 
facilidade para os alunos de consultarem suas informações. g. Sistema Acadêmico para Escola PIO XII -  
caso seja adquirido, ajudará no gerenciamento acadêmico do PIO XII. h. SAKAI – sistema de ensino a 
distância, com uma melhor velocidade e estabilidade. i. Sistema Concurso Cultural – “PUC-Campinas 
numa Frase” – Sistema atendeu de maneira flexível a uma ação destinada ao público interno, em especial 
os discentes, agilizando os processos de entrada, seleção, apuração e escolha da melhor frase. j. SGPDI – 
Apoio mínimo necessário à nova estruturação do plano estratégico da Universidade, para acompanhamento 
dos projetos propostos nos diferentes níveis de gestão da PUC-Campinas. k. Sistema Websupply – Em fase 
inicial de implantação, dará agilidade aos processos de cotação, leilão (se implantado) e escolha de 
fornecedores. l. GProcess - Com base nos dados coletados e apresentados nos indicadores, o aplicativo 
proverá mecanismos que auxilie na tomada de decisão no que diz respeito a melhoria continua dos 
processos mapeados pelo departamento de Gerencia de Projetos. Poderá ser aplicados em outras instâncias 
da gestão da Instituição nas quais haja processos mapeados. m. Cobrança – Nova tecnologia, retirando o 
sistema de plataformas obsoletas. n. NAS – Atendimento ao Aluno – Nova tecnologia, retirando o sistema 
de plataformas obsoletas. o. Práticas de Ensino – Nova tecnologia, retirando o sistema de plataformas 
obsoletas. p. Jurídico – Nova tecnologia, retirando o sistema de plataformas obsoletas. q. Espaço Físico – 
Nova tecnologia, retirando o sistema de plataformas obsoletas. r. Modulação – Práticas de Formação – 
Nova tecnologia, retirando o sistema de plataformas obsoletas. s. Diploma – Nova tecnologia, retirando o 
sistema de plataformas obsoletas. t. Matrícula de Calouros – Nova tecnologia, retirando o sistema de 
plataformas obsoletas. 2.Departamento de Infraestrutura: a. Ampliação da Rede Wi-Fi – maior cobertura, 
melhor qualidade da rede, redundância de serviço e maior controle sobre abusos e conteúdos acessados 
pelos usuários. b. Ampliação do Link para Internet (de 200Mbps para 1Gbps) - melhor acesso à Internet, 
tanto pela rede cabeada, quanto pela rede Wi-Fi, com possibilidade de manter rede backup (ou destiná-la à 
distribuição de carga) entre a PUC e UNICAMP. c. Migração dos servidores de domínio acadêmicos e 
administrativos de Windows Server 2003 R2 para Windows Server 2008 R2 - acréscimo de recursos do 
Windows Server 2008 R2. d. Upgrade de Hardware dos Desktops (renovação do parque computacional) 
- melhoria dos recursos computacionais de alguns setores administrativos e dos laboratórios de informática. 
e. Atualização do Sistema de Email Acadêmico (squirrel para roundcube) - melhorias significativas na 
segurança, novas funcionalidades e uma interface mais amigável para o usuário. f. Aprimoramento da Rede 
Wi-Fi Administrativa - O acesso à Internet foi simplificado. g. Criação do servidor WordPress para o 
DCOM (Software para o Jornal da PUC) – Apoio ao projeto de virtualização do jornal da PUC-Campinas, 
com diminuição de custos e de papel. h. Upgrade de Sistema Operacional dos Desktops da Universidade 
(Migração do Sistema Operacional Windows XP para Windows 7) - Melhoria de desempenho e de 
segurança dos sistemas operacionais em uso na Instituição. i. Upgrade e expansão dos Terminais de 
Consulta do SBI - Melhoria e padronização deste serviço as bibliotecas do SBI. j. Projeto de 
Implantação/Homologação em VDI Citrix – Avaliação Técnica da solução de virtualização de desktop e 
homologação de sua aplicação em laboratório e para disponibilização de recursos computacionais 
Institucionais por meio de quaisquer computadores ou dispositivo móvel na rede WIFI, aplicando o principio 
BYOD (bring your own device – traga seu dispositivo). k. Atualização do Sistema Prophix - melhorar a 
performance e usabilidade para o usuário final, após sugestão da própria PROPHIX Brasil, depois dos 
problemas de desempenho que foram experimentados no período de orçamento em 2014. l. Lousa Digital; 
Melhoria de recursos tecnológicos em sala de aula. FRAGILIDADES: 1.Departamento de 
Desenvolvimento: a. SIGA - Ainda não foi completada toda a migração de funcionalidades da plataforma 
anterior (Sistemas PA e SG), o que ainda torna obrigatório a existência de uma estrutura de convivência entre 
os sistemas. b. GED/ECM -Tendência de explosão nas aplicações e áreas funcionais que pretendam usar o 
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sistema, dado os custos de aumento de licenciamento. c. GECAD - Foram detectados e sanados problemas 
de integração com o SIGA e de performance do GECAD em 2014. Em que pese ter havido solução para 
estes pontos, este item continuará sendo acompanhado depois de 2014, em especial por haver 
desenvolvimento de novos módulos. d. Cartão de Crédito – Será necessário acompanhar a evolução do 
perfil operacional dos usuários deste componente (Vestibular e Inscrições para pós graduação) para que 
sejam corrigidas e melhoradas eventuais novas brechas que permitam pagamento de duplicidade e outras 
fragilidades desta natureza. e. Consulta a grade (frequência/notas) dos Alunos – Ainda que tenha havido 
grande melhora na abertura de WIFI em 2014, ainda há pequenas ineficiências da rede Wi-Fi em locais onde 
são desenvolvidas atividades acadêmicas. f. Sistema Acadêmico para a Escola PIO XII – sistema de 
terceiro, em fase final de escolha junto à PROGRAD e PIO XII, poderá haver dificuldades durante o processo 
de implantação, que ocorrerá depois de 2014. g. SAKAI – Manter avaliação continua de performance e 
integração com o sistema acadêmico da Instituição. h. Sistema Concurso Cultural – “PUC-Campinas 
numa Frase” – Demandará alguns ajustes e melhorias para que possa ser usado em outras campanhas e ou 
projetos similares a este. i. SGPDI – em fase de descontinuação, poderá demandar transferência de dados 
para o novo sistema de Gestão Estratégica (em fase final de escolha). j. Sistema Websupply – Será o 
primeiro sistema da Universidade que funcionará na nuvem. Sendo assim exigirá acompanhamento pós-
implantação para avaliar e assegurar performance, confiabilidade e disponibilidade para operação da 
Instituição, bem como avaliação do fornecedor de serviços e de infraestrutura. k. GProcess –Será necessário 
haver atenção com a performance deste sistema, em fase final de desenvolvimento em 2014. l. Cobrança – 
Em 2014, houve mudanças de tecnologias que ocasionaram dificuldades de uso por parte dos usuários e 
algumas alterações de comportamento no sistema por conta disso, Estes pontos continuarão a ser 
observados em 2015. m. NAS – Atendimento ao Aluno – Alterações foram definidas para o sistema no final 
de 2014, para as quais haverá necessidade de acompanhamento depois de implantadas em 2015. n. 
Práticas de Ensino – Sistema recém migrado para nova tecnologia, para o qual haverá acompanhamento 
em 2015. o. Jurídico – Sistema recém migrado para nova tecnologia, para o qual haverá acompanhamento 
em 2015. p. Espaço Físico – Sistema recém migrado para nova tecnologia, para o qual haverá 
acompanhamento em 2015. q. Modulação – Práticas de Formação – Sistema recém migrado para nova 
tecnologia, para o qual haverá acompanhamento em 2015. r. Diploma – Sistema recém migrado para nova 
tecnologia, para o qual haverá acompanhamento em 2015. s. Matrícula de Calouros – Sistema recém 
migrado para nova tecnologia, para o qual haverá acompanhamento em 2015. 2. Departamento de 
Infraestrutura: a. Ampliação da Rede Wi-Fi – Acompanhamento e planejamento contínuo do crescimento 
vegetativo natural deste tipo de infraestrutura. b.Ampliação do Link para Internet (de 200Mbps para 
1Gbps) – As novas demandas e perfis operacionais de uso de redes de computadores demandarão 
constante crescimento do volume de dados desta rede, que é compartilhada com mais de 20 entes 
relacionados à pesquisa. Por isso, torna-se fundamental investimento em serviços de rede de internet 
alternativos à rede ANSP, de modo a pelo menos manter a qualidade do serviço de internet (WI-FI e 
cabeada) hoje ofertado aos alunos. Pelo mesmo motivo, o appliance BlueCoat já atingiu o limite operacional 
contratado, exigindo que manobras alternativas fossem realizadas para manutenção dos bons níveis da rede 
sem fio, em detrimento a todos os possíveis controles fornecidos pelo appliance. c. Migração dos servidores 
de domínio acadêmicos e administrativos de Windows Server 2003 R2 para Windows Server 2008 R2 – 
Acompanhar nova mudança para Windows Server 2012. d. Atualização do Sistema de Email Acadêmico 
(squirrel para roundcube) – Acompanhar a performance da nova aplicação e a crescente demandas de 
leitura de email “nas nuvens”. e. Aprimoramento da Rede Wi-Fi Administrativa – Acompanhar as políticas 
que serão implantadas em 2015. f. Criação do servidor WordPress para o DCOM (Software para o Jornal 
da PUC) – Acompanhar a necessidade de aquisição de equipamentos para continuar a oferta deste serviço 
ao DCOM. g. Upgrade de Sistema Operacional dos Desktops da Universidade (Migração do Sistema 
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Operacional Windows XP para Windows 7) – Acompanhar os poucos pontos onde não será possível migrar 
para Windows 7 (Computadores dedicados, controladoras de equipamentos, etc.). h. Projeto de 
Implantação/Homologação em VDI Citrix – Acompanhar a evolução tecnológica deste tipo de solução e os 
custos de licenciamento envolvidos. i. Atualização do Sistema Prophix – Verificar as soluções de 
performance apresentados pelo fornecedor (Prophix Brasil), em especial durante a orçamentação de 2015. j. 
Lousa Digital; O modelo de lousa escolhido é composto três sistemas distintos: computador, projetor e lousa 
em si. Isso trouxe problemas de integração para que o conjunto funcione harmonicamente, tais como: falta de 
fixação adequada dos projetores, impossibilidade de uso de computadores dos próprios professores, levando 
a desregularem constante da lousa. Além disso, problemas estruturais como a não estabilidade dos circuitos 
que alimentam as salas de aula e alinhamento de paredes também ocasionaram dificuldades de operação, 
levando à necessidade de aquisição de nobreaks para estes equipamentos. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: 1.Departamento de Desenvolvimento: a.SIGA -  continuar o 
desenvolvimento e implantar os módulos desenvolvidos e testados. b. GED - continuar o desenvolvimento e 
implantar novos fluxos e processos. c. GECAD - Melhorar performance de algumas funcionalidades, 
desenvolver, testar e implantar novos módulos projetados (Fase II). d. Cartão de Crédito – Preparar o 
módulo para que possa integrar com qualquer sistema que exija pagamento (DCR,etc.). e. Consulta a grade 
(frequência/notas) dos Alunos – Prepara o sistema para executar em aplicação mobile nativa nos 
ambientes ANDROID e IOS. f. SAKAI – Aprimorar as integrações com sistema acadêmico e com os 
aplicativos móveis. g. GProcess – verificar desdobramentos da implantação da 1ª fase, corrigindo problemas 
e implantando novas funções para o sistema. h. Cobrança – Verificar novas funcionalidades solicitadas pela 
área e usuário-chave. i. NAS – Atendimento ao Aluno – Verificar novas funcionalidades solicitadas pela 
área e usuário-chave. j. Práticas de Ensino – Verificar novas funcionalidades solicitadas pela área e usuário-
chave. k. Jurídico – Verificar novas funcionalidades solicitadas pela área e usuário-chave. l. Espaço Físico – 
Verificar novas funcionalidades solicitadas pela área e usuário-chave. m. Modulação – Práticas de 
Formação – Verificar novas funcionalidades solicitadas pela área e usuário-chave. n. Diploma – 
Acompanhar correções e melhorias posteriores à implantação. o. Matrícula de Calouros - Verificar novas 
funcionalidades solicitadas pela área e usuário-chave. 2. Departamento de Infraestrutura: a. Ampliação da 
Rede Wi-Fi – Buscar melhoria contínua no nível de serviço ofertado aos usuários, em especial atendimento a 
pequenas demandas não atendidas nas duas primeiras fases do projeto original. b. Ampliação do Link para 
Internet (de 200Mbps para 1Gbps) – Buscar a viabilização de projetos que: (a) apresentem alternativas à 
dependência total que a Instituição tem com a rede ANSP; (b) permitam a ampliação dos níveis contratados 
para o appliance BlueCoat. c. Atualização do Sistema de Email Acadêmico (squirrel para roundcube) – 
Buscar melhoria contínua no nível de serviço ofertado aos usuários. d. Aprimoramento da Rede Wi-Fi 
Administrativa – Concluir a implantação das políticas e da rede e, assim, buscar melhoria contínua no nível 
de serviço ofertado aos usuários. e. Projeto de Implantação/Homologação em VDI Citrix – Buscar a 
viabilização financeiro-tecnológica deste projeto, como modo substituição aos custos e grande demanda de 
trabalho gerada pelo upgrade realizado anualmente, por meio de soluções de gestão de desktops 
centralizada e com distribuição e atualização mais simplificada. f. Lousa Digital; Apoiar o DDE no estudo de 
aquisição de novo modelo de lousa, com os três sistemas integrados e que aceite licenciamento de múltiplos 
computadores. Apoiar o DPIF a sanar os problemas estruturais para ter ganhos e menor custo de operação. 
Apoiar o DDE na geração de materiais e de campanha de massificação do uso da lousa entre os docentes.  
(NTIC nº 01) 
 

Adequação de Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de Barreiras 
Arquitetônicas: Para atingir os objetivos propostos são necessárias avaliações prévias quanto à viabilidade 
e enquadramento às Normas e Regulamentações, sendo que, verificadas as possibilidades, segue-se o 
seguinte processo: Ações: a) Desenvolvimento de projetos para atendimento das necessidades; b) 
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Validação dos projetos com as unidades solicitantes; c) Encaminhamento do processo para 
orçamentação e execução; d) Acompanhamento das obras em visitas técnicas; e) Vistoria final de 
obras; f) Avaliação pós-ocupacional e intervenções para os ajustes, se necessários. Avaliações: a) 
Internas: feitas pela equipe técnica, verificando a correspondência entre os projetos e as obras e os 
resultados como um todo; b) Externas: feitas pelas unidades solicitantes no tocante ao atendimento das 
expectativas dos serviços executados e da funcionalidade pretendida; c) Análise; d) Registro das 
informações da caracterização dos tipos de serviços prestados, dos níveis de intervenções e das 
quantidades realizadas para obtenção de índices que permitam um controle gerencial sobre as 
atividades do Departamento. Ações realizadas para divulgação dos resultados: a) Interna: elaboração 
de relatórios e planilhas anuais com os registros dos serviços desenvolvidos, divulgadas apenas no âmbito da 
Pró-Reitoria de Administração; b) Externa: manifestadas em publicações diversas, seja na Comunidade 
Acadêmica – site Institucional, realizadas por outros Departamentos da Instituição ou no âmbito público, 
informadas oficialmente pela Instituição à Comunidade externa. A abrangência de utilização dos 
dados/resultados gerados é grande e utilizada em vários aspectos, a saber: 1 – Prestação de informações 
de infraestrutura aos órgãos públicos - educacionais e outros; 2 – Valorização da Instituição no 
mercado frente às demais concorrentes; 3 – Informes para controles patrimoniais; 4 – Suporte para as 
áreas de Manutenção, Serviços Gerais e Vigilância Patrimonial; 5 – Elaboração de estatísticas de 
crescimento da Instituição; 6 – Gerenciamento de utilização dos espaços; 7 – Fornecimento de 
material técnico à comunidade acadêmica para diversos fins; 8 – Melhoria nas condições dos espaços 
físicos para o exercício das atividades didático-pedagógicas e funcionais. Outros Dados/Informações 
importantes para o processo de autoavaliação institucional: foi processada a elaboração de Relatórios Anuais 
para controle gerencial dos indicadores do Departamento – este instrumento permite um mapeamento das 
atividades e produtividade individual e coletiva. Também foi processado um Relatório Anual das ações para 
eliminação das barreiras arquitetônicas realizadas em 2014. AVANÇOS: A metodologia de avaliação do 
processo adotada pelo Departamento permite a evolução da prestação de serviços a partir dos resultados, 
críticas e sugestões identificadas ao longo dos processos, nas Vistorias e nas análises pós-ocupacionais, 
procurando corrigir os erros e falhas registrados. FRAGILIDADES: Pela diversificação dos atendimentos, que 
envolvem normas e cuidados distintos – em alguns casos inéditos, há maior susceptibilidade a falhas, por não 
se ter como rotina algum serviço específico similar. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Manutenção das 
atividades de controle gerencial, intensificando os cuidados na coleta de informações e na elaboração de 
projetos a fim de atender com maior segurança as necessidades solicitadas.  (PROAD nº 05) 
 

Acompanhamento e Avaliação do SBI (Sistema de Bibliotecas e Informação) Processo: Gestão SBI 
Estrutura do SBI: uma Unidade de Coordenação, Secretaria, Biblioteca Digital, Núcleo de Editoração, 
Serviço de Publicação e Intercâmbio e Área Técnica, composta pela Seção de Aquisição, Seção de 
Processamento Técnico e Físico e Seção de Periódicos. O Sistema coordena uma rede de cinco bibliotecas, 
sendo quatro universitárias e uma Biblioteca voltada ao ensino médio e fundamental. Destina-se a prestar 
atendimento ao corpo docente, discente e funcionários da PUC-Campinas e pode ser utilizado pelo público 
em geral. 
 

BIBLIOTECA SETORIAL DO CAMPUS I - UNIDADE 1: Acervo de 165118 livros e 3332 títulos de periódicos, 
disponíveis à Graduação e Pós-graduação nas áreas: Administração, Comércio Exterior e Logística, Análise 
de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas,  
Comunicações: Publicidade, Propaganda, Marketing e Relações Públicas; Engenharias: Ambiental; Civil; 
Produção; Computação; Elétrica e Telecomunicações;  Geografia: Gestão territorial e ambiental, Jornalismo, 
Letras, Matemática, Química e Turismo.  
BIBLIOTECA SETORIAL DO CAMPUS I - UNIDADE 2: Acervo de Graduação e Pós-graduação com 108260 
livros e 2915 títulos de periódicos nas áreas: Biblioteconomia, Pedagogia, Educação Física, Serviço Social, 
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Ciências Sociais, Filosofia, História e Teologia. 
BIBLIOTECA SETORIAL DO CAMPUS II  Acervo de 74242 livros e 2982 títulos de periódicos disponíveis 
para a Graduação e Pós-Graduação, nas áreas: Ciências Biológicas, Ciências Farmacêuticas, Enfermagem, 
Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição, Odontologia, Psicologia, Terapia Ocupacional. Outros 3 
cursos, Administração, Ciências Contábeis e Sistemas de Informação e Tecnologia em Gestão da Tecnologia 
de Informação passaram a ser oferecidos  no Campus II e portanto acervos foram constituídos para atender a 
demanda da comunidade acadêmica. 
BIBLIOTECA DA FACULDADE DE DIREITO Acervo com  37933 livros e  667 títulos de periódicos na área 
de Direito. 
Biblioteca do Colégio Pio XII  Acervo especializado para atender alunos do ensino fundamental e médio, 
com  16324 livros e 151 títulos de periódicos. 
Comunidade Usuária Aproximadamente 20 mil usuários. Além dos serviços básicos, como consulta local e 
empréstimo domiciliar, o SBI oferece outros serviços: a) Orientação ao usuário: orientação quanto ao uso dos 
recursos informacionais da Biblioteca. São oferecidos treinamentos, mini-cursos, palestras e visitas guiadas. 
Em 2014 foram atendidos 5664 alunos e docentes. A média anual de participantes nos cursos e treinamento 
nos últimos três anos foi de 3710, superior à média dos três anos anteriores (2885).  b) Pesquisa em Bases 
de Dados Eletrônicas: Disponibiliza bases de dados referenciais e de texto completo em todas as áreas do 
conhecimento pelo acesso ao  Portal de Periódicos CAPES. A Internet e WIFI está presente em todas as 
Bibliotecas do SBI, possibilitando aos usuários acesso e recuperação de informações para apoio ao ensino  
pesquisa e extensão. c) Serviço de Comutação Eletrônica da PUC-Campinas, que permite localizar e obter de 
outras Bibliotecas, cópias de artigos de periódicos, teses, capítulo de livros e anais de congresso, não 
disponíveis no acervo das Bibliotecas da PUC-Campinas. Em 2014 o serviço efetuou 91 pedidos de artigos e 
teses para atender nossos usuários locais e atendeu, como biblioteca base de Comut e de SCAD, 850 
pedidos oriundos de diversas Bibliotecas solicitantes.  d) Consulta local em acervo de livre acesso: foram 
totalizadas mais de 800 mil consultas locais.  e) Empréstimo automatizado e opção de renovação e reserva 
de material bibliográfico, via Web, atingiu 350 mil transações, superando em  1,16 % o total de 2013. As 
operações de devolução de material somaramm 206 mil, gerando movimentação de material bibliográfico 
num total de 556 mil itens emprestados, renovados e devolvidos. f) Atendimento ao Aluno de Educação a 
Distância - O atendimento presencial ao aluno de EAD ao acervo impresso é garantido por meio de 
empréstimo na Biblioteca do Campus I – Unidade 1 que é Biblioteca Polo do EAD. O aluno pode utilizar 
ainda, o espaço de AVA em que existe conteúdo postado para consulta (trechos de artigos ou de livros, 
apostilas etc.) além de todo o conteúdo digital das bases de dados e também de periódicos e livros 
eletrônicos e acesso disponíveis no Portal de Periódicos da CAPES, via CAFE. g) Biblioteca Acessível - O 
SBI possui ambientes de inclusão para pessoas com deficiência visual, com livros em Braille (Biblioteca 
Campus I – Unidade 2 e Campus II), acervo de textos (partes de livros, artigos de periódicos) recomendados 
em bibliografia básica e/ou complementar, indicados pelo corpo docente das disciplinas oferecidas nos cursos 
de graduação e pós-graduação. As salas contam ainda com microcomputadores dotados de programas 
especiais como o ZoomText,  Virtual Vision, NVDA (NonVisual Desktop Access), TextAloud e os 
equipamentos BookReader e Lupa Eletrônica Portátil na Biblioteca Campus I e Campus II.  Participação do 
SBI em Rede de Acessibilidade, juntamente com o ProAces -Programa de Acessibilidade da PUC-Campinas. 
A adoção do NVDA com Voz de Raquel, TextAloud, BookReader e Lupas eletrônicas caracteriza-se como 
Avanço pois além do aumento do número de equipamentos de tecnologia assistiva, ampliou-se o alcance 
dessas ferramentas para as quatro bibliotecas universitárias do SBI. h) Empréstimo entre Bibliotecas – EEB e 
Empréstimo entre Bibliotecas Interno – EEBI, perfazendo 3071 empréstimos. i) Elaboração de fichas 
catalográficas – serviço de Catalogação na Fonte, para editoração de dissertações e teses defendidas na 
PUC-Campinas,  num total de 186 dissertações e teses. j) Serviço de Publicação, Divulgação e Intercâmbio – 
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SPDI: responsável pela distribuição anual de sete publicações periódicas científicas credenciadas pela PUC-
Campinas e outras publicações acadêmicas. Em 2014, foram enviados, por doação, 5343 fascículos dos 
periódicos editados pela PUC-Campinas às IES brasileiras e estrangeiras e 1214 exemplares enviados por 
permuta, totalizando 6557 fascículos. Por questões orçamentárias, aconteceu a descontinuidade de doação a 
outras Bibliotecas de material bibliográfico em duplicata e daqueles materiais que não são consonantes com 
a Política de Desenvolvimento de Acervo do SBI, causando custo adicional com armazenamento, tratamento 
e espaço físico, limitando também o recebimento de doações de outras bibliotecas. k) Periódicos Cientificos -  
periódicos publicados, que são indexados em bases de dados nacionais e internacionais e contam com 
avaliação pelo sistema Qualis: Transinformação – A1, Estudos de Psicologia classificado como A2; Revista 
de Nutrição – B1; Revista de Ciências Médicas – B3, B4 e  B5, Bioikos -  B3, Revista de Educação da PUC-
Campinas – B2, Oculum - B2. Os periódicos editados no Núcleo mantem selo ABEC- Associação Brasileira 
de Editores Científicos, e as revistas Estudos de Psicologia, Revista de Nutrição e Transinformação 
continuaram, em 2014, recebendo aporte financeiro do Conselho Nacional de Desenvolvimento e Pesquisa 
(CNPq). Em julho a Revista Oculum Ensaios foi indexada na base de dados Redalyc e obteve aprovação na 
primeira fase de avaliação do Scielo. O Portal de Periódicos Científicos da PUC-Campinas indexou a 
produção publicada em 22 fascículos dos 7 periódicos credenciados permitindo o acesso, pela comunidade 
científica, a esse conteúdo, cumprindo metas estabelecidas para o ano.  Em relação ao Fator de Impacto, 
referente a avaliação em 2013, pelo JCR – Journal Citation Report, as revistas Transinformação  e Revista de 
Nutrição, receberam (IF) 0,156 e 0,345, respectivamente. Em julho, por deliberação da Pró-Reitoria de 
Pesquisa e Pós-Graduação (Propesq) em consenso com a Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação 
em Ciências da Religião e Direção da Faculada de Filosofia, foi retomada a publicação da Revista Reflexão, 
em formato eletrônico. Ainda, houve a ecisão da Propesq em publicar as 8 revistas credenciadas, em formato 
eletrônico, a partir de janeiro de 2015, o que permitirá maior agilidade no processo de produção editorial, no 
que se refere a otimização do tempo de postagem e publicação na Web. Por fim ,foi adotada a plataforma de 
gerenciamento de periódicos científicos, SchoolarOne da Web of Science e sua customização pelo Núcleo, 
permitindo iniciar a gestão de produção dos periódicos Estudos de Psicologia e Revista de Nutrição, nessa 
nova ferramenta.  Como Fragilidade, aponta-se o número de funcionários existentes  no setor que assumirá, 
em 2015,  a gestão da produção editorial de mais um título de periódico científico;  outro ponto frágil é o 
espaço físico, que necessita de aumento de área, nos dois locais ocupados pelo Núcleo de Editoração.  l) 
Serviços Cooperativos: Indexação retrospectiva e atual de 3 títulos de periódicos na área de Psicologia para 
a Biblioteca Virtual de Psicologia – BVS-PSI e cooperação com o Catálogo Coletivo do SECs na alimentação 
dos dados da coleção de periódicos da área de saúde do SBI, com inclusão de mais de 860 títulos. 
Cooperação com o CCN, no envio de dados da coleção de periódicos do acervo da PUC-Campinas, tendo 
inserido mais de 7000 títulos no CCN. 
Infraestrutura de Acervo O acervo atingiu 413.278 livros, monografias, dissertações e teses, obras raras e 
obras de referência e 10061 títulos de periódicos, dos quais 5.300 são correntes. Conta com 12.709 volumes 
de material especial, CD Rom e fitas de vídeo e 4.806 folhetos.  O percentual de crescimento do acervo de 
livros, monografias, teses foi de 3,9%, índice este considerado satisfatório e encontra-se bem próximo dos 4%  
previsto para o ano de 2014, em acervo impresso.  O acervo de Periódicos perfaz 10061 títulos em 358108 
fascículos, com acréscimo, até novembro de 2014 de 159 títulos, sendo de 1,61% o crescimento de 2014. 
Deve-se registrar que o critério de inserção de novos títulos de Periódicos é ter Qualis, o que limita, mas 
qualifica a inserção. 
Catálogo on-line – BASE LVMEN O Catálogo on-line gerado pelo software Pergamum - módulo OPAC-
Online Public Acess Catalog  representa os registros bibliográficos e itens da Base LVMEN da PUC-
Campinas com aproximadamente 460  mil exemplares de livros em mais de 750 mil itens catalogados, 
compreendendo livros impressos e eletrônicos, fascículos de periódicos, normas, dissertações, teses, folhetos 
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e multimeios. O serviço de Auditoria de Registros Bibliográficos na Base LVMEN, executado pela Seção de 
Biblioteca Digital teve uma produção, em 2014, de 26 registros novos, inserção de 24772 parágrafos nos 
diversos campos do MARC (sistema de catalogação), alteração de 30575 e exclusão de 22969 parágrafos. 
Nos Registros de Autoridade (Autor e Assunto), a produção foi de 999 registros e inserção/alteração de 
parágrafos nos campos MARC foi de 17168 e a exclusão de autoridades atingiu 17168 parágrafos. A Seção 
de Periódicos apresentou produção de 414 registros de títulos novos, inserção ou alteração de 95000 
parágrafos nos campos MARC e a exclusão foi de 6207 parágrafos. Em Autoridade, a Seção de Periódicos 
incluiu 72 novas autoridades e incluiu 4957 fascículos novos no acervo das publicações periódicas. A Seção 
de Processamento Técnico incluiu 5037 novos registros bibliográficos, 411.220 inserções de parágrafos, 
alteração de 44.932 e exclusão de 142.543.  
Acesso Remoto – Consultas online As consultas ao catálogo com exibições de resultados atingiu 
4.333.588; o acesso por estação de consulta foi de 594.192.  
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações: Pela web, pode-se ter acesso ao texto completo das 
dissertações e teses defendidas nos programas de Pós-Graduação, sendo integrada à Biblioteca Digital de 
Teses e Dissertações do IBICT, em nível nacional, e internacional pela Networked Digital Library of Theses 
and Dissertations - NDLTD, da Virginia Tech University. Foram postadas 40 dissertações e teses, totalizando 
731 documentos digitais. 
Bases de Dados As bases de dados adquiridas pela PUC-Campinas estão disponíveis no site da 
Universidade.  O Portal manteve o acesso  de 106 bases de dados à PUC-Campinas. 
Livros Eletrônicos: a) Acesso Restrito – Aquisição Perpétua A base permite o acesso perpétuo ou 
permanente a 136  livros eletrônicos formando uma coleção especial com títulos nas áreas de Psicologia, 
Sociologia, Antropologia, Ciências Sociais, Educação e Informática. Acesso a outros 127 e-books é feito pelo 
link da Wiley Online Library. A coleção de e-books da IEEE – Wiley Digital Library, adquirida pela PUC-
Campinas foi acrescida em 43 novos títulos, totalizando 662 títulos.  
b) Acesso Livre: em 2014 foram atingidos 5000 registros de livros eletrônicos, incluindo os de acesso restrito 
e perpétuo adquiridos por compra. 
Base local: PERI base referencial construída no ISIS, versão monousuário, contendo 18.000 registros 
indexados a partir de 80 títulos de periódicos nacionais e estrangeiros na área de Língua e Literatura.  
Infraestrutura de Automação/Informatização do SBI Para as atividades de Gerenciamento de Bibliotecas 
utiliza-se o Software Pergamum, versão 8.0. O acervo encontra-se processado com índice de 98% e 
disponível para consulta na Base LVMEN. A versão (8.2) completa do Pergamum, totalmente 
operacionalizado via web, ocorreu apenas em novembro. O SBI mantêm Área Técnica composta pela Seção 
de Processamento Técnico e Físico de Material Bibliográfico e Especial. Infraestrutura de Espaço Físico: o 
SBI ocupa área de 8215 m² distribuídos nos três campi, em 4 bibliotecas universitárias e uma de ensino 
fundamental e médio. Em relação a esse tópico é importante apontar as Fragilidades da infraestrutura de 
área física para as Bibliotecas: espaço de leitura e acervo comprometidos, inexistência de cabines ou salas 
para estudo individual. 
Infraestrutura de Recursos Humanos: o quadro funcional do SBI é composto por 106 funcionários, sendo 1 
Coordenador, 30 bibliotecários, 55 auxiliares de biblioteca, 3 auxiliares administrativos, 5 auxiliares de 
escritório, 1 secretária, 1 assistente de laboratório de informática, 1 assistente de editoração e 9 vagas para 
aprendiz.  
Participação em Redes Cooperativas, Associações e Consórcios: continuidade da participação com as 
redes: IBICT - CCN - Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas, Rede Bibliodata, REBAE - Rede 
de Bibliotecas da Área de Engenharia, REBAP - Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia, RAEM – Rede de 
Apoio a Educação Médica, RICESU – Rede de Instituições Católicas do Ensino Superior, RICBLU – Rede 
Interamericana de Conectividade de Bibliotecas Universitárias, CBBU – Comissão Brasileira de Bibliotecas 
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Universitárias e ABEC – Associação Brasileira de Editores Científicos.   
Projeto: Avaliação de Satisfação dos Usuários – Atendimento - Biblioteca Campus I – Unidade 1      
352 respondentes, tomando-se por base o nº de alunos do Campus 1 como 13.000, a amostra não atinge 
2,7% da população.  Os alunos de graduação que responderam ao questionário somam 288, pós-graduação 
5, apenas 2 docentes, funcionários 2, categoria outros 4 e não identificados, 51. Os respondentes  do período 
matutino totalizam 66, vespertino 1, integral 25, noturno 75 e 185 não identificaram o período. Os dados 
revelaram que 6 dos 11 quesitos avaliados receberam de 65 à 77,84% de indicações como Bom ou 
Excelente. Os itens são: - horário de funcionamento da Biblioteca, cordialidade dos funcionários,  agilidade 
no atendimento e  variedade de títulos disponíveis,  nº de terminais para consulta e o nº de funcionários para 
atendimento, receberam avaliações boa ou excelente na faixa acima de 65%. Um ponto bastante positivo foi 
a boa avaliação do horário de atendimento que, em 2014 foi alterado, permitindo que as bibliotecas 
atendessem a comunidade por 15 horas e quinze minutos, ininterruptamente. Apesar de o quesito variedade 
de títulos ter obtido avaliação entre Boa e Excelente, o investimento em desenvolvimento de coleções para 
melhoria do acervo em quantidade de exemplares e atualização deverá ser mantido, na tentativa de reversão 
do nível de satisfação da comunidade acadêmica discente em relação ao acervo, já que esses quesitos 
continuam na zona de desconforto.  Os quesitos que receberam avaliações abaixo de 65% foram: - 
atualização do acervo, facilidade de acesso ao material  e  quantidade de exemplares. Três quesitos (espaço 
disponível para estudo individual, quantidade de salas de estudo em grupo e facilidade de acesso ao 
material) retratam a insatisfação dos usuários caracterizando problemas que necessitam ser sanados. 
Percebe-se que os problemas citados persistem, pois há coincidência com os resultados de 2013. Por serem 
persistentes, necessitarão de maior intervenção e apoio da Universidade.  Observa-se que 3 quesitos 
obtiveram avaliação Ruim e Regular: salas disponíveis para estudo em grupo, espaço disponível para estudo 
individual e facilidade de acesso ao material. As respostas em branco variaram de 12 a 31respondentes. No 
quesito Comentários, os principais assuntos que receberam críticas foram: - calor excessivo e falta de ar 
condicionado; - o barulho excessivo provocado por alunos, docentes e funcionários, principalmente quando 
existem atividades utilizando o PBL- Ensino Baseado na Solução de Problemas ; - títulos essenciais existem 
em baixa quantidade e mais livros novos; -  críticas a funcionários, totalizando 103 reclamações. Conclui-se 
que o desconforto térmico nas dependências da Biblioteca persiste e recebeu maior número de comentários e 
críticas, seguido pelo reincidente barulho no ambiente e atualização do acervo e quantidade insuficiente de 
exemplares. Em relação a aspectos positivos deve-se  citar os elogios aos funcionários e a biblioteca. Para 
correção às críticas aos funcionários, sugere-se maior atenção no processo de seleção e intensificação de 
treinamentos internos, em parceria com a Divisão de Recursos Humanos.  
Biblioteca Campus I – Unidade 2:  85 respondentes, sendo 74  alunos de graduação, 6 alunos de pós-
graduação, 2 docentes e 3 na categoria outros.Dos 85 respondentes, 17 são do período matutino, 8 alunos 
do vespertino e 60 do noturno. Dos 11 quesitos avaliados pelos respondentes, todos receberam avaliação de 
Bom ou Excelente. Os quesitos: cordialidade dos funcionários, horário da biblioteca e agilidade no 
atendimento foram considerados bom ou excelente, seguidos por facilidade de acesso ao material, número 
de funcionários para atendimento, espaço disponível para estudo individual, variedade de títulos disponíveis 
na biblioteca e quantidade de exemplares. Ainda que esse percentual seja considerado confortável, o 
investimento em acervo bibliográfico deverá ser mantido em 2015.  Esses resultados indicam avanços em 
relação aos da pesquisa realizada em 2013 já que o total dos respondentes avaliou a Biblioteca e seus 
serviços como Bom ou Excelente. Como pontos negativos aparecem novamente a quantidade insuficiente de 
exemplares e a baixa qualidade do acervo em uma área específica, porém apontada foi apontada por apenas 
1 usuário. Embora alguns comentários tenham a conotação de sugestão, há coincidência entre a avaliação 
do quesito quantidade de exemplares e, apontada também, por apenas 1 usuário, aparece a sugestão de se 
organizar na Biblioteca do Campus I – Unidade 2, uma feira de Troca de Livros.  
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Biblioteca de Direito  - 186 respondentes, sendo 184 alunos de graduação, 1 docente e 1 funcionário e 
todos responderam os 11 quesitos. Os dados mostram que 102 alunos são do período matutino e 82 do 
noturno.  Indicam que o n° de respondentes variando de 38 a 120 avaliaram como Bom ou Excelente 9 dos 
11 quesitos sendo que a agilidade no atendimento e cordialidade dos funcionário foram os melhores com 172  
respondentes. Receberam avaliação Bom ou Excelente: horário de funcionamento da biblioteca, facilidade de 
acesso ao material, n° de terminais para consulta local, n° de funcionários para atendimento, atualização de 
acervo, espaço disponível para estudo individual e variedade de títulos. Avaliados como Ruim ou Regular 
estão os quesitos: quantidade de salas disponíveis para estudo e quantidade de exemplares, 
respectivamente. A atualização de acervo e quantidade de exemplares disponíveis indicam que o 
investimento nesses itens deverá ser contínuo e que, apesar de ter recebido um grande volume de 
investimento para desenvolvimento e complementação de acervo, ainda persiste certa insatisfação entre o 
alunado. A questão de espaço físico continua sendo um ponto fraco da Biblioteca e deverá ser solucionado 
em médio espaço de tempo, com a transferência do acervo de Direito alocado no Prédio Central para a 
Biblioteca do Campus I – Unidade 2 – Ciências Humanas e Sociais. Os comentários dos respondentes 
confirmam os resultados obtidos quanto à falta de espaço físico, especificamente, salas de estudo em grupo; 
confirmam ainda, a atenção e educação dos funcionários como Bom ou Execelente, mas apontam que há 
necessidade de maior nº de funcionários pois reclamam da demora no atendimento. Outro comentário está 
relacionado ao conforto ambiental como a ventilação e iluminação: houve solicitação de cortinas e 
ventiladores na área de acervo, no Pavimento superior da Biblioteca. Como sugestão, tornar disponível, na 
página web da Biblioteca um  Formulário de Solicitação de EEBI - Empréstimo entre as Bibliotecas – Interno, 
o que já está contemplado. 
Projeto: Avaliação de Satisfação do Usuário -Treinamento Uso de Fontes de Informação - Biblioteca 
Campus II – 509 respondentes, 431são alunos de graduação, 4 são alunos dos programas de Pós-
Graduação em Psicologia, 40 são residentes do HMCP, os docentes somam 10 e os não identificados são 
24.  Os respondentes do período matutino somam 54, os do vespertino são 11, já os do período noturno 
somam 55 e os do integral são 258. Os que não identificaram o período são 131. Nota-se o baixo percentual 
de alunos do Programa de Pós-Graduação (4), pois em anos anteriores, a participação foi maior, com 51 
participantes. O grande público é a graduação. 8 quesitos foram elencados na categoria Ótimo e Bom.  A 
avaliação Regular ou Deficiente foi atribuída por reduzido número de respondentes para os quesitos 
aplicabilidade de conhecimentos, adequação do conteúdo e entusiasmo ao início dos trabalhos. Conclui-se 
que a maioria dos participantes dos cursos e treinamentos manteve o interesse e o entusiasmo no início e ao 
final do curso. Os 22 Comentários sobre os Treinamentos oferecidos pela Biblioteca Campus II versaram 
sobre elogios, retratados pelos conceitos de Bom, Muito bom e Ótimo para a didática adotada, a clareza  e 
objetividade com que as informações foram passadas. As sugestões foram para que os cursos e palestras 
fossem ministrados no início do curso e maior número de horas e que a Sala de Apoio a Pesquisa 
permanecesse aberta no período noturno. Dois respondentes criticaram o horário do treinamento, o que não 
compete ao SBI,  pois os agendamentos partem dos docentes e dos grupos solicitantes. Os dados mostram 
que 65% dos respondentes estão satisfeitos com os treinamentos. 

Biblioteca Campus I – Unidade 1 Os treinamentos foram oferecidos a 484 usuários. Desses, 361 
responderam o questionário. Dos respondentes, são alunos da graduação 327, outros 6 são docentes, 16 e 
16  são alunos do Programa de Pós-Graduação- FAU Mestrado, 1 aluno é do Doutorado e 10 não 
identificaram seus cursos. Dos respondentes, 191 estudam no período matutino, 5 no vespertino, no noturno 
são 71, no integral 57 e 37 deixaram em branco. Os resultados positivos foram obtidos somando-se as 
avaliações como Ótimo e Bom, nos seguintes quesitos: adequação de conteúdo; apresentação e recursos; 
interesse no final dos trabalhos; aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos;  material didático;  organização 
do encontro, incluindo  carga horária e instalações; entusiasmo ao início dos trabalhos e exercícios práticos.  
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O conceito Regular ou Deficiente foi atribuído a 8 quesitos por menos de 20% dos respondentes, sendo que o  
item  entusiasmo ao início dos trabalhos recebeu o menor nº de indicações, e exercícios práticos, o maior. Os 
resultados obtidos sinalizam um desempenho variando entre  Bom a Ótimo na atividade de Treinamento no 
Uso de Bases de Dados oferecidos pelos bibliotecários da Biblioteca Campus I – Unidade 1. Resumindo, as 
indicações positivas nas sugestões e na avaliação dos cursos e palestras oferecidas pelo SBI, são 
consideradas como Avanços que necessitam ser mantidos e aprimorados. Como Fragilidades, cita-se o 
desconforto térmico, e a exemplo de outras avaliações, a instabilidade de acesso a rede.  
Biblioteca Campus I – Unidade 2  Participaram da avaliação ao Treinamento na Biblioteca do Campus I – 
Unidade 2,  36 alunos de graduação respondendo a 8 quesitos sobre treinamento oferecido no uso de bases 
de dados. Desses participantes, 30  são alunos de graduação e outros 6 são mestrandos. Os dados mostram 
que 8 dos quesitos receberam avaliação Ótimo e Bom: - organização do encontro; interesse no final dos 
trabalhos; adequação de conteúdos; apresentação dos recursos; exercícios práticos; material didático;  
aplicabilidade dos conhecimentos adquiridos e entusiasmo ao início dos trabalhos. Os dados apontam que os 
alunos participantes do treinamento ficaram satisfeitos e tiveram suas expectativas atendidas, repetindo o 
resultado obtido em 2013. Não foram efetuados Comentários ou sugestões pelos respondentes. 
Biblioteca de Direito  Participaram da avaliação do Treinamento no Uso de Bases de Dados, 516 usuários 
contra 375 no período anterior categorizados por 100% como alunos de graduação, sendo 260  do período 
matutino e 256   do noturno.  Os 8 quesitos foram avaliados por 100% dos participantes, não havendo 
portanto voto em branco. Receberam avaliação Ótimo e Bom os seguintes quesitos: - adequação de 
conteúdos; aplicabilidade dos conceitos adquiridos; material didático; apresentação de recursos; interesse no 
final dos trabalhos; organização do encontro incluindo instalações e carga horária; entusiasmo ao início dos 
trabalhos e  exercícios práticos. Foram avaliados como Regular e Deficiente, aqueles quesitos que tiveram  
indicações entre 28  a 124 alunos. Todos os itens foram avaliados não existindo branco. Os Comentários 
somam 9 sendo 6 deles de elogios quanto a apresentação, conteúdo, facilidade de assimilação e 
organização. Como sugestão encontra-se maior número de exercícios práticos.Houve aumento do número de 
participantes em 2014, 37,6% indicando que o curso vem atendendo a comunidade acadêmica do Curso de 
Direito. Como aspecto negativo, foi citada a falta de tempo para mais exercícios práticos. AVANÇOS:  a) 
média anual de participantes nos cursos e treinamento nos últimos três anos qfoi de 3710, superior à média 
dos três anos anteriores (2885). b) Empréstimo automatizado e opção de renovação e reserva de material 
bibliográfico, via Web, atingiu 350 mil transações no período, superando em  1,16 % o total de 2013; c) 
adoção do NVDA (NonVisual Desktop Access) com Voz de Raquel, TextAloud, BookReader e Lupas 
eletrônicas possibilitou aumento do número de equipamentos de tecnologia assistiva, ampliando o alcance 
dessas ferramentas para as quatro bibliotecas universitárias do SBI; c) indexação da Revista Oculum Ensaios 
na base de dados Redalyc e obtenção de aprovação na primeira fase de avaliação do Scielo.d) O Portal de 
Periódicos Científicos da PUC-Campinas indexou a produção publicada em 22 fascículos dos 7 periódicos 
credenciados permitindo o acesso, pela comunidade científica a esse conteúdo; e)   Em relação ao Fator de 
Impacto, referente a avaliação em 2013, pelo JCR – Journal Citation Report, as revistas Transinformação  e 
Revista de Nutrição, receberam (IF) 0,156 e 0,345, respectivamente; f) retomada da publicação da Revista 
Reflexão, em formato eletrônico; g) decisão da Propesq em publicar as 8 revistas credenciadas, em formato 
eletrônico, a partir de janeiro de 2015, o que permitirá maior agilidade no processo de produção editorial, no 
que se refere a otimização do tempo de postagem e publicação na Web. h)  adoção da plataforma de 
gerenciamento de periódicos científicos, SchoolarOne da Web of Science e sua customização, permitindo 
iniciar a gestão de produção dos periódicos Estudos de Psicologia e Revista de Nutrição, nessa nova 
ferramenta; i) O Catálogo on-line:  aumento de 15,38% de ítens catalogados, em relação a 2013; j)  boa 
avaliação do horário de atendimento que foi alterado permitindo que as bibliotecas atendessem a comunidade 
por 15 horas e quinze minutos, ininterruptamente; j) O índice de crescimento do acervo de livros, teses, 
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dissertações atingiu 4,14% com a inclusão de 5079 títulos em 15800 exemplares. O CCHSA recebeu o maior 
número de títulos impressos, fruto de aquisição de 1844 títulos em 4382 exemplares de material bibliográfico 
com recursos advindos da própria Universidade, no processo de atualização de bibliografia básica e 
complementar de vários de seus cursos. Outros Cursos foram beneficiados com a aquisição de acervo 
resultante de uma política eficaz de Desenvolvimento de Acervos criada pela Universidade; k) Qualidade no 
Atendimento: A pesquisa Avaliação da Satisfação do Usuário – Atendimento ao Usuário mostrou que o SBI 
possui, no geral, corpo de Bibliotecários e Auxiliares considerados pelos usuários como Bom ou Excelente, 
seja pela cordialidade, agilidade no atendimento ou no nº suficiente de funcionários; l) Atendimento ao 
Usuário: resultados da pesquisa apontam como Ótimo e Bom os treinamentos; m) Acesso à Informação: - 
Acesso ao Portal de Periódicos da Capes, por mérito concedido pela Capes ao Programa de Pós-Graduação 
em Psicologia. A PUC-Campinas teve franqueadas 12 bases de dados nos anos 2011/2012 e gradativamente 
recebeu o acesso à outras  bases de dados referenciais e de texto completo, finalizando 2014 com acesso a 
106 bases de dados referenciais e de texto completo, além de livros eletrônicos de editoras pontuais. 
FRAGILIDADES: a) Infraestrutura: área física para as Bibliotecas: espaço de leitura comprometido, 
inexistência de cabines ou salas para estudo individual, reduzido espaço físico do Núcleo de Editoração, 
quantidade inadequada de salas de estudo em grupos; b) descontinuidade de doação a outras Bibliotecas, 
por questão orçamentária, de material bibliográfico em duplicata e daqueles materiais que não são 
consonantes com a Política de Desenvolvimento de Acervo do SBI, causando ao SBI um custo adicional com 
armazenamento, tratamento e espaço físico limitando também o recebimento de doações de outras 
bibliotecas; c) reduzido  número de funcionários  no Núcleo de Editoração, que assumirá, em 2015,  a gestão 
da produção editorial de mais um título de periódico científico; d) Comum a todas as Bibliotecas, nota-se nível 
baixo de satisfação em relação a atualização de acervos específicos e quantidade de exemplares, sinalizando 
que ainda se faz necessário investir em acervo; e) o desconforto térmico nas dependências da Biblioteca 
persiste e recebeu maior número de comentários e críticas, seguido pelo reincidente barulho no ambiente. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Centralizar esforços e investimentos em desenvolvimento de acervos 
impresso e eletrônico para a graduação e pós-graduação; b) Manter atualizados documentos referentes a 
“Avaliação das Condições de Oferta de Serviços do SBI”; para os cursos de Graduação e Pós-Graduação; c) 
Melhorar a infraestrutura de espaço físico, em curto prazo, para adequar o nº de salas de estudo em grupo 
em todas as Bibliotecas, criar ambientes de estudo individual em conformidade com as recomendações do 
MEC e padrões nacionais e para atendimento da demanda expressa no programa de Avaliação da Satisfação 
de Usuários - Treinamento, iniciado em 2010, redimensionar espaços para a expansão de acervo impresso e 
digital, em conformidade com as normas e padrões exigidos e adequar os ambientes na questão de conforto 
térmico e de iluminação; d) Readequar o quadro funcional para realinhar o quadro de Bibliotecário de 
Referência, em jornada completa, com horário móvel, para ministrar treinamentos no uso da informação e 
recursos disponíveis nas Bibliotecas, bem como sanar fragilidades apontadas em alguns setores e serviços, 
como Automação e Aquisição; e) Fomentar, junto ao DRH cursos e treinamentos direcionados ao corpo 
funcional, bibliotecários e auxiliares com o objetivo de motivar, capacitar e oferecer serviços/produtos com 
qualidade total, em curto espaço de tempo; f) Dar continuidade ao Projeto “Avaliação de Satisfação de 
Usuário” com análise qualitativa dos dados das Bibliotecas para completar ciclo de cinco anos de avaliação 
contínua, 2010 - 2014; g) Colaborar, como AdminIP-Biblioteca Conteúdos do Portal de Periódicos da Capes 
no acesso local e acompanhar o desempenho do uso do Portal com acesso pela CAFe-Comunidade 
Acadêmica Federada, idealizada pela CAPES e RNP-Rede Nacional de Ensino e Pesquisa definida como 
rede de confiança em que as instituições são responsáveis por autenticar e prover informações de seus 
usuários com o intuito de oferecer acesso remoto ao Portal de Periódicos da Capes  e colaborar com ao 
processo de avaliação de novos conteúdos sempre que solicitada pela Capes; h) Desenvolver novas ações 
do SBI, com o apoio da PROPESQ e PROGRAD,  visando otimizar e intensificar o uso das bases de dados 
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no Portal de Periódicos CAPES, por meio de cursos, treinamentos e oficinas de trabalho a serem oferecidos à 
comunidade acadêmica, evitando o corte, pela CAPES, ao  acesso às bases pouco consultadas; i) 
Desenvolver, com a colaboração do DDE e outros parceiros internos, material de treinamento específico para 
a inclusão dos alunos do Colégio Pio XII, bolsistas do PIBIC-Ensino Médio no acesso ao Portal de Periódicos 
da Capes; j) Retomar o projeto de construção e gerenciamento de repositório institucional, utilizando 
tecnologia e ferramentas homologadas, preferencialmente, de domínio aberto à partir de estudo iniciado pelo 
SBI, em 2007, que contou com a colaboração da Rede de Bibliotecas da CVA-RICESU e; k) Incrementar a 
infraestrutura tecnológica para o acesso à informação incluindo novas ferramentas de busca ou sistema de 
descoberta, integrando as diversas fontes de informação existentes no SBI, com objetivo de otimizar a 
recuperação de conteúdos restritos e os de acesso aberto, em um único ambiente tecnológico (SBI nº 01) 
 

Avaliação e Reestruturação dos Processos de Manutenção e Guarda do Acervo Acadêmico da 
Universidade: Em 2014, sob a coordenação da Secretaria Geral da Universidade, formou-se um grupo de 
estudo com funcionários da Secretaria Geral, entre os quais bibliotecários e representante da Coordenadoria 
Jurídica, para análise da Portaria nº 1.224/2014 e verificação dos procedimentos necessários para adequação 
da PUC-Campinas aos critérios estabelecidos. Para a elaboração da proposta de um projeto de adequação 
ao dispositivo legal, as bibliotecárias do grupo de estudo realizaram um curso oferecido por consultoria 
externa (CONSAE) na modalidade a distância sobre arquivos acadêmicos de Instituições de Ensino Superior. 
Para adequação ao que é solicitado na referida Portaria, foram desencadeadas as seguintes atividades: 1) 
Organização dos prontuários de alunos que não possuem mais vínculo de matrícula com a Universidade 
(formados, cancelados, transferidos), para futura digitalização. 2) Aquisição de equipamentos de digitalização 
de documentos e software de gerenciamento de documentos eletrônicos (ECM), bem como treinamento para 
uso dessa ferramenta. 3) Início do processo de digitalização de documentos, já a partir da matrícula dos 
alunos ingressantes em julho de 2014. O desenvolvimento deste projeto proporcionará uma reorganização e 
padronização nos procedimentos de arquivo e guarda de documentos realizados pelos setores da 
Universidade e, em decorrência, aprimorará os processos de busca e acesso às informações. AVANÇOS: 
Conscientização da comunidade universitária sobre a importância do desenvolvimento deste projeto para 
alavancar a qualidade das atividades acadêmicas e administrativas. Nenhuma FRAGILIDADE foi apontada. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Definir ações de continuidade do projeto. (SG nº 02) 
 

Desenvolvimento do novo Sistema Acadêmico - Módulo Secretaria Geral. Dando continuidade ao 
desenvolvimento do Novo Sistema, em 2014 foram concluídas as funcionalidades: 1. Matrícula Acadêmica: 
1.1. Matrícula Individual; 1.2. Matrícula Automática; 1.3. Matrícula – Altera Turma; 1.4. Matrícula – Altera 
Turno; 1.5. Montagem da Grade de Disciplinas para Matrícula na Internet; 1.6. Parametrização de Matrícula – 
Critérios de Aprovação Automática das Solicitações de Matrícula pelo Diretor; 1.7. Deliberação das 
Solicitações de Matrícula; 1.8. Processamento das Solicitações de Matrícula. 2. Matrícula Acadêmica – Portal 
do Aluno: 2.1. Solicitação de Matrícula Acadêmica; 2.2. Solicitação de Matrícula Acadêmica em disciplina 
equivalente; 2.3. Solicitação de Matrícula Acadêmica em disciplinas oferecidas em outro curso; 2.4. 
Solicitação de Matrícula Acadêmica em Atividades de Prática de Formação. 3. Histórico Escolar do Aluno: 
3.1. Inclusão de Registro de Disciplinas; 3.2. Alteração/Exclusão nos Registros de Disciplinas. Ações 
realizadas para divulgação dos resultados: a apresentação dos módulos desenvolvidos em 2014 deu-se 
concomitantemente ao treinamento dos funcionários que utilizam as funcionalidades, as quais são 
disponibilizadas para uso dos gestores, funcionários e professores. AVANÇOS: Disponibilização de novos 
módulos no Sistema, contribuindo na melhoria e agilização dos processos acadêmicos e administrativos. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Dar continuidade ao desenvolvimento das atividades relacionadas à 
construção do novo Sistema. Treinamento de gestores e do corpo técnico administrativo. (SG nº 03) 
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REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2014: CACI nº 02, 09, 10; DPLAN nº 
06; DRE nº 01, 02; PROGRAD nº 08, 09, 15  
 

 

1. PROJETOS/OBJETIVOS 

Relatório CACI nº 02 – CALOURÍADA 

• Objetivos: Geral: Contribuir, por meio de competições esportivas, culturais e sociais, com o processo 
de acolhida e recepção aos alunos ingressantes promovido pela instituição, envolvendo os alunos 
veteranos e calouros dos diversos cursos da PUC- Campinas. Específicos: a) Promover o bem 
estar, a disciplina, a moral, a ética e a cidadania; b) Integrar os alunos e a Universidade através da 
CACI e seus representantes; c) Incentivar as competições esportivas internas, estimulando a 
dinamização das Entidades Esportivas Estudantis (EEE’s) da PUC-Campinas, como um dos grupos 
parceiros do projeto; d) Explorar mecanismos que possam servir de suporte para que as Associações 
Atléticas (AAA’s), Centros Acadêmicos (CA’s), Diretórios Acadêmicos (DA’s) e Ligas Esportivas 
Estudantis (LE’s) obtenham melhor entendimento e organização na participação dos jogos e 
atividades culturais e sociais; e) Potencializar ferramentas na formação do indivíduo para o trabalho 
democrático, em grupo e de bom ambiente; f) Estimular a prática de atividades saudáveis, como as 
atividades físicas e esportivas; g) Oportunizar momentos saudáveis de convivência que favoreçam a 
integração e interação entre os alunos dos diversos cursos da PUC-Campinas; h) Conhecer os 
espaços físicos destinados à prática de atividades esportivas e demais projetos que promovem o 
esporte na Universidade.  

 
 
Relatório CACI nº 09 – PUCCÍADA. 

• Objetivos: Geral: Promover, por meio de competições esportivas, culturais e sociais a integração dos 
acadêmicos dos diversos cursos da PUC- Campinas. Específicos: a) Promover o bem estar e as 
relações com a Universidade, a disciplina, moral, ética e a cidadania; b) Explorar mecanismos que 
contribuam para melhor qualidade da participação das Representações Estudantis em jogos 
esportivos e atividades socioculturais; c) Potencializar ferramentas na formação do indivíduo para o 
trabalho democrático, em grupo e de bom ambiente, através da cooperação; d) Possibilitar que os 
alunos da PUC-Campinas conheçam e utilizem de maneira organizada os espaços físicos destinados 
à prática de atividades esportivas, bem como outros projetos que promovem o esporte dentro desta 
universidade; e) Intensificar a participação de diversos Cursos da PUC-Campinas, possibilitando 
aproximações dos seus respectivos Projetos Pedagógicos com o evento. 

 
 

Relatório CACI nº 10 – Recepção aos Alunos Ingressantes. 

• Objetivos Gerais: a) Fomentar uma mudança gradativa da cultura de relação entre veteranos e 
calouros, no que diz respeito ao ingresso e permanência na Universidade; b) Dar apoio aos eventos 
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de recepção aos alunos ingressantes, por parte dos diversos Centros da Universidade; c) Direcionar 
as atividades de início de ano para ações solidárias, de cidadania, em substituição aos trotes 
violentos;d) Dar apoio aos projetos de ações solidárias, coordenados por alunos e Direções de 
Centros e Faculdade. Específicos: a) Utilizar vídeos informativos produzidos pela TV PUC-
Campinas, a partir de informações fornecidas, sobre os departamentos complementares e setores 
envolvidos com a Recepção Oficial; b) Promover, em conjunto com os Centros, unidades 
administrativas e outros órgãos da Universidade, a acolhida aos acadêmicos ingressantes dos 
diversos cursos da PUC-Campinas, tanto no início quanto no meio do ano; c) Fomentar e apoiar a 
realização de ações solidárias experimentais com os ingressantes em cada Centro e suas unidades 
administrativas, junto a instituições e entidades sociais; d) Atender a denúncias e reclamações de 
alunos e/ou pais, por meio do fone-trote, para encaminhamento ao Setor de Vigilância Patrimonial e 
posterior investigação e punição dos envolvidos em ações de qualquer tipo de maltrato a calouros; e) 
Promover espaços de integração entre calouros e veteranos de modo saudável e acolhedor, 
apresentando a Universidade e colocando o aluno a par das possibilidades de ensino, pesquisa e 
extensão que o meio universitário lhe oferece. f) Promover tempos e espaços de integração e 
entretenimento por meio de atividades musicais. g) Realizar debates sobre a violência no trote 
buscando esclarecer sobre suas consequências (jurídicas, psíquicas, de imagem para a universidade, 
cursos e currículos) e vislumbrar novas possibilidades de ações cidadãs, coletando contatos de e-
mail de discentes interessados em realizar ações solidárias em substituição ao trote violento, para 
posteriores encontros objetivando estruturar metas e ações de organização de “trote solidário e 
cidadão”; h) Auxiliar as representações discentes interessadas na realização de ações solidárias e 
cidadãs em substituição aos trotes comumente realizados que não têm base filosófica nem 
sociológica;i) Auxiliar na organização de infraestrutura de tendas para os alunos veteranos e suas 
representações discentes (Diretórios Acadêmicos e Associações Atléticas) no período de matrícula, 
bem como a regulamentação de sua presença durante o evento, por meio de um Termo de 
Compromisso a ser assinado pelos representantes de entidades acadêmicas;j) Colaborar na 
organização institucional da Acolhida Oficial aos Calouros de início e meio de ano, com base na 
estruturação dada pelo Manual de Recepção aos Calouros, do Comitê Permanente de Acolhida aos 
Ingressantes e Direções de Centros e Departamentos e Órgãos Complementares envolvidos 
diretamente com a apresentação da Universidade aos calouros.k) Realizar, semestralmente, 
campanhas de doação de sangue, em parceria com o Hemocentro da UNICAMP, sempre em início 
de semestre. l) Intermediar a relação entre entidades acadêmicas (Associações Atléticas Acadêmicas 
e Centros/Diretórios Acadêmicos) e a Universidade para organização da presença de seus 
representantes discentes durante o evento de matrícula de calouros, no mês de dezembro. 

 
 

Relatório DPLAN nº 06 – Pesquisas Institucionais  

• Objetivos: Realizar pesquisa com os alunos concluintes dos cursos de graduação da PUC-
Campinas. 

 

Relatório DRE nº 01 – Consolidação Internacional: Envio/acolhida e diversificação de parcerias.  

• Objetivo: O DRE TEM POR OBJETIVO VIABILIZAR A INSERÇÃO DA UNIVERSIDADE NO ÂMBITO 
NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO AUXILIAR NA QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE 
ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.” Igualmente, o DRE tem por objetivo o cumprimento de sua 
Diretriz Geral, aprovada em 06/03/2008 pela 429ª. Reunião do CONSUN, ou seja, “FOMENTAR, SOB 
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CRITÉRIOS ESTRITAMENTE INSTITUCIONAIS, AS RELAÇÕES DA UNIVERSIDADE COM 
OUTRAS INSTITUIÇÕES, ENTIDADES E ÓRGÃOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS”. Objetivos 
Específicos: a) a consolidação internacional da PUC-Campinas, que se baseia em três pilares: o 
envio de alunos a Instituições Estrangeiras; o acolhimento de estudantes estrangeiros que vêm 
estudar na Universidade; a diversificação de parcerias, sejam elas com Universidades ou Instituições 
governamentais; b) Estabelecimento de acordos no âmbito da pós-graduação e pesquisa, além da 
realização de cursos de curta duração e MBA de dupla diplomação em conjunto com parceiros 
internacionais. 
 

Relatório DRE nº 02 – Consolidação do Papel do DRE junto à Comunidade Acadêmica  

• Objetivos: Este Projeto tem como Objetivo Geral implementar e operacionalizar com qualidade em 
grau de excelência, os ditames do Regimento Geral da PUC-Campinas relativamente ao DRE que 
estabelece textualmente: “O DRE TEM POR OBJETIVO VIABILIZAR A INSERÇÃO DA 
UNIVERSIDADE NO ÂMBITO NACIONAL E INTERNACIONAL, BEM COMO AUXILIAR NA 
QUALIFICAÇÃO DAS ATIVIDADES DE ENSINO, PESQUISA E EXTENSÃO.” Igualmente, o DRE 
tem por objetivo o cumprimento de sua Diretriz Geral, aprovada em 06/03/2008 pela 429ª. Reunião do 
CONSUN, ou seja, “FOMENTAR SOB CRITÉRIOS ESTRITAMENTE INSTITUCIONAIS, AS 
RELAÇÕES DA UNIVERSIDADE COM OUTRAS INSTITUIÇÕES, ENTIDADES E ÓRGÃOS 
NACIONAIS E INTERNACIONAIS”. Objetivo Específico: consolidação local do Departamento, que 
se baseia em dois pilares: a) relacionamento com alunos; b) relacionamento com docentes. 
 

Relatório PROGRAD nº 08 – Acolhimento – Inserção do Aluno na Vida Universitária (1º período – 
Ingressantes) 

• Objetivos Gerais: a) Apoiar a implementação da Política de Graduação da Universidade no que se 
refere ao acolhimento e inserção do aluno nos cursos de graduação; b) Inovar e desenvolver 
atividades voltadas ao acolhimento dos alunos visando minimizar a reprovação e evasão dos alunos 
dos cursos de graduação; c) Promover ações para favorecer a inserção dos cursos de graduação da 
PUC-Campinas, consequentemente, melhorar a permanência dos alunos na Universidade; d) 
Preparar o aluno, por meio de estratégias participativas, no sentido de que ele se responsabilize, 
também, pelo seu processo de formação; e) Discutir o papel do aluno na perspectiva do projeto 
pedagógico do curso; f) Discutir o papel do curso e da Universidade no processo de formação na 
graduação. 

 
Relatório PROGRAD nº 09 – Processo de Ensino-Aprendizagem na Trajetória da Formação (2º período). 

• Objetivos Gerais: a) Apoiar a implementação da Política de Graduação da Universidade no que se 
refere à permanência do aluno nos cursos de graduação; b) Inovar e desenvolver atividades voltadas 
à qualificação do ensino-aprendizagem visando minimizar a reprovação e evasão dos alunos dos 
cursos de graduação; c) Buscar reflexões sobre estratégias de aprendizagem, identificando formas de 
superação das dificuldades dos aspectos cognitivos; d) Desenvolver estratégias para o 
acompanhamento do desempenho do aluno e do grupo classe; e) Promover ações para discussão 
sobre o processo de ensinar no contexto do Projeto Pedagógico dos Cursos – PPC dos cursos de 
graduação da PUC-Campinas. 

 
Relatório PROGRAD nº 15 – Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas) 

• Objetivos: O Programa de Educação Tutorial - PET é um programa vinculado ao Ministério da 
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Educação e as Universidades vinculadas a ele possuem o Comitê Local de Acompanhamento e 
Avaliação (CLAA) que tem como objetivos: a) Acompanhar a participação das tutoras nos momentos 
de planejamento, na avaliação individual e coletiva dos PETs e na confecção dos relatórios de 
prestação de contas; b) Analisar e avaliar as atividades dos grupos PETs da Universidade: PET 
Enfermagem, PET Arquitetura e PET Biologia; c) Contribuir para a implementação de projetos com 
qualidade e inovação acadêmica dos grupos  PETs e garantir a indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão; d)Apoiar institucionalmente as atividades dos grupos PETs verificando  a 
coerência da proposta de trabalho com a política a Política de Graduação e Plano Estratégico da 
Universidade; e) Fomentar, promover e criar espaços de discussão das atividades acadêmicas de 
natureza coletiva e interdisciplinar que envolva os alunos do PET; f) Coordenar o processo seletivo 
dos alunos do PET, em conjunto com as  tutoras; g) Coordenar o processo seletivo das tutoras nos 
momentos de ingresso ou recondução na coordenação dos PETs.  

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Calouríada: O projeto seguiu três grandes fases: Preparação, Execução e Avaliação. A) Preparação: esta 
fase compreendeu as seguintes atividades: a) Reuniões do professor integrador com o coordenador e 
assistente técnico da CACI para elaboração do projeto Calouríada 2014; b) Reuniões periódicas com as 
Entidades Esportivas Estudantis (EEEs); c) Reuniões de orientação do professor integrador, com os alunos 
bolsistas – vinculados à CACI; d) Definido e aprovado o projeto, o campeonato foi divulgado no site da PUC-
Campinas. B) Execução: nesta fase aconteceram: a) Reserva de materiais e estrutura física; b) Jogos 
esportivos; c) Reuniões pós-jogos. C) Avaliação: realizada pelo professor integrador, pelo coordenador da 
CACI, pelos alunos bolsistas e representantes das EEEs. (CACI nº 02) 
 
PUCCÍADA. O projeto compreendeu 3 fases: Preparação, Execução e Avaliação. 1ª fase – Preparação: 
compreendeu as seguintes atividades: a) Reuniões do professor integrador com o coordenador e assistente 
técnico da CACI para definição de estratégias e procedimentos a serem adotados durante a realização do 
projeto; b) Reuniões periódicas com as Entidades Esportivas Estudantis (EEEs); c) Reuniões de orientação 
do professor integrador com os alunos bolsistas – vinculados à CACI, CACI. 2ª fase – Execução:  a) Reserva 
de materiais e estrutura física; b) Jogos esportivos; c) Reuniões pós-jogos. 3ª fase – Avaliação: consistiu na 
avaliação por parte do professor integrador, coordenador da CACI, alunos bolsistas e representantes das 
EEEs.  (CACI nº 09) 

 
Recepção aos Alunos Ingressantes: 1- Semana de Recepção ao Ingressante e sua programação geral: 
17 a 20 de fevereiro: execução de procedimentos e ações conforme o Manual de Recepção ao Calouro, 
sendo a Semana de Recepção atividade do calendário letivo. O primeiro semestre  englobou a execução da 
programação de acolhida além dos encaminhamentos das sanções punitivas para as situações de trote, 
cumprindo cronograma específico incluindo a participação de alunos veteranos, convite aos ingressantes, 
elaboração de programação sociocultural, planejamento e execução da divulgação do evento, montagem e 
funcionamento de Postos de Orientação e do atendimento Fone-Trote, providências necessárias à 
segurança, ao Fluxo de Acompanhamento do Trote, além de treinamento de funcionários. 1.1. Recepções 
Oficiais da Universidade: O cerimonial do evento foi conduzido pela CACI,  com abertura feita pelo 
Coordenador da CACI, introduzindo o Organograma da Universidade e os mapas dos campi por meio de 
slides ampliados em tela. Em seguida, um vídeo institucional com a fala de “Boas Vindas” da Magnífica 
Reitora, Ângela de Mendonça Engelbrecht, dando as boas vindas a todos os calouros, seguidas de dois 
pequenos vídeos informativos (“O Que Você Deve Saber” e “Do Que Você Pode Participar”). Estes vídeos 
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dão informações sobre os Departamentos que servirão de auxílio aos alunos durante toda sua permanência 
na Universidade. A acolhida é encerrada com a apresentação da Direção de Centro e de Faculdades. O 
evento contou também com performances artísticas rápidas comandadas pelos profissionais artísticos do 
Centro de Cultura e Artes (CCA), e por docentes e funcionários da Universidade, visando descontrair os 
presentes, tornando o evento mais prazeroso. Nos dias seguintes, houve várias atividades com os 
ingressantes, tanto no Campus I como no Campus II, que incluíram: coordenação rítmica e independência 
dos membros do corpo, apresentação de slides, performance artística – forró, oficina de coral, oficina rítmica 
com maestro, oficina com alunos bolsistas do CCA. 1.2- Realização de Ações Solidárias da Rede Solidária 
do Bem: A- com calouros do campus I: Várias ações solidárias e de integração foram organizadas, 
aglutinadas na denominada Rede Solidária do Bem, propostas por alunos de diversas Faculdades, com 
aprovação de diretorias de Faculdade e de Centro, e assessoria, apoio logístico e financeiro da CACI. 
Realização, por vários Centros, de muitos projetos em 3 frentes: a) Educação Ambiental,  com plantio de 
mudas nativas, sendo 40 mudas frutíferas em área existente entre o prédio da Reserva Técnica do Museu 
Universitário e o Ribeirão Anhumas e de 100 espécies nativas (mata ciliar) na margem do Ribeirão das 
Anhumas, Campus I, atrás do depósito da Universidade; b) Ação Solidária:  realização de Oficina de 
construção de brinquedos com garrafas PET e construção e plantio de hortaliças para reforço da merenda 
escolar. O projeto foi desenvolvido na Escola Estadual de Ensino Fundamental Professora Dulce Bento do 
Nascimento (Bairro Guará - Distrito de Barão Geraldo); também a Faculdade de Arquitetura e Urbanismo 
(FAU), desenvolveu ações solidárias na Escola Estadual Prof. Uacury Ribeiro de Assis Bastos, em Campinas, 
realizando pintura na área externa da escola, na arquibancada da quadra de esportes, no piso do pátio de 
recreação das crianças (com jogos) e nos muros; painel com trabalho em grafite na fachada principal da 
escola; confecção de biombos de madeira e tecido para serem usados nos sanitários; atividades recreativas e 
educativas para serem desenvolvidas com as crianças no dia do trote solidário; intervenção de paisagismo; 
criação de brinquedos com pneus para o parquinho; projeto de um palco para o pátio interno coberto; 
campanha para recolher produtos alimentícios destinados ao Centro Corsini, sendo que no dia da entrega 
dos produtos coletados os estudantes promoveram contação de histórias às crianças da entidade, c) Ações 
de Integração: Gincanas de Matemática e de Geografia, no campus I; diversas atividades da Calourada, 
composta por debates sobre temas sociais (feminismo, Movimento dos Sem Terra, racismo), oficinas, além 
de exibição de filmes; Gincana Solidária, que arrecadou alimentos não perecíveis e materiais básicos de 
limpeza e higiene, destinados ao Instituto Padre Haroldo de Campinas e apostilas de cursos pré-vestibulares 
que foram encaminhadas aos estudantes do Projeto Prometheus para utilização como reforço escolar 
preparatório para vestibulares; ações solidárias para crianças e adolescentes atendidos pela Instituição Padre 
Haroldo; apresentação artística do grupo de dança de rua do Instituto Pe. Haroldo, na Quadra Coberta da 
Faculdade de Educação Física, campus I da PUC-Campinas, com lanche para os presentes, bem como 
realização de uma Gincana (corrida de ovos, colheres, sacos de pano para corrida, cadeiras, cones, cordas, 
etc); palestras sobre diversos temas (higienização das cidades, comunicação e papel da mídia, precarização 
do trabalho e trabalho voluntário na copa), promovidas pelo Diretório Central de Estudantes (DCE); IX 
Campanha de Doação de Sangue, no estacionamento da Praça de Alimentação, no Campus I, realizada pela 
equipe de Coleta do Hemocentro da Unicamp, por meio de seu ônibus, como no ano anterior. B- com os 
calouros do campus II: recepção aos ingressantes; Concurso de Fotografia (com premiação de livros da 
área); plantio de mudas ao lado do Laboratório de Biologia; apresentação do campus aos calouros; 
confraternização e realização da campanha Adote um Bixo para auxilio do calouro em caso de dúvidas; 
atividade solidária na Escola Municipal de Educação Infantil “Padre Francisco Silva”, localizada na Vila 
Castelo Branco, com plantio de mudas, construção da horta, realização das oficinas de lavagem e 
higienização de mãos e atividades lúdicas para maior interação dos calouros, veteranos e crianças; projeto 
social na Associação Esperança e Vida que cuida de pacientes com AIDS, neurotoxoplasmose e pacientes 
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em estado terminal, situada no Jardim Campos Elíseos, com entregas de materiais e realização de pintura de 
sala da entidade e atividades de integração com os atendidos da instituição; realização de lanche comunitário 
e Oficina de Argila;  acolhida aos Calouros do Vestibular de Inverno 2014 – agosto de 2014 
2 - Recepções Oficiais de agosto: em 04, 05 e 06 de agosto, realizaram-se as Recepções Oficiais dos 
Ingressantes do Processo Vestibular de Inverno da PUC-Campinas. Os mesmos materiais do início do ano 
foram utilizados para este evento. A programação foi disponibilizada, no site do calouro, desde 28 de julho. 
Os profissionais do Centro de Cultura e Arte (CCA) apresentaram performances de seus alunos; o evento 
também incluiu atividades comandadas pelo maestro Moisés Cantos, da Big Band, apresentação de Diretores 
dos Cursos, participação do Maestro Nelson Silva, coordenador do Coral do CCA e  apresentação artística do 
grupo de teatro do Diretor Paulo Afonso Coelho, do CCA. 2.1. Ações Solidárias No segundo semestre, o 
Diretório Acadêmico Samuel Pessoa coordenou, em 14 de agosto, a ação solidária, aprovada pela diretoria 
da Faculdade de Medicina, na E.E Coriolano Monteiro em Campinas - SP. Na atividade, os alunos realizaram 
plantio de mudas, bem como limpeza do local do plantio, além de oficinas educativas com as crianças. Em 20 
de agosto realizou-se a X Campanha de Doação de Sangue, em parceria com a equipe do Hemocentro da 
UNICAMP. A mesma sistemática do semestre anterior foi empregada para a divulgação do pré-
cadastramento e organização de horários para coleta, ou seja, cartazes, e-mails para a comunidade interna e 
divulgação no Site. 3-  Pré-Matrícula de Calouros provenientes do Processo Seletivo de Vestibular 2015 –  
na pré-matrícula dos ingressantes de 2015, ocorrida de 16 a 18 de dezembro, no Auditório Dom Gilberto 
(campus I), diversas entidades estudantis (Associações Atléticas Acadêmicas, Centro e Diretórios 
Acadêmicos) foram acompanhadas e orientadas para um primeiro contato com os ingressantes. A reunião 
preparatória aconteceu em 10 de dezembro, com a  CACI e representantes da Liga das Atléticas das 
Engenharias (LEP), da Liga das Atléticas da PUC (LAP) e Atléticas/D.A. ´s da Psicologia,  Educação Física, 
Direito, Comunicação, Engenharia Elétrica, do Centro de Economia e Administração, dentre outros. O 
encontro objetivou o estabelecimento da parceria para a manutenção da ordem, do bom comportamento por 
parte dos alunos representantes das entidades no local de matrícula de calouros e acertos decorrentes da 
infraestrutura necessária à instalação dos grupos no novo local. Foi obtido ótimo resultado com a reunião, 
uma vez que os presentes concordaram com todas as colocações feitas pela CACI. Assim sendo, o local para 
permanência das entidades acadêmicas foi o espaço físico entre a Praça de Alimentação e o prédio do 
Centro Tecnológico – CT/CEATEC, próximo ao Auditório Dom Gilberto, novo local da Matrícula de Calouros, 
com o acréscimo de novas tendas de maneira a se manter mais ou menos a mesma área de cobertura 
prevista nos anos anteriores. Desse modo, foi mantida a proteção dos alunos veteranos contra as intempéries 
climáticas comuns neste momento do ano. Os alunos assinaram o Termo de Compromisso de 
regulamentação do evento na própria reunião, sem resistências e mantiveram, durante o evento, em suas 
atitudes, o acordado previamente. Nos três dias de atividade, os grupos atuaram de modo exemplar, numa 
postura adequada ao combinado. Os pequenos problemas de ajuste ao novo local foram acertados 
imediatamente, tais como disponibilização de água e café para os jovens. Neste ano não houve nenhuma 
ocorrência nem leve nem grave, dado o clima tranquilo e o comportamento exemplar por parte dos alunos.  
(CACI nº 10) 
 
Pesquisas Institucionais Anualmente, ao final do semestre, o DPLAN disponibiliza no Portal da 
Universidade, na Área Logada dos Alunos, um questionário eletrônico que avalia o grau de satisfação desses 
estudantes quanto aos serviços acadêmicos e administrativos, em relação ao seu vínculo institucional e o seu 
processo de integração acadêmica. A proposta é criar e consolidar um Programa Permanente de 
Relacionamento com alunos concluintes que possa, em um futuro próximo, subsidiar o Programa de 
Relacionamento com Egressos, além de avaliar o grau de empregabilidade e a cultura de pertencimento da 
comunidade discente.  (DPLAN nº 06) 
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Consolidação Internacional: Envio/acolhida e diversificação de parcerias. Baseando-se nos objetivos 
específicos deste projeto, o DRE estabeleceu alguns indicadores objetivos que refletem o desempenho obtido 
nos diversos âmbitos de atuação e também os desafios e dificuldades encontrados, para que soluções sejam 
buscadas. O levantamento dos dados foi feito ao longo do ano por inserção rotineira de toda informação 
pertinente em planilhas de controle previamente elaboradas para acesso rápido, quando necessário. Os 
dados relativos ao Programa Ciência sem Fronteiras foram obtidos pela alimentação rotineira de planilhas e 
complementados com relatórios disponibilizados pela CAPES/CNPq. Com base nos dados disponíveis nas 
planilhas mencionadas, análises estatísticas e gráficos foram elaborados para que se tenha uma visão mais 
sistemática e concisa do trabalho realizado e a ser desenvolvido no próximo ano. (DRE nº 01) 
 
Consolidação do Papel do DRE junto à Comunidade Acadêmica: O levantamento dos dados é feito ao 
longo do ano por inserção rotineira de toda informação pertinente em planilhas de controle previamente 
elaboradas para que as informações possam ser acessadas facilmente quando necessário. Com base nos 
dados disponíveis nas planilhas mencionadas, análises estatísticas e gráficos são elaborados para que se 
tenha uma visão mais sistemática e concisa do trabalho realizado e a ser desenvolvido. Os números dão uma 
visão sobre os Intercâmbios e as relações da PUC-Campinas com IES estrangeiras e permitem ter maior 
clareza sobre o quanto ainda se pode desenvolver em termos de trabalhos de divulgação e sedimentação de 
uma cultura de Internacionalização na PUC-Campinas. Durante o ano de 2014, além dos relatórios 
elaborados para suprir demandas específicas que foram solicitadas por diversos Órgãos da Administração 
Superior, Pró-Reitorias e Diretorias de Faculdade, o DRE fez reuniões com Professores Pesquisadores e 
outros integrantes da comunidade acadêmica interessados em obter informações completas sobre as 
atividades do Departamento. Ademais, foi mantido constante contato com o Departamento de Comunicação e 
com a TV PUC, com o intuito de divulgar os trabalhos realizados. No tocante às informações de interesse dos 
alunos, como os Programas de intercâmbio oferecidos e a lista de Instituições com as quais temos acordos, 
os dados foram disponibilizados no site do DRE. Para a confecção do Guia do Estudante, os dados 
referentes ao número de alunos em intercâmbio foram disponibilizados a todas as Diretorias de Faculdade 
que os solicitaram.  (DRE nº 02) 
 
Acolhimento – Inserção do Aluno na Vida Universitária (1º período – Ingressantes): Em 2014 a 
disciplina Inserção do Aluno na Vida Universitária (que substituiu o PAAA - 1a Fase/1a Etapa – Ingressantes a 
partir do 2º semestre / 2013) foi oferecida aos Ingressantes do 1º e 2º semestre (neste último, para os 
ingressantes dos cursos de Medicina, Administração e Direito).  A disciplina tem um conteúdo programático 
que se inicia com o questionamento sobre o que é ser universitário? Qual é sua responsabilidade na 
sociedade contemporânea? E nos encontros seguintes o aluno é inserido na PUC-Campinas e no projeto 
pedagógico do seu curso para visualizar a interdisciplinaridade das disciplinas da matriz curricular. Nos 
encontros subsequentes o docente apresenta todas as atividades que a Universidade oferece aos seus 
alunos além-sala de aula, tais como monitoria, iniciação científica e outros projetos. A diversidade de 
estratégias pedagógicas é muito grande e a socialização das atividades de todos os cursos tem sido feita 
semestralmente e referente a um Centro. Em 2014 aconteceu a socialização do trabalho desenvolvido pelos 
docentes das Faculdades do Centro de Linguagem e Comunicação – CLC, com exceção da Faculdade de 
Publicidade e Propaganda que não a realizou (não era uma atividade obrigatória), com apresentação das 
estratégias e resultados obtidos. O Grupo de Apoio Pedagógico - GAPe ficou responsável por orientar os 
docentes que ministram a disciplina em questão aos ingressantes de todos os cursos de graduação da 
Universidade, mostrando os seus objetivos e apresentando diferentes estratégias de aprendizagem. Para 
tanto, o GT priorizou o levantamento de dados através de revisão da literatura, buscando conceitos/definições 
sobre ações de acolhimento de ingressantes nas IES. Durante o semestre, os membros do GAPe 
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acompanharam o desenvolvimento da disciplina que é ministrada em dois meses, de forma condensada em 
05 encontros de 3 horas/aula e 01 encontro de 2 horas/aula, totalizando 17 horas/aula. Todos os requisitos de 
frequência e aprovação dessa disciplina são semelhantes às demais disciplinas da matriz curricular, os quais 
estão discriminados no Plano de Ensino da Disciplina. Para melhor orientar os docentes, o GT - GAPe, em 
consonância com a Coordenação Geral de Graduação produziu o Manual “Novos Componentes Curriculares: 
acolhimento e acompanhamento do aluno – Orientações para o Professor”, que descreve os itens que devem 
compor o Plano de Ensino dessa disciplina. Os alunos avaliam as práticas desenvolvidas por meio de 
instrumento (questionário), pois elas passaram a fazer parte do Projeto Institucional “Avaliação do Ensino”.  
(PROGRAD nº 08) 
 
Processo de Ensino-Aprendizagem na Trajetória da Formação (2º período): a partir de 2014 a etapa 
PAAA – Acompanhamento do Desempenho do Aluno – 1ª Fase/2º Etapa – Intermediária passou a ser 
oferecida como disciplina “Processo Ensino/Aprendizagem na Trajetória de Formação” aos alunos do 2º 
período de todos os cursos de graduação da Universidade, com carga horária de 17horas/aula. Como a 
diversidade de estratégias pedagógicas é muito grande, é importante que aconteça a socialização das 
mesmas com todos os Cursos de um mesmo Centro; em 2014 foi realizada a socialização das atividades dos 
Cursos do Centro de Linguagem e Comunicação – CLC. Historicamente, o projeto PAAA foi orientado pela 
COGRAD e membros do GAPe de cada Centro; como o fundamento do projeto continuou na disciplina, 
coube à COGRAD e ao GAPe dar continuidade à orientação dos docentes que passaram a ministrá-la. A 
orientação didático pedagógica é motivo de reflexão entre a COGRAD e os membros do GAPe, como 
também, com os IAGs, pois o perfil dos estudantes é muito variado de Centro a Centro, de Faculdade para 
Faculdade e até mesmo de turno matutino/vespertino/noturno. A partir dessa reflexão surgiu a confecção de 
um Plano de Ensino de Disciplina que contemplou a Ementa da disciplina “Contribuir para a reflexão do aluno 
sobre a sua aprendizagem, identificando formas de superação das dificuldades dos aspectos cognitivos e 
afetivos”. Esse plano sugerido aos docentes que ministram a disciplina foi incluído no Manual “Novos 
Componentes Curriculares: acolhimento e acompanhamento do aluno – Orientações para o Professor”. A 
preparação dos docentes ocorreu no período do Planejamento Acadêmico Pedagógico do 1º semestre – 
2014, no Encontro Pedagógico “Acolhimento e Inclusão dos Alunos”, oferecido pela PROGRAD/COGRAD, 
com a participação de 61 docentes. Trabalhando em rede com os demais grupos da PROGRAD, os membros 
do GAPe, no inicio do semestre letivo, orientaram os docentes mostrando os objetivos da disciplina e itens 
dos conteúdos conceituais, procedimentais e atitudinais; durante o semestre  acompanharam os docentes no 
desenvolvimento da disciplina que é ministrada em dois meses, condensada em 05 encontros de 3 horas/aula 
e 01 encontro de 2 horas/aula, totalizando 17 horas/aula. Todos os requisitos de frequência e aprovação 
dessa disciplina são semelhantes às demais disciplinas da matriz curricular, os quais são discriminados no 
Plano de Ensino da Disciplina.  (PROGRAD nº 09) 
 
Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas) Nos últimos cinco anos (2010-2014) o Programa 
beneficiou 36 alunos por ano com a Bolsa PET (Arquitetura/Biologia/Enfermagem). Em 2014, o CLAA – 
Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação deu continuidade das ações traçadas em 2013 com o intuito 
de implantar e construir ações efetivas para qualificação permanente do PET- Biologia, PET-Arquitetura e 
PET-Enfermagem na Universidade, cabendo a COGRAD, estabelecer cronograma de trabalho e organizar 
reuniões para analise e avaliação das atividades das tutoras. Cada grupo PET produziu atividades de 
iniciação científica relacionadas à linha de Pesquisa da tutora, atividades de ensino: ciclo de palestras com 
objetivo de aprimorar e capacitar os do PET em temas contemporâneos relacionados à sua área de atuação 
e atividade de extensão na comunidade interna da Universidade ou externa a ela, colaborando com projetos 
sociais das comunidades do município. Nesse sentido, visualizando os relatórios de planejamento dos PETs 
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observa-se o compromisso de direcionar os grupos PETs para além de sua aplicação pura e simples dos 
regimentos, permitindo ao aluno  ser mais que um usuário dos benefícios de ser do PET, sendo alguém que 
cria e a quem, permanentemente, são impostos novos desafios. As atividades dos PETs são analisados e 
aprovadas anualmente pelo CLAA e pelo SESU/DIPES/CGRE por meio de apresentação de Relatório de 
planejamento, Relatório técnico das atividades desenvolvidas e Relatório de prestação de contas inseridos no 
sistema SigPET. (PROGRAD nº 15) 
 

3. RESULTADOS GLOBAIS DA DIMENSÃO 

Calouríada: A) Fase de preparação: ocorreu de junho até agosto, em reuniões nas quais foram definidos 
critérios de participação no evento, considerando as necessidades e solicitação das Entidades Estudantis; b) 
As solicitações de materiais, espaço físico e infraestrutura foram atendidas, com algumas restrições que não 
impediram a realização do evento. Os encontros preparatórios ocorreram nas dependências da Faculdade de 
Educação Física. B) Fase de Execução: a) 09 Entidades Esportivas se inscreveram e participaram do 
campeonato, representando mais de 14 cursos da PUC-Campinas. A estimativa é que cerca de 540 alunos 
participaram do evento, considerando que foram disputadas 06 modalidades com média de 07 competidores 
em cada uma. Além disso, houve a participação dos alunos que não eram competidores, mas estavam 
apoiando os colegas, torcendo. b) A premiação foi concedida através de medalhas para os 1º, 2º e 3º 
colocados de cada modalidade esportiva e através de troféu para a Entidade Estudantil 1ª colocada na 
pontuação geral. Os jogos foram realizados durante o período noturno, nos dias 02, 03 e 04 de setembro, 
sendo disputadas as seguintes modalidades esportivas: a) Futsal masculino; b) Basquetebol masculino; c) 
Voleibol de Quadra feminino; d) Handebol feminino; e) Tênis de Mesa masculino e feminino; f) Atletismo 
masculino e feminino. Arbitragem: os jogos foram arbitrados por alunos da universidade. Após cada rodada 
foram realizadas reuniões com o docente integrador, discentes bolsistas e representantes das Entidades 
Esportivas Estudantis, com a finalidade de discutir e avaliar a rodada (noite) de jogos, e realizar alterações 
nos horários da(s) rodada (s) seguinte (s), de acordo com a necessidade. Após o término de cada modalidade 
foi atribuída a pontuação às EEEs participantes, de acordo com os resultados dos jogos, com base na tabela 
constante no Regulamento Geral, para a realização da classificação final. Tarefa foi realizada pelos bolsistas, 
com supervisão do professor integrador e aberta à participação dos alunos representantes das EEEs e 
demais interessados. A premiação foi realizada em uma cerimônia dirigida pelo docente integrador com os 
representantes de todos os cursos participantes e demais interessados, após a apuração dos resultados. Os 
grupos e atletas vencedores receberam medalhas e 01 troféu. C) Fase Avaliativa: a avaliação do evento foi 
realizada com base nos seguintes dados: número de Entidades Esportivas Estudantis envolvidas, quantidade 
de EEEs inscritas por modalidade; estimativa de alunos participantes e qualidade de sua participação. 
AVANÇOS: a) O evento atingiu grande parte dos objetivos propostos, fazendo com que os ingressantes 
vivenciassem outras dimensões da Universidade, com participação ativa no processo de formação; b) A 
direção da Faculdade de Educação Física manteve a inclusão do campeonato na proposta pedagógica do 
curso, facilitando o envolvimento de docentes e alunos; c) Foi mantido o efeito favorável do campeonato de 
2013, sendo os jogos realizados à noite, em 3 dias; d) Efetivando a sugestão apontada no Relatório PROAVI 
2013, o campeonato foi remanejado para setembro, para reunir também os calouros provenientes do 
Processo Seletivo de  Vestibular de julho; e)  A infraestrutura de apoio, principalmente a disponibilização de 
ambulância, aconteceu satisfatoriamente; f) Considerando o ano anterior, o troféu foi mantido como uma 
premiação fixa para a entidade vencedora. FRAGILIDADES: a) Falta de cerimônia de Abertura para que haja 
uma melhor integração; b) Falta de cerimônia de Fechamento para que possa haver uma premiação mais 
comemorativa; c) Falta de secretários e cronometristas para auxiliar a arbitragem;  d) Falta de competência e 
pontualidade por parte da equipe de arbitragem. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Vinculação do evento 
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CALOURÍADA mais direta aos programas de recepção de calouros, principalmente no que diz respeito à 
captação de recursos financeiros. b) Continuidade do campeonato CALOURÍADA em poucos dias da 
semana, para facilitar a consolidação do campeonato PUCCÍADA durante o ano seguinte. (CACI nº 02) 
 
PUCCÍADA. 1. Fase de Preparação - Foram realizadas reuniões semanais do professor integrador com os 
bolsistas e lideranças das Associações Atléticas Acadêmicas (AAAs) com o propósito de determinar 
regulamentos específicos por modalidade esportiva disputada, tabela de jogos e programação das disputas. 
2. Fase de Execução: Os jogos da PUCCÍADA 2014 foram disputados aos sábados, nas seguintes 
modalidades: Basquetebol e Vôlei de Praia, Handebol, Atletismo, Voleibol, Natação, Futebol, Tênis de Mesa, 
Futsal, Tênis de Campo. Preparação: a) Nas reuniões de preparação foram definidos critérios de participação 
no evento e elaborado o Regulamento Geral, considerando as necessidades e solicitação das Entidades 
Estudantis; b) As solicitações de materiais, espaço físico e infraestrutura foram atendidas, com algumas 
restrições, que não impediram a realização do evento. Realização: Participaram do evento 11 Entidades 
Esportivas, representando mais de 20 cursos da PUC-Campinas. A estimativa é que cerca de 1290 alunos 
participaram do evento, considerando que foram disputadas 10 modalidades com média de 13 competidores 
em cada uma. Além disso, houve a participação dos alunos apoiando os colegas, torcendo. b) A classificação 
final foi: 1º lugar: LEP; 2º lugar: FAEFI; 3º lugar: FACECA; 4º lugar: COMUNICAÇÃO; 5º lugar: FAU; 6º lugar: 
PSICOLOGIA; 7º lugar: SISTEMA DE INFORMAÇÃO; 8º lugar: BIOLOGIA; 9º lugar: CCHSA; 10º lugar: 
MEDICINA. Desclassificado: DIREITO (a desclassificação se deu por duas exclusões de modalidade 
conforme Regulamento Geral da competição). Dos 151 jogos programados, foram realizados 142 e apenas 9 
W.O.s foram registrados. A infraestrutura disponibilizada atendeu a demanda dos jogos, sendo que somente 
no caso do Futebol e Tênis de Campo houve adiamento por conta de chuva. A premiação foi concedida 
através de medalhas para os 1º, 2º e 3º colocados de cada modalidade esportiva e através de troféus para as 
Entidades Estudantis 1ª, 2ª e 3ª colocadas na pontuação geral, totalizando a distribuição de 468 medalhas e 
3 troféus. A equipe de arbitragem contratada desempenhou seu trabalho de forma satisfatória, mas com 
algumas limitações por conta de pouco preparo de alguns árbitros. A arbitragem de Natação foi auxiliada por  
docente da Faculdade de Educação Física e Integradora Acadêmica da CACI no projeto “Apoio à Atividade 
Física e ao Esporte Universitário”. AVANÇOS: a) Aumento do comprometimento das Atléticas com os jogos, 
com o cumprimento dos horários dos jogos em sua grande maioria, o que diminuiu a incidência do numero de 
W.Os; b) A qualidade técnico-tática dos jogos disputados melhorou consideravelmente, demonstrando que as 
Associações Atléticas passaram a preparar melhor suas equipes para a competição; c) O atendimento 
médico disponibilizado pela Universidade atendeu às expectativas, de modo altamente satisfatório; d) As 
Associações Atléticas tiveram participação mais efetiva na construção do evento, inclusive colaborando com a 
proposta de competição para 2015. Além disso, percebeu-se a preocupação em manter os valores éticos 
envolvidos em uma competição esportiva. FRAGILIDADES: a) Divulgação da PUCCÍADA ainda se mantém 
limitada ao site da Universidade; b) Falta de cerimônia de Abertura do PUCCÍADA para que haja uma melhor 
integração de todos os participantes; c) Falta de cerimônia de Fechamento do PUCCÍADA para que possa 
haver uma premiação mais comemorativa; d) Equipes de arbitragem reduzidas em algumas modalidades e 
falta de preparo de alguns árbitros, devido a limitação de verba para a contratação de profissionais ligados às 
Federações Esportivas; e) Falta de comunicação entre as Associações Atléticas e os alunos dos respectivos 
cursos; f) A não inclusão do evento no Calendário Acadêmico oficial tem limitado a participação dos alunos, 
pois há dificuldade em justificar a ausência em outras atividades acadêmicas. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Criação de home page de esportes vinculada à CACI, que reuniria 
todos os eventos da Instituição e divulgação das ações das Associações Atléticas das Faculdades. b) 
Solicitar a inclusão da PUCCÌADA no calendário acadêmico oficial da Universidade. (CACI nº 09) 
Recepção aos Alunos Ingressantes. 1. Recepções Oficiais aos Calouros nas Primeiras Semanas de 



 
 
 
 
 

 11

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI 
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO 

ANO: 2014 

Aula: Aconteceram 11 recepções no primeiro semestre e 05 no segundo, com maior presença de calouros, 
uma vez que foram realizados nas primeiras semanas de aula do primeiro e segundo semestres letivos, 
diferentemente dos anos anteriores. Cada Recepção Oficial com duração de no máximo 60 minutos, constou 
de exposições breves, exibição curta de vídeos e apresentações artísticas rápidas, feitas por profissionais do 
CCA (dança, teatro, coral e música) ou por alunos ou professores convidados pelo coordenador da CACI. Os 
vídeos utilizados no ano anterior receberam pequenas reformulações e atualizações de conteúdo, bem como 
de fala da Magnífica Reitora. 2. Ações Solidárias: O CEATEC se manteve como o Centro com maior número 
de ações solidárias e envolvimento de todas as Faculdades e Cursos nas propostas, no primeiro semestre. 
Doze cursos, com uma enorme comissão organizadora, se envolveram em ações diversificadas, totalizando 
12 atividades, dispostas em 04 frentes principais de atuação. O CCV, por meio de seus Cursos e Faculdades, 
implementou ações nos primeiro e segundo semestre, por causa do ingresso de alunos da Medicina em 
agosto. Quatro cursos estiveram envolvidos em projetos da Rede Solidária do Bem, desenvolvendo 13 ações 
no ano. Os Centros restantes procuraram desenvolver um projeto único voltado para todos os calouros de 
suas Faculdades, alocadas no campus I: CEA e CCHSA desenvolveram projetos em 3 frentes; CLC 
promoveu um projeto com duas frentes de atuação. Pela primeira vez, o Diretório Central de Estudantes 
organizou projeto relacionado a palestras de temas sociais atuais, conseguindo viabilizar três debates. 2.1-  
Campanhas de Doação de Sangue: a IX Campanhas de Coleta de Sangue promovida no 1º semestre, 
embora tenham sido cadastrados 110 alunos, contou com a presença de 80 candidatos, dos quais 40 eram 
doadores de primeira vez e 45 puderam efetivamente doar sangue. A X Campanha de Doação de Sangue, 
acontecida no 2º semestre, contou com a inscrição de 100 alunos por e-mail. Do total de 50 doadores 
efetivos, 33 eram doadores de primeira vez.  Nota-se que, aos poucos a comunidade universitária já está 
assimilando a cultura da solidariedade, por meio da doação, no ambiente universitário. No entanto, há 
necessidade de ampliação do número de inscritos para as campanhas, tendo em vista a grande quantidade 
de coletas descartadas, por inúmeros motivos. 3 - Debates 2014 sobre “Trote na Universidade – Novas 
perspectivas” – 2º Semestre: Nos anos anteriores, a CACI, por meio do Projeto Ingressantes, realizou 
debates com os ingressantes de todos os cursos da Universidade para avaliar como se sentiram 
recepcionados, socializar depoimentos de alunos envolvidos com ações solidárias e instigar os presentes a 
se organizarem para o acolhimento aos novos calouros do ano seguinte. Em 2014, tais debates não foram 
realizados, tendo em vista dificuldades de organização interna da unidade. 4 - Pré Matrícula de Dezembro - 
Calouros 2015: A acolhida aos ingressantes de 2015, feita pelas entidades acadêmicas e desportivas de 
veteranos (Associações Atléticas, Diretórios e Centros Acadêmicos), durante a matrícula de dezembro de 
2014, foi um sucesso, com o cumprimento do regulamento por parte dos alunos e a participação dos 
funcionários da CACI.  Não houve notificação de ocorrências indesejáveis e indisciplinares. Deve-se frisar 
também a ausência de atritos com o setor de vigilância. O espaço no qual os estudantes foram alocados, nas 
proximidades do Auditório, possibilitou razoável distanciamento do centro de realização dos trabalhos 
financeiros e administrativos específicos do processo de matrícula, favorecendo a realização das ações dos 
grupos e não atrapalhando o evento maior em si. 5. Denúncias de Trote:  A quantidade de denúncias 
relativas ao trote externo, captadas pelo Fone Trote e pessoalmente pelo coordenador da CACI e presidente 
do Comitê Permanente de Acolhida aos Calouros, principalmente envolvendo calouros e veteranos do Curso 
de Medicina, possibilitou a instauração de diversas Comissões de Sindicância para averiguação de 
envolvidos (agressores e agredidos), algumas delas ainda em execução. A finalização de algumas 
Comissões de Sindicância tem resultado em punições para os agressores, tal como a proibição de uso de 
qualquer espaço físico da Instituição para os trabalhos (divulgação, ensaios de bateria, reuniões, treinos) da 
Associação Atlética Acadêmica Samuel Pessoa da Faculdade de Medicina. 6. Postos de Orientação: 
Funcionários foram treinados pelo coordenador da CACI para orientações corretas aos alunos calouros. Os 
Postos são tendas montadas em locais de alto fluxo de calouros, em vias públicas e pontos de ônibus dos 
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campi, nos quais há mesa e cadeiras para que funcionários administrativos designados pelas direções de 
Centro possam orientar os alunos calouros quanto às salas de aula e outras necessidades. Na capacitação 
dos funcionários, eles recebem as orientações devidas e um Kit contendo Guia do Calouro (informações úteis 
de telefones internos e externos como táxi, hospitais, distritos policiais; linhas de ônibus, dentre outras 
informações), localização de salas das turmas de primeiro semestre dos cursos, lista de estudantes 
ingressantes por curso, dentre outros dados. AVANÇOS: a) Continuidade dos trabalhos do Comitê 
Permanente de Acolhida aos Calouros; b) Manutenção do baixo índice de trotes violentos dentro da 
Universidade; c) Monitoramento contínuo e tomada rápida de atitude em relação a qualquer situação que se 
configure como trote; d) Atendimento, apuração e punição de denúncias de calouros do curso de Medicina 
sobre o processo de violência psicológica e moral envolvendo a Associação Atlética Acadêmica Samuel 
Pessoa; e) Continuidade do bom nível quantitativo de ações solidárias integradas na Universidade, com 
envolvimento da CACI, do Comitê Permanente de Acolhida, diretorias de Centro e Faculdade, Centros e 
Diretórios Acadêmicos: percebe-se que todas as instancias têm se esforçado para a realização de ações 
solidárias de diversos perfis e formas. A Universidade, por meio da CACI, continua dando suporte logístico, 
administrativo e financeiro às iniciativas. Na maioria dos casos de ação solidária, houve participação ativa 
tanto de entidades acadêmicas quanto de direções de Centros e Faculdades, o que mostra maior integração 
entre Diretores, docentes e alunos na realização de ações benéficas às comunidades interna e externa. Em 
todas as ações houve a presença de docentes responsáveis por acompanhar e realizar os projetos com os 
alunos, mostrando um envolvimento social que vai além da sala de aula; f)  Participação cordial e colaborativa 
das Associações Atléticas e Diretórios/Centros Acadêmicos no acolhimento aos calouros na pré-matrícula de 
dezembro; g) Compromisso de funcionários na atuação dos Postos de Orientação. FRAGILIDADES: a) 
Adesão regular de membros da comunidade às Campanhas de Doação de Sangue; b) Há necessidade de 
locação de tenda de maior metragem para acomodação das entidades estudantis participantes do 
acolhimento dos calouros na matrícula; c) Não realização dos Debates sobre “Acolhimento na Universidade: 
trotes e novas perspectivas”; d) Enfrentamento mais contundente da violência do trote no curso de Medicina: 
este curso requer posicionamento institucional mais contundente em relação à violência contra os calouros, 
ao mesmo tempo em que requer fortalecimento dos calouros para a denúncia;  e) Necessidade de melhor 
preparação dos funcionários que atuam nos Postos de Orientação e no atendimento ao Fone Trote. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Aprimoramento e melhoria do processo de treinamento dos 
funcionários envolvidos no atendimento ao Fone Trote e nas orientações dos Postos de Orientação, por meio 
de participação, na equipe organizadora, de psicólogo do Departamento de Recursos Humanos e 
profissionais da Segurança Universitária; b) Aprimoramento da montagem dos Postos de Orientação, 
melhorando as instalações de iluminação e alocação de mobiliário nas tendas; c) Melhoria das Recepções 
Oficiais, agregando mais atividades artísticas e culturais ao evento; d) Ampliação e diversificação do 
calendário de atividades de recepção, por meio da inclusão de eventos artísticos e culturais. e) Manutenção 
da nomeação do Comitê Permanente de Acolhida ao Calouro, com a indicação de diretores de Centro na sua 
composição; f) Melhoria das tendas a serem alugadas para a Matrícula de Calouros 2016, a acontecer em 
dezembro de 2015.  (CACI nº 10) 
 

Pesquisas Institucionais O questionário esteve disponível para preenchimento desde o final do ano e ficará 
até a primeira quinzena de janeiro de 2015, sendo que o resultado somente estará disponível após essa data. 
Os dados deverão ser analisados e encaminhados às Direções de Centros para conhecimento e divulgação 
junto às Faculdades, após o fechamento do relatório. AVANÇOS: 1) Revisão do instrumento atual para 
contemplar a situação do aluno ingressante em contraponto à situação do aluno concluinte. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Avaliar, para a próxima edição, o instrumento aplicado por ocasião do 
ENADE, a fim de não haver duplicidade na coleta de dados e/ou informações, aprimorando o instrumento 
interno.  (DPLAN nº 06)  
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Consolidação Internacional: Envio/acolhida e diversificação de parcerias. Envio de alunos a 
Instituições Estrangeiras: Em 2014, 123 alunos da PUC-Campinas partiram em Intercâmbio Acadêmico. a) 
Mais da metade desses alunos realizaram o intercâmbio pelo Programa Ciências sem Fronteiras.  b) A maior 
parte dos alunos é do CEATEC, sendo que alunos desse Centro também são maioria nos programas Ciência 
sem Fronteiras e com IES Parceiras, se analisados separadamente. O CEA não esteve representado no ano 
de 2014, pelo que o DRE trabalhará para ter o centro representado em 2015, incentivando os alunos a se 
inscreverem nos processos seletivos e negociando novas parcerias que incluam os cursos do referido Centro.  
c) 33 alunos, ou seja, quase 30% do total de alunos da PUC-Campinas que partiram em intercâmbio, são do 
curso de Arquitetura e Urbanismo, o que reflete a cultura de internacionalização do curso, pioneiro na 
Universidade sob este aspecto. A mesma proporção se mantém quando se analisam os números do 
Programa Ciência sem Fronteiras: dos 64 alunos da PUC-Campinas participantes em 2014, 18 são da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo.  d) Principal destino: Estados Unidos e países Europeus. Ainda é um 
desafio para o DRE incentivar os alunos a estudarem línguas estrangeiras para se tornarem habilitados a 
concorrerem a vagas em países que não tem o português como língua de ensino. Em 2014 o Ciência Sem 
Fronteiras lançou o programa Idioma sem Fronteiras (IsF), permitindo a realização de cursos online de inglês 
e a prova de proficiência de inglês, ambos de forma gratuita. Em novembro de 2014, dentro do programa IsF, 
foram lançados, também, cursos gratuitos de francês a alunos universitários. Estima-se que em 2015 o 
programa se amplie e abra mais oportunidades aos nossos alunos através da maior facilidade para estudos 
de idiomas. e) A PUC-Campinas participou do programa de intercâmbio do Ministério do Turismo 
(CAPES/MTUR) para bolsas de estudos de curta duração na Espanha e no Reino Unido e também divulgou a 
oportunidade de bolsas de estágio supervisionado para alunos de graduação promovidos pela Capes em 
parceria com a Mathematics of Information Technology and Complex Systems (MITACS), que irá divulgar o 
resultado final de alunos selecionados ainda em janeiro de 2015. Em agosto o DRE também recebeu 10 
bolsas concedidas pela Fundación de la Léngua Española no valor de €510 para cursos de 01 a 02 semanas 
em Valladolid, na Espanha. Acolhimento de estudantes estrangeiros que vêm estudar na Universidade:  
10 alunos estrangeiros (alunos in) vieram estudar na PUC-Campinas via Programas geridos pelo DRE. 
Comparativamente ao número de alunos que partiram em intercâmbio (alunos out), este número – 08 – é 
pequeno, correspondendo a 8% dos alunos em programa de intercâmbio. Colabora para este fato a barreira 
linguística – poucos estrangeiros têm conhecimentos de língua portuguesa – e a ausência, na Universidade, 
de disciplinas oferecidas em inglês.  Quanto à distribuição dos alunos estrangeiros nos diversos centros da 
Universidade, a maior parte deles foi acolhida pelo CEATEC, pelo histórico de internacionalização da 
Faculdade de Arquitetura e Urbanismo. O CEA não recebeu nenhum aluno estrangeiro. Diversificação de 
Parcerias:  Foram assinados 23 acordos com Universidades Estrangeiras, sendo destes 12 Acordos Amplos 
de Cooperação e 11 Termos Aditivos para Intercâmbio de alunos. No final de 2014 foram assinados mais 08 
Acordos Amplos de Cooperação e 03 Termos Aditivos de Intercâmbio. Para que estes acordos se tornem 
vigentes, aguarda-se a assinatura por parte das IES estrangeiras. Também até o final de 2014, 18 acordos 
encontram-se em análise e/ou em processo de assinatura pela PUC-Campinas. Participação em eventos 
relacionados à internacionalização do Ensino Superior: O DRE participou de 13 eventos ligados à 
internacionalização do Ensino Superior, nos quais houve troca de contatos e experiência. Ainda, o DRE 
recebeu na PUC-Campinas delegações de 20 Universidades: AVANÇOS: a) Chegou-se à fase final de 
mapeamento de seus processos de forma a tornar todas as atividades do Departamento facilmente 
compreensíveis por eventuais novos funcionários; b) Aumento na participação nos eventos relacionados à 
internacionalização do ensino superior e da pesquisa; c) Término da revisão da Resolução Normativa 010/12, 
que trata sobre o intercâmbio de alunos na modalidade envio; d) Confecção e divulgação do primeiro Guia 
para Alunos de Intercâmbio e também do primeiro Guia para Alunos Estrangeiros; e) Aumento no número de 
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Acordos de Cooperação com IES estrangeiras, expandindo os acordos para regiões como México, Peru, 
Coréia do Sul, Irlanda e Austrália;  f) Primeiro Acordo de Cooperação estabelecido para o desenvolvimento de 
pesquisa conjunta, com a Pontifícia Universidad Católica Del Peru; g) Primeiro Comunicado Interno enviado à 
Reitoria com proposta de acordo de cooperação para MBA de dupla diplomação. FRAGILIDADES: a) Há 
poucas informações em língua estrangeira no Portal e há falta de disciplinas ministradas em inglês, o que 
dificulta o interesse do estudante internacional em vir para a PUC-Campinas e de Universidades estrangeiras 
firmarem acordo conosco; b) A crise econômica mundial tem tornado mais difícil a celebração de acordos de 
cooperação, uma vez que recebem mais alunos brasileiros do que enviam ao Brasil; c) Ausência da PUC-
Campinas em congressos, feiras e eventos internacionais em países estrangeiros importantes para que se 
ampliem as parcerias internacionais, como o NAFSA (Association of International Educators) e o EAIE 
(European Association for International Education); d) Tímido engajamento da comunidade acadêmica na 
Internacionalização da PUC-Campinas; e) Manual de orientações para pós-graduandos e para pesquisadores 
no âmbito de intercâmbio; f) Relação do DRE com Direções de cursos. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: 
a) Confecção de manuais para os pós-graduandos e pesquisadores; b) Estabelecimento de parcerias para a 
possibilidade de realização de cursos de curta duração, MBA de dupla diplomação, atividades de pós-
graduação e pesquisa conjunta.  (DRE nº 01) 
 
Consolidação do Papel do DRE junto à Comunidade Acadêmica: I. Relacionamento com alunos: a) 
Palestras: em 2014, o DRE organizou, em conjunto com as Instituições Parceiras: Birkbeck, University of 
London, Hong Kong University of Science and Technology, Athlone Institute of Technology, Saxion University 
e Queensland University of Technology, cinco palestras focadas em alunos interessados em intercâmbio 
acadêmico. b) E-mails: Todos os eventos organizados pelo DRE, bem como lançamento de Editais de 
intercâmbio, foram comunicados aos alunos por meio de envio de E-mail marketing. c) Redes Sociais: O 
DCOM, a pedido do DRE, divulgou diversas atividades por meio do Facebook PUC-Campinas. d) 
Atendimento: O DRE atendeu, em 2014, 94 alunos para requerimento de aproveitamento de estudos, assim 
como emitiu um total de 52 declarações para estudantes no âmbito da confecção de visto. II. 
Relacionamento com docentes: em 2014, dois Programas de Intercâmbio geridos pelo DRE, o segundo em 
conjunto com a Pró-Reitoria de Graduação, tiveram participação direta de Professores da Universidade: o 
primeiro programa, chamado TOP China e financiado pelo Banco Santander, teve participação de um 
Professor enquanto representante da Instituição e tutor dos alunos graduandos participantes. Destaca-se 
durante o ano a apresentação sobre o Programa Ciência sem Fronteiras, organizada em conjunto com a 
PROGRAD, para Diretores de Faculdade da PUC-Campinas. AVANÇOS: Maior participação do DRE nas 
disciplinas que substituíram o antigo PAAA, desde o início sensibilizando os alunos para a 
internacionalização. FRAGILIDADES: Dificuldade em divulgar as oportunidades de intercâmbio a alunos 
conectados a redes sociais e cada vez mais desatentos às formas tradicionais de divulgação, como e-mail e 
divulgações no Portal da PUC-Campinas. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a- Encontrar novas formas de 
divulgação aos alunos; b- Confeccionar o Guia do Diretor de Faculdade, com orientações didáticas a respeito 
dos Programas de Intercâmbio; c- Aprimoramento dos Guias do Aluno In e Aluno OUT, já criados; d- 
Internalização da Internacionalização: questionário direcionado aos Diretores de Faculdades para a avaliação 
da internacionalização da universidade e o trabalho do DRE.  (DRE nº 02) 
 

Acolhimento – Inserção do Aluno na Vida Universitária (1º período – Ingressantes): A preparação dos 
docentes, após as orientações gerais do inicio do semestre letivo, ocorreu no período do Planejamento 
Acadêmico Pedagógico do 1.º semestre – 2014, conforme Encontro Pedagógico “Acolhimento e Inclusão dos 
Alunos”, oferecido pela PROGRAD/COGRAD, com a participações de 61 docentes e cuja programação 
consta do Relatório do Programa Permanente de Capacitação Pedagógica – PPCP (PROGRAD no 18) junto 



 
 
 
 
 

 15

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI 
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO 

ANO: 2014 

ao PROAVI/2014. Internamente, em cada Centro, também foi mostrado ao aluno a especificidade do 
Centro/Curso. Foi, portanto, uma preparação que envolveu a oferta de materiais, visitas técnicas e reuniões 
para discussão. Na reunião geral, foram resgatadas questões centrais do PAAA com relação ao desempenho 
dos alunos e a ênfase já presente nos Planos de Ensino em relação às competências e habilidades dos 
alunos e a formação na direção do perfil profissional de cada faculdade. Manteve-se a ênfase, portanto, na 
reflexão do aluno acerca dos seus modos de aprender e das inteligências múltiplas, dois aspectos que, ao 
serem desenvolvidos, foram a linha mestra das ações. Em relação à distribuição das atividades, em cada 
faculdade foi organizado o processo de construção coletiva, adaptado às condições de oferecimento. Esta 
construção originou os Planos de Aula que foram inseridos nos Relatórios. Destaca-se, em referência 
indicada pelas docentes, a proposta da discussão das múltiplas habilidades que inclui um texto teórico, a 
reflexão sobre as disciplinas do curso, sobre as habilidades dos alunos e permite uma produção gráfica. Esta 
proposição já foi apresentada a outros docentes e permanece sendo um valioso instrumento para a 
abordagem das temáticas desta disciplina. Os resultados finais foram apresentados na Socialização dos 
Grupos de Trabalho da Pró-Reitoria de Graduação, em novembro, com Mostra de Pôsteres, que 
apresentaram as estratégias usadas por diferentes docentes dos cinco Centros. AVANÇOS: a) Alteração de 
projeto para disciplina inserida na matriz curricular dos alunos ingressantes, cuja ementa remete ao maior 
conhecimento sobre a Universidade e ao curso; b) Promoção de espaço de discussão de temas importantes 
para a formação humana e profissional dos acadêmicos; c) Promoção de uma vivência universitária mais 
efetiva e significativa; d) Participação e envolvimento significativos dos alunos. FRAGILIDADES: a) 
Dificuldade de obter docentes envolvidos nos projetos da Universidade para ministrarem a disciplina; b) Os 
recursos necessários para a realização dos encontros relacionados ao AVA não foram atendidos plenamente; 
c) Ausência dos docentes nas oficinas de capacitação pedagógica; d) Dificuldade de montar a grade horária 
dos cursos e inserir a disciplina em horário nobre e não no final do turno. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: 
a) Realizar ações que estimulem a maior participação dos docentes nas oficinas de capacitação pedagógica; 
b) Propor ações que melhorem a utilização do AVA pelos docentes e alunos.   (PROGRAD nº 08) 

 
Processo de Ensino-Aprendizagem na Trajetória da Formação (2º período). A fim de buscar estratégias 
para despertar ao aluno que ele é a peça motor de sua aprendizagem e que os docentes são tutores em 
direcionar a aprendizagem, várias estratégias foram descritas em livro publicado em 2009, por docentes da 
PUC-Campinas envolvidos no PAAA – “Acompanhamento Acadêmico do Aluno: um projeto inovador para a 
graduação” – Gonçalves, E.R.; Junqueira, L.K.; Santos, V.L., publicado pela Editora Ideias e Letras. 
Atualmente, essas estratégias são realizadas nas diferentes turmas da disciplina acima referida, dependendo 
do perfil do aluno que a compõe. Os temas foram categorizados em organização para o trabalho acadêmico, 
gestão do tempo, realização de atividades individuais e coletivas, diferentes estilos de aprendizagem, 
avaliação do processo de aprendizagem e estratégias de recuperação. O resultado do 1º semestre de 2014 
mostra que não existe uma homogeneidade dos motivos que levam os estudantes a não ter um bom 
desempenho acadêmico, variando muito de acordo com o perfil do alunado de cada Faculdade/Curso e 
consequentemente de cada Centro, porém deve-se considerar a avaliação processual um ponto de partida 
para melhor capacitá-lo, pois avalia o aluno como um todo, é uma avaliação somática de competências, 
habilidades e conhecimento. Na socialização que os membros do GAPe realizaram nos Centros de origem, 
alguns docentes encaminharam depoimento sobre sua atuação e há relatos de professores apontando que 
muitos dos alunos não sabiam o que era uma Universidade e que as disciplinas os ajudaram a entender o 
espaço que ocupam hoje. Conheceram o AVA – e houve ênfase na necessidade dos alunos aprenderem a 
usá-lo, pois a ferramenta é fundamental nas disciplinas do PROCAP (Programa Comunidade de 
Aprendizagem), Projetos I e II (nas licenciaturas). Foi utilizado o site Fronteiras do Pensamento para 
autoavaliação. Os resultados finais do projeto foram apresentados na socialização dos Grupos de Trabalho 
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da PROGRAD em novembro, com Mostra de Pôsteres que apresentaram as estratégias usadas por 
diferentes docentes. Os Centros que apresentaram pôsteres foram CCHSA, CCV, CLC e CEATEC. 
AVANÇOS: a) Alteração de projeto PAAA para disciplina inserida na matriz curricular dos alunos, tornando 
uma disciplina cuja ementa remete ao aluno ter maior conhecimento sobre sua aprendizagem; b) Promoção 
de espaço de discussão de temas importantes para a aprendizagem permeando a discussão do aluno nativo 
digital e sua relação com os docentes; c) Promoção de uma vivência universitária mais efetiva e significativa; 
d) Participação e envolvimento significativos dos alunos. FRAGILIDADES:  a) Imaturidade da maioria dos 
alunos que cursa o 2º período; b) Alunos que chegam a Universidade sem uma bagagem acadêmica; c) 
Dificuldade de obter referências bibliográficas para compor o Plano de Ensino da Disciplina; d) Os recursos 
necessários para a realização das atividades relacionadas ao AVA não foram atendidos plenamente; e) 
Ausência dos docentes nas oficinas de capacitação pedagógica; e) Dificuldade de montar a grade horária dos 
cursos e inserir a disciplina em horário nobre e não no final do turno; f) Não se conseguiu estimular todas as 
Faculdades a socializarem suas atividades. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Realizar ações que 
estimulem a maior participação dos docentes nas oficinas de capacitação pedagógica; b) Conceber projetos 
que capacitem os alunos a acompanharem os conteúdos programáticos de seus cursos; c) Propor ações que 
melhorem a utilização do AVA pelos docentes e alunos; d) Incentivar o corpo docente a apresentar projetos 
de monitoria para 2015.  (PROGRAD nº 09) 
 
Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas) A ações de 2014, realizadas pelos três grupos 
PETs da Universidade, foram aprovadas pelo CLAAA (Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação), pela 
Pró-Reitoria de Graduação e pelo SESU/DIPES/CGRE por meio de apresentação de Relatório de 
planejamento, Relatório técnico das atividades desenvolvidas e o Relatório de prestação de contas. De uma 
forma geral, em 2014 deu-se a continuidade das ações propostas em 2013 em decorrência da liberação da 
verba pertinente a cada grupo PET que desenvolveram quatro projetos de cada categoria: ensino, pesquisa 
e extensão. A maioria das atividades proporcionou aos alunos e demais participantes desmistificar a 
realidade, dela se aproximar e intervir, guiados pelos objetivos da competência acadêmica, da transformação 
cultural, da ação solidária, do respeito à identidade dos sujeitos e às suas culturas. Principais ações 
realizadas pelos PETs da Universidade: 
a) PET- Arquitetura 
1. Papo de arquiteto: o grupo PET organiza palestras com arquitetos urbanistas que tenham uma produção 
expressiva no campo profissional. Os convidados expõem projetos de arquitetura, urbanismo ou paisagismo. 
A exposição visa apresentar os aspectos técnicos, construtivos, artísticos e a representação gráfica e é 
destinada a todos os alunos do Curso de Arquitetura e Urbanismo da PUC-Campinas. 
2.  Cidades para pessoas - mobilidade, espaços públicos e forma urbana em Campinas e região: a 
pesquisa tem como objetivo geral entender como as questões de mobilidade urbana, qualidade e uso dos 
espaços públicos e a densidade se articulam, atualmente, nas cidades brasileiras, e quais são as soluções 
propostas  por profissionais da área de arquitetura e urbanismo para equacionar tais questões. Os planos 
individuais de pesquisa investigam questões relacionadas ao tema na região de Campinas e São Paulo. 
3. Intervenções para melhoria dos espaços das unidades da RECICLAMP: o projeto tem  parceria com a 
RECICLAMP (Cooperativa Central de Coleta e Comercialização de Materiais Recicláveis e Reutilizáveis de 
Campinas e Região), que  conta atualmente com 5 unidades em Campinas e uma em Valinhos, na Região 
Metropolitana de Campinas, e tem por objetivo integrar diferentes conhecimentos teóricos adquiridos no curso 
de Arquitetura e Urbanismo com a atividade prática de modificação e melhoria dos espaços de trabalho 
destas cooperativas. 
4. Convênio com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Campinas: há dois projetos em andamento, sendo um denominado “Projeto de Parque 
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Linear”, que é a idealização de um parque no Jardim São Marcos e outro é “Elaboração de cenários futuros” 
que está relacionado a uma pesquisa para tornar o centro da cidade de Campinas menos poluído e com 
maiores possibilidades de utilização pela população. 
b) PET Enfermagem 
1. PET INGLÊS: trata-se de atividade de ensino, de cunho obrigatório no PET. Atualmente, aprender outro 
idioma se tornou uma necessidade básica para profissionais de diversas áreas, com forte impacto, ao 
ingressarem no mundo do trabalho. O domínio de idiomas significa crescimento, desenvolvimento e, acima de 
tudo, melhores condições de acompanhar as rápidas mudanças que vêm ocorrendo na atualidade. 
2. PET – EVENTOS: contribui para a atualização de informações na área de enfermagem; proporcionar aos 
acadêmicos do curso, um momento para o estímulo da participação de atividades da Faculdade; proporcionar 
a troca de informações.  
3. QUALIDADE NAS REDES DE ATENÇÃO A SAÚDE: realiza estudo bibliográfico, identificando a produção 
científica dos últimos cinco anos acerca do tema qualidade nas redes de atenção a saúde; tendo como foco 
conhecer as produções científicas relacionadas ao tema e reconhecer a atuação da enfermagem sobre a 
Qualidade nas redes de atenção a saúde. 
4.  Convênio com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Campinas: promove a realização de palestras, oficinas com foco na   prevenção de doenças 
parasitárias e infecto contagiosas em escolas e outras entidades da comunidade do Jardim Bassoli da cidade 
de Campinas. 
c) PET Biologia 
1. Ciclo de Seminários de Atualização em Biologia: CSAB - os alunos do PET Biologia oferecem palestras 
de diferentes áreas de atuação do Biólogo para os alunos do Campus II, independente de serem matriculados 
no Curso de Ciências Biológicas. Além disso, agendam palestrantes, biólogos de renome, para participarem 
de debates ou fórum de temas relacionados a área de atuação do biólogo.  
2. Seminários PET: desenvolvem seminários de temas diversificados de conhecimentos gerais e apresentam 
para os colegas do PET, mensalmente, com o intuito de criarem autonomia para a elaboração e 
apresentação de trabalhos acadêmicos. 
3. Visitas Técnicas: promove visitas técnicas a instituições de pesquisa, museus, laboratórios e empresas 
para conhecimento das diferentes áreas de atuação do biólogo. 
4. Convênio com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do 
Município de Campinas: O presente projeto tem por objetivo realizar identificação das espécies usadas para 
arborização urbana em um bairro de Campinas, avaliando as condições ecofisiológicas das árvores e a 
presença de pragas, tais como cupins.AVANÇOS: a) Parceria com a Secretaria do Verde, Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Campinas concretizada em 2014; b)Parceria intensa com as 
Diretorias de Faculdade na realização de eventos destaca-se a atuação no Trote Solidário e na organização 
de Semana de Estudos; c) Acompanhamento dos do PET ao aluno ingressante, visando desenvolver ações 
de pertencimento ao curso; d) Atuação do CLAA em atividades administrativas para que não houvesse atraso 
na liberação das bolsas das tutoras e dos alunos do PET; e) Realização de processos seletivos para novos 
alunos do PET  com participação de  docentes da Faculdade na composição de bancas avaliativas; f) 
Participação das tutoras em bancas avaliativas da Semana de Extensão promovida pela Pró-Reitoria de 
Extensão e Assuntos Comunitários. FRAGILIDADES: a) Ausência de projetos unificados entre os três 
grupos; b) Dificuldade em publicar os trabalhos dos PETs em eventos científicos externos a PUC-Campinas. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Publicação de Revista PET para divulgação na comunidade 
universitária e externa das atividades do PET PUC-Campinas; b) Realizar INTERPET - PUC-Campinas para 
socializar as atividades dos PETs na comunidade universitária.   (PROGRAD nº 15) 
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NÚMERO DA(S) DIMENSÃO(ÕES) DO SINAES A QUE SE VINCULA(M): 2 
 

Formulário 5 
 
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: Política de Graduação 
 
 
EXTRATO no 07 
 

 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2014: PROGRAD nº 01, 02, 03, 04, 05, 
06, 07, 12, 14,19, 20 

 

1. PROJETOS/OBJETIVOS 

 
Relatório PROGRAD nº 01 – Aprimoramento Didático-Pedagógico das Práticas de Formação  

• Objetivos: 1- Dar prosseguimento ao Projeto para Reformulação dos Créditos obrigatórios de Práticas 
de Formação; 2- Analisar, propor e implementar melhorias nos processos das Práticas de Formação; 3-
Oferecer a disciplina de LIBRAS para os cursos de Licenciatura e acompanhar o seu oferecimento, 
tanto na modalidade presencial quanto na semi-presencial; 4- Coordenar o Programa Comunidade de 
Aprendizagem (PROCAP); 5- Auxiliar a PROGRAD, na implantação do Projeto Institucional dos novos 
Componentes Curriculares Obrigatórios para os Cursos de Graduação: Bacharelado e Licenciatura, no 
que se refere às disciplinas do PROCAP e à disciplina de Libras; 6- Discutir sobre a implantação de um 
Projeto Piloto para o oferecimento de disciplinas de Práticas de Formação em língua inglesa; 7- Dar 
continuidade à operação das Práticas de Formação, considerando o oferecimento de disciplinas e seu 
devido acompanhamento durante a 1ª Fase, a 2ª Fase e a Semana Especial. 

 
Relatório PROGRAD nº 02 – Atividades Complementares 

• Objetivos: a) Fomentar, promover, criar discussões sobre Atividades Complementares; b) Refletir 
sobre a qualidade das Atividades Complementares; c) Acompanhar as eventuais demandas das 
Faculdades em relação ao funcionamento do Sistema de Atividades Complementares; d) Elaborar a 
versão final do Fluxo de Aproveitamento de Estudos; e) Elaborar uma proposta de Resolução 
Normativa de Atividades Complementares; f) Verificar os critérios utilizados na auto-avaliação do 
indicador Atividades Complementares nos Cursos dos diferentes Centros; g) Formular proposta de 
fluxo dos formulários de aproveitamento de estudos na Universidade, com relação ao intercâmbio e 
convênios com IES estrangeiras. 

 
Relatório PROGRAD nº 03 – Avaliação do Ensino. 

• Objetivos: a) Desenvolver diagnósticos que subsidiem a tomada de decisão com relação à melhoria 
da qualidade do ensino da graduação em todas as suas dimensões; b) Aplicar avaliação do ensino 
como um processo pedagógico de crescimento das pessoas e qualificação das práticas docentes em 
sala de aula; c) Identificar pontos positivos e fragilidades que precisam ser superadas no ensino da 
graduação; analisar os dados obtidos com a aplicação dos instrumentos destinados ao corpo discente 
e ao corpo docente; d) Selecionar campanhas de divulgação; e) Atualizar a página da Avaliação do 
Ensino; f) Buscar integração com o GT PPCP. 

 
Relatório PROGRAD nº 04 – Avaliação dos Projetos Pedagógicos. 

• Objetivos: a) Fortalecer a discussão sistemática dos Projetos Pedagógicos dos cursos, contribuindo 
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com a Direção de Faculdade, a Direção de Centro e seus respectivos Conselhos, no seu 
acompanhamento e avaliação; b) Avaliar continuamente o currículo e seu desenvolvimento no 
cotidiano, identificando dificuldades conjunturais e estruturais que possam alterar a implementação dos 
projetos pedagógicos, propondo ações para superá-las; c) Envolver cada vez mais docentes, alunos e 
gestores na discussão dos Projetos Pedagógicos, visando a expressão de uma identidade própria dos 
projetos pedagógicos dos Cursos, em cada Centro; 

 
Relatório PROGRAD nº 05 – Grupo de Trabalho - Pertencimento e Permanência 

• Objetivos: a) Apoiar a implementação da Política de Graduação da Universidade no que se refere à 
permanência do aluno nos cursos de graduação; b) Inovar e desenvolver atividades voltadas à 
qualificação do ensino-aprendizagem visando minimizar a reprovação e evasão dos alunos dos cursos 
de graduação; c) Buscar conceitos/definições sobre evasão de alunos de IES; d) Ciência da evasão na 
PUC-Campinas e dos documentos relativos à evasão/permanência da PUC-Campinas; e) Buscar os 
motivos sobre evasão na Universidade; f) Promover ações para diminuir a evasão dos cursos de 
graduação da PUC-Campinas, consequentemente, melhorar a permanência dos alunos na 
Universidade. 

 
Relatório PROGRAD nº 06 – Grupo de Trabalho - Estratégias Inovadoras de Aprendizagem 

• Objetivos: a) Fomentar, promover, criar espaços de discussão sobre estratégias de aprendizagem 
inovadoras; b) Promover reuniões para refletir o uso da tecnologia como suporte às estratégias de 
aprendizagem na sala de aula; c) Promover debates sobre o perfil do aluno nativo digital; d) Mapear 
estratégias ou ações de aprendizagem-ensino desenvolvidas nos diversos cursos da instituição; e) 
Fazer análise dos dados coletados e categorizar em categorias de aprendizagem; f) Transformar os 
dados em trilhas de aprendizagem. 

 
Relatório PROGRAD nº 07 – Implantação da Nova Estrutura Organizacional e Pedagógica para o Estágio 

• Objetivos: 1. Divulgar aos novos componentes as funções a serem desenvolvidas pelos Integradores 
Acadêmicos de Graduação, analisando os aspectos a interferir na atuação do próprio Grupo de 
Trabalho. 2. Analisar constantemente os Termos de Compromisso de Estágio, Aditivos, Plano de 
Atividades e Relatórios relacionados a Estágio não Obrigatório. 3. Analisar constantemente os 
formulários e relatórios apresentados no site de Estágio. 4. Realizar ações para cumprimento da Lei  do 
estágio nº 11.788/2008. 5. Desenvolver e atualizar o relatório gerencial estatístico de Estágio Não 
Obrigatório. 6. Acompanhar e participar das reuniões internas e com o Ministério Público Federal - 
MPF, visando aprimorar a parceria existente (Projeto PUC-Campinas/MPF). 7. Acompanhar e participar 
das reuniões internas com a Sec. Do Verde desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente, visando 
aprimorar a parceria firmada (Projeto PUC-Campinas/PMC). 8. Orientar os IAGs a desenvolver 
atendimento contínuo das demandas de Estágios nos Centros. 9. Permitir visão sistêmica do sistema 
de estágios e das contribuições da Política de Estágios para a construção do conhecimento e da 
carreira profissional dos alunos. 

 
Relatório PROGRAD nº 12 – Programa  Comunidade de Aprendizagem (PROCAP) 

• Objetivos: Colaborar com a inserção na vida acadêmica, aprimorar a compreensão de conteúdos 
básicos para o curso, aprimorar os hábitos de estudo para a vida universitária, ter contato com o 
instrumental de aprendizagem para Ensino a Distância (EAD) e proporcionar uma vivência de 
aprendizagem em grupo e interdisciplinar, possibilitando o diálogo entre diferentes áreas de forma 
colaborativa. A proposta para 2014 foi atender os objetivos do Programa, oferecer as seguintes áreas 
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básicas: Química, Leitura e Escrita, Matemática, Biologia e Inglês e discutir e adequar os aspectos 
pedagógicos das disciplinas, utilizando um modelo de operacionalização elaborado após as avaliações 
dos oferecimentos de 2013. As ações para o ano de 2014 também envolveram a elaboração de uma 
nova proposta de oferecimento para o ano de 2015.  

 
Relatório PROGRAD nº 14 -  Programa Institucional de Monitoria 

• Objetivos: a) Fomentar, promover e criar discussões sobre o Programa Institucional de Monitoria; b) 
Contribuir para a melhoria da qualidade do ensino e da aprendizagem; c) Refletir sobre a qualidade 
das atividades da Monitoria na PUC-Campinas; d) Integrar com a Comunidade de Aprendizagem – 
PROCAP; e) Realizar analise dos resultados das avaliações realizadas pelos monitores e 
professores; f) Promover integração com docentes que utilizam EAD-AVA como ferramenta de 
aprendizagem; g) Contribuir para a reelaboração da Resolução Normativa relacionada à monitoria. 

 
Relatório PROGRAD nº 19 – Qualificação da Revista Série Acadêmica 

• Objetivos: A Revista Série Acadêmica é uma publicação da PROGRAD com a principal finalidade de 
contribuir para a implementação das Políticas de Graduação e consolidar o PDI/Política de 
Graduação/Compromissos de Gestão. Objetivos permanentes dessa Revista: a) Socializar interna e 
externamente as experiências didático-pedagógicas e de gestão no âmbito da Graduação; b) 
Desenvolver mecanismos para a revista ser publicada digitalizada; c) Tornar a experiência de ensino 
mais dinâmica através de publicações inovadoras de educação; d) Publicar artigos oriundos das 
palestras e Encontros Pedagógicos realizados nos Planejamentos Acadêmicos Pedagógicos; e) 
Organizar e publicar o nº 30 da revista Série Acadêmica. 

 
Relatório PROGRAD nº 20 – Qualificação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) 

• Objetivos: 1- Estudar questões de natureza pedagógica e político-institucional envolvendo os trabalhos 
de conclusão de curso no âmbito geral da Universidade; 2- Realizar estudos das normativas, 
resoluções e diretrizes que orientam este componente curricular na PUC-Campinas; 3- Apresentar 
novas Modalidades e Perfil do Professor Orientador de TCC; 4-Finalizar o documento síntese dos 
trabalhos anteriormente realizados, com o propósito de encaminhá-lo às demais instâncias da 
Universidade, em especial a Pro Reitoria de Pesquisa (PROPESQ), para ser analisado e discutido em 
suas implicações; 5- Elaboração de artigos para publicação para a Revista Série Acadêmica nº 31 –
edição especial sobre TCC na PUC-Campinas; 6- Realizar socialização dos trabalhos realizados sobre 
a revisão das diretrizes do TCC na Universidade. 

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Aprimoramento Didático-Pedagógico das Práticas de Formação: Para o desenvolvimento do projeto, foram 
acessados os dados necessários por meio de recuperação de documentos, como por exemplo, Resoluções 
Normativas (RN), Projetos Institucionais, Relatórios de Grupos de Trabalho (GT), entre outros e por meio de 
conversas com a PROGRAD, professores, funcionários, coordenadores e diretores envolvidos com Projetos e 
Coordenadorias integrados ao Projeto Práticas de Formação. O processamento e a análise de dados 
acessados e gerados envolveram a participação de funcionários e coordenadora atuantes nas Práticas de 
Formação e dos professores, funcionários, coordenadores e diretores das diversas Unidades da Universidade 
que possuem relacionamento com o Projeto Práticas de Formação, incluindo o Núcleo de Tecnologia da 
Informação e Comunicação (NTIC)  (PROGRAD nº 01) 
 

Atividades Complementares. Desde 2013, o GT Atividades Complementares teve ampliação nas suas 
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atribuições, incluindo a análise para Aproveitamento de Estudos de alunos que realizam intercâmbio em 
Universidades estrangeiras. Os trabalhos desenvolvidos durante o 1º semestre de 2014 foram marcados pelo 
acompanhamento das discussões relacionadas às Atividades Complementares nos Centros e por ações 
relativas ao Acompanhamento de Aproveitamento de Estudos. O GT recebeu três IAG´s novos o que resultou 
na necessidade dos novos Integradores conhecerem as discussões e os processos que envolvem as 
Atividades Complementares nos respectivos Centros e Faculdades/Cursos. Ainda em 2014, o GT organizou 
um plano de trabalho, conforme orientação da PROGRAD, com destaque para a reflexão sobre a qualidade 
das ATC, o que ocorreu de forma sistemática durante o processo de discussão e preenchimento do 
Instrumento de Avaliação dos Cursos de Graduação (MEC) pelas Faculdades/Cursos. O indicador Atividades 
Complementares proporcionou um mapeamento da situação das ATC nos cursos da PUC-Campinas. 
 

RESULTADO DA AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS - INDICADOR: ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
              

CLC  

Artes Visuais - Licenciatura 2  

CCHSA 

Ciências Sociais – Licenciatura 4 
Artes Visuais - Bacharelado 2  Ciências Sociais – Bacharelado 4 
Letras - Licenciatura 4  Direito 5 
Letras - Bacharelado 4  Educação Física – Licenciatura 4 

     Educação Física – Bacharelado 4 

CCV  

Ciências Biológicas - Licenciatura 5  Filosofia – Licenciatura 4 
Ciências Biológicas - Bacharelado 4  História - Licenciatura/Bacharelado 4 
Ciências Farmacêuticas 5  Pedagogia  4 
Enfermagem 4  Serviço Social 5 
Fisioterapia 3      
Fonoaudiologia 5  

CEATEC 

Geografia – Licenciatura 4 
Medicina 2  Geografia – Bacharelado 4 
Nutrição 5  Matemática 4 
Terapia Ocupacional 4  Engenharia Química 4 

     Sistemas de Informação - Campus I 5 

CEA  

Administração - Campus I 5  Sistema de Informação - Campus II 5 
Administração - Campus II 5  Engenharia de Produção 3 
Ciências Contábeis - Campus I 5  Engenharia de Telecomunicação 3 
Ciências Contábeis - Campus II 5  Engenharia Elétrica 3 
Ciências Econômicas 4  Arquitetura e Urbanismo 5 

       Engenharia Ambiental e Sanitária 2 
       Engenharia Civil 2 
       Química 4 
       Construção de Edifícios 2 
       Redes de Computadores 4 

 

 
 

 

A partir de tal mapeamento constatou-se a necessidade de discutir os parâmetros utilizados pelas 
Faculdades/Cursos para suas respectivas pontuações, uma vez que os critérios de análise propostos pelo 
Instrumento de Avaliação para os conceitos 2, 3, 4 e 5 determinam apenas “... uma análise sistêmica e global” 
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dos aspectos carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento. Portanto, não há uma 
definição de grau e natureza de tais aspectos. Outra ação foi dar continuidade da análise quanto ao 
Aproveitamento de Estudos de alunos em intercâmbio com outras IES, resultando na elaboração da versão 
final do Fluxo de Aproveitamento de Estudos no primeiro semestre, que se encontra na Secretaria Geral para 
análise. Durante o 2º semestre destaca-se a elaboração da proposta de Resolução Normativa de Atividades 
Complementares com 5 anexos, que encontra-se com o Pró-Reitor para análise. (PROGRAD nº 02) 
 
Avaliação do Ensino. O Grupo de Trabalho (GT) de Avaliação do Ensino iniciou suas atividades em fevereiro, 
sendo composto por Assessora da PROGRAD (Coordenadora) e os Integradores Acadêmicos de Graduação 
(IAGs) dos Centros, sob a Coordenação Geral da PROGRAD. O procedimento foi o mesmo de anos anteriores: 
disponibilização aos alunos e  professores dos questionários de Avaliação do Ensino. Para o processamento 
das respostas foi utilizado o Sistema on-line implantado  e os relatórios foram disponibilizados aos próprios 
docentes e às Direções de Centro e de Faculdade. No âmbito da comunicação interna, foi feita divulgação da 
aplicação da avaliação do ensino no Site do aluno, o convite à participação no processo avaliativo foi feito via 
Portal da Universidade na internet e por meio de chamada de notícia. O artigo “Avaliação do Ensino: Modelo de 
Análise da série Histórica de Resultados”, submetido em 2013 à publicação na Revista “Avaliação” (Revista da 
Avaliação da Educação Superior da Rede de Avaliação Institucional da Educação Superior - RAIES), recebeu 
aceite no mês de janeiro/2014 e encontra-se no prelo.  (PROGRAD nº 03) 

 
Avaliação dos Projetos Pedagógicos.  Este projeto é fruto de um conjunto de atividades que vêm sendo 
realizadas sob a coordenação da Pró-Reitoria de Graduação, desde setembro/2004, ocasião em que se 
constituíram duas frentes: 1. grupos de trabalho para diagnosticar e apresentar estudos sobre monitoria, 
trabalho de conclusão de curso, estágio e disciplinas integrativas; 2. grupos de trabalho para avaliar os 
currículos dos cursos de graduação, considerando os objetivos institucionais e as demandas sociais da 
graduação. Todo o trabalho atende ao objetivo anunciado no PEs “Consolidar a Graduação e melhorar a 
qualidade dos Cursos”. Com a institucionalização dos Integradores Acadêmicos de Graduação a partir de 2011, 
este acompanhamento, sob coordenação da PROGRAD, foi descentralizado, ficando as direções de 
Centro/Faculdade responsáveis pela avaliação. 
1. Ações e Resultados/2014 
1.2 Projetos Pedagógicos Retomando atividades relacionadas a este Projeto, a PROGRAD realizou no 
momento do Planejamento Pedagógico, reuniões em todos os Centros, visando aprofundar a autoavaliação 
dos Projetos Pedagógicos, tomando como referencial o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação 
Presencial e a Distância (maio/2012). Foram apresentados e discutidos com os participantes os aspectos 
relevantes que deveriam ser considerados na auto-avaliação. Nestas reuniões também foi solicitado às 
Direções de Faculdade que realizassem a autoavaliação do Curso e atribuíssem um conceito para cada uma 
das Dimensões do Instrumento – Organização Didático-pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura e 
instalações. Foi solicitado agendamento de novas reuniões, para que as Direções apresentassem os 
resultados da análise e os conceitos, retratando,  segundo a visão das Direções e do NDE, os pontos fortes 
e/ou as fragilidades encontradas.  
1.3 Educação Ambiental A PROGRAD desencadeou em 2013 um conjunto de ações para atender aos  
Requisitos Legais e Normativos do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância 
(MEC/INEP, maio de 2012). Outra ação desencadeada para aprimoramento dos Projetos Pedagógicos foi a 
retomada de atividades desencadeadas em 2013 para revisão da questão da Educação Ambiental, no sentido 
de explicitar claramente no Projeto a rede de disciplinas que atendessem a este Requisito Legal e Normativo 
do instrumento de avaliação do MEC/INEP. A PROGRAD solicitou às Direções de Faculdade a conclusão da 
elaboração das redes de disciplinas e seu encaminhamento para o registro final.   (PROGRAD nº 04) 
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Grupo de Trabalho – Pertencimento e Permanência: Em outubro de 2013, em atenção  ao Ato 009/2013, foi  
criado o Grupo de Trabalho (GT) com a finalidade de avaliar, discutir e apontar soluções para a evasão nos 
diversos Cursos da Universidade.  Para tanto,  priorizou-se o levantamento de dados através de revisão da 
literatura, buscando conceitos/definições sobre evasão de alunos de IES, especialmente identificando os 
determinantes de permanência e saída, como também, a ciência da evasão na PUC-Campinas, analisando-se 
documentos existentes na Pró-Reitoria de Graduação. Em 2014, foi constituído o GT Pertencimento e 
Permanência de alunos na Universidade, que deu continuidade aos trabalhos desenvolvidos no ano anterior 
analisando dados/depoimentos de alunos que os motivaram a realizar trancamento de matriculas no 1º 
semestre de 2014 que constam dos Relatórios Acadêmicos - Trancamentos do sistema PA, o qual é 
preenchido pelo diretor da Faculdade e encaminhado à Secretaria Geral após entrevista com o aluno 
solicitante. No Brasil, o fenômeno evasão na educação superior passou a ser sistematicamente estudado a 
partir da realização do Seminário sobre Evasão nas Universidades Brasileiras, em fevereiro de 1995, 
promovido pela Secretaria de Educação Superior/ Ministério da Educação e do Desporto (SESu/MEC), quando 
foi criada a Comissão Especial de Estudo de Evasão. A essa Comissão foram atribuídas as tarefas de prestar 
esclarecimento quanto à definição do conceito, definir uma única metodologia a ser utilizada pelas instituições 
para o estudo dos índices e causas do fenômeno, além de identificar propostas para a diminuição dos índices. 
Com a intenção de minimizar as dificuldades relativas à definição de Evasão, a Comissão Especial de Estudo 
de Evasão propôs a distinção entre evasão de curso, de instituição e do sistema, entendidas, respectivamente, 
como a saída definitiva do estudante de seu curso de origem sem que o conclua, o desligamento da instituição 
em que o aluno estudava, ou o abandono do ensino superior (COMISSÃO ESPECIAL DE ESTUDOS DE 
EVASÃO - SESu/MEC, 1996). A evolução das taxas de evasão anual do Brasil – IES Públicas e privadas em 
2009, segundo dados do Instituto Lobo/Lobo & Associados a partir dos dados INEP/MEC, conforme 
metodologia informada disponível em http://instituolobo.org.br/imagens/pdf/artigos/art 087 foi em Universidades 
Públicas de 10% e nas Universidades Privadas foi de  25%. EVASÃO NA PUC-CAMPINAS: a Pró-Reitoria de 
Graduação (PROGRAD) realiza, desde 2003, o cálculo de permanência dos alunos de cada curso da 
graduação utilizando a fórmula apresentada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais 
de Ensino Superior (ANDIFES), em 2008, para o acompanhamento da permanência dos alunos nos cursos de 
graduação, Assim, a partir desses dados temos os seguintes índices de permanência: 2009: 89%; 2010: 90%;  
2011: 90%; 2012: 94%. 
Fatores que levam à evasão, segundo a literatura: a) Variáveis associadas ao aluno (domínios: acadêmico, 
social, pessoal e vocacional); b) Variáveis associadas ao curso ou a instituição (importância do aluno conhecer: 
projeto pedagógico, qualidade do curso, normas institucionais, questões didático-pedagógicas, programas de 
apoio ao estudante. Também é muito importante a coincidência da escolha do Curso com o perfil do aluno); c) 
Variáveis associadas aos aspectos socioculturais e econômicos externos: São indicadas qualidade do ensino 
fundamental e médio, reconhecimento social da carreira, mercado de trabalho, contexto socioeconômico e 
políticas governamentais, sendo marcante, nas Instituições privadas, o custo das mensalidades escolares. 
Condições que favorecem a permanência do aluno, também segundo a literatura: influência familiar, 
participação em congressos, estágios, atividades de campo, iniciação científica, monitoria, experiência com 
outros cursos, qualidade da formação, atuação do corpo docente, conteúdo das atividades desenvolvidas, 
reconhecimento e prestigio da IES, relatos de profissionais da área, envolvimento com colegas e com o curso.  
INFORMAÇÕES COLETADAS SOBRE A EVASÃO NA PUC-CAMPINAS: Na PUC-Campinas, estudos 
pontuais, em cursos específicos, foram desenvolvidos nos anos 1990 e na primeira década dos anos 2000. Em 
2010 foi produzido relatório tendo como referência a evasão de estudantes de cursos de graduação da 
instituição no período 1998-2010, estudo quanti-qualitativo que, além de apresentar comentários e conclusões, 
sugere uma série de indagações visando aquecer o debate sobre evasão, como por exemplo, dos alunos que 
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trancam matrícula, quantos retornam? A partir dos programas PROUNI e Vestibular Social a evasão provocada 
pelos fatores financeiros será reduzida? Essas são questões a serem observadas pela Universidade. Em 2011, 
um estudo quantitativo foi realizado pelas Faculdades/Centros com objetivo de identificar a evasão nos 
diferentes cursos e ações das Diretorias para estimular a permanência dos alunos. Esse trabalho resultou, em 
2012, em relatório que sistematiza o conjunto de propostas de ações em curso no âmbito das Faculdades, 
indicadas para serem mantidas e aperfeiçoadas, considerando seu potencial como favorecedoras do processo 
de permanência dos estudantes. Em 2012, também foi realizado estudo junto aos candidatos inscritos nos 
vestibulares PUC-Campinas no referido ano, com propósito de conhecer o aluno e minimizar a evasão com 
oferecimento de programas de orientação e capacitação de conhecimentos básicos. No mesmo ano, os 
autores relataram em texto “Concluintes de Graduação – 2012: perfil sociocultural, apreciações sobre a 
Universidade, projetos de vida” que o perfil do aluno da PUC-Campinas é muito diversificado quanto a sua 
origem e objetivos de vida, fato que leva a PROGRAD propor ações diferentes para minimizar a evasão nos 
períodos intermediários dos cursos. Em 2013, foi realizado o trabalho “Concluintes de Graduação – 2012 e 
2013: perfil sociocultural, apreciações sobre a Universidade, projetos de vida”. A partir das referências citadas, 
em 2014 os membros do GT iniciaram coletas de dados sobre trancamento de matriculas no 1º semestre de 
2014 na PUC-Campinas.  (PROGRAD nº 05) 
 
Grupo de Trabalho – Estratégias Inovadoras de Aprendizagem: Para atingir os objetivos do projeto, o GT, 
em consonância com a Coordenadoria Geral de Graduação, idealizou um Plano de Trabalho e constituiu um 
Grupo de Trabalho com membros que representam os cinco Centros da Universidade e no qual há participação 
de diretores de Faculdades com interesse no tema central dos trabalhos do grupo. Como os docentes 
apresentam formações diferentes, para que as discussões caminhassem, foi necessário iniciar as atividades 
pesquisando textos básicos para as discussões sobre estratégias inovadoras de aprendizagem. Para socializar 
o material levantado foi criada uma sala no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) e, posteriormente, 
discutido em reunião específica de acordo com um cronograma de atividades. Dentre as várias referências 
sobre inovação no ensino superior estão: metodologia ativa, resiliência ao novo, autonomia, professor que 
molda e mina a criatividade cerebral do aluno, perfil de discentes, até questões como preguiça e covardia 
chegaram a permear as discussões iniciais. A partir do material o GT elaborou um roteiro de perguntas que 
foram enviadas aos professores, de acordo com metodologia discutida e definida com a professora 
responsável pelo projeto, com o objetivo de realizar mapeamento das atividades inovadoras realizadas pelos 
professores em suas atividades pedagógicas. Os docentes que aceitassem contribuir respondendo a um e-mail 
direcionado pela PROGRAD entraram em contato com um ingressante do GT. Foram contatados 47 docentes 
representantes dos cinco Centros, cujas respostas foram tabuladas e devidamente inseridas em planilhas e 
posteriormente analisadas, tanto as referentes ao 1º como ao 2º semestre, em relação à: I- Análise 
quantitativa: a) utilização de recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação para o desenvolvimento 
das estratégias; b) uso das estratégias nos diversos cursos de Graduação; c) objetivo do uso de estratégias 
inovadoras; d) período em que as estratégias se aplicam. II – Análise qualitativa. (PROGRAD nº 06) 
 
Implantação da Nova Estrutura Organizacional e Pedagógica para o Estágio: Trata-se de relatório de 
continuidade (Relatório da PROGRAD no 06 ref. PROAVI/2013). Em 2014, o GT de Estágio da PROGRAD, em 
sua função consultiva, desenvolveu especialmente sete atuações, a saber: 1. Conscientização dos novos 
Integradores Acadêmicos de Graduação (IAGs) das funções vinculadas ao Estágio; 2. Regularização dos 
Termos de Contrato de Estágio no Sistema Informatizado da PUC-Campinas; 3. Elaboração e 
encaminhamentos do fluxo de atuação para que a Secretaria Acadêmica assuma o recebimento dos 
documentos vinculados ao Estágio Supervisionado Não obrigatório diretamente dos alunos; 4. Início da análise 
dos Estágios Supervisionados Obrigatório; 5. Continuidade da parceria PUC-Campinas/Ministério Público 
Federal; 6. Implementação do novo fluxo de estágio supervisionado na modalidade “Não Obrigatório” 
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centralizado nas Secretarias Acadêmicas dos Centros; 7. Início das atividades relativas à parceria PUC-
Campinas/Prefeitura Municipal de Campinas - Secretaria do Verde e Meio Ambiente.  (PROGRAD nº 07) 

 
Programa Comunidade de Aprendizagem (PROCAP): É destinado aos alunos ingressantes dos cursos de 
graduação, possui uma carga horária de 17h/a, conta com a participação de alunos-monitores em suas 
disciplinas e possui turmas moduladas com 1 docente para 100 alunos ingressantes. Visando ao atendimento 
dos alunos ingressantes em 2014, o oferecimento do PROCAP exigiu um entendimento detalhado dos 
processos atuais da Universidade relacionados ao oferecimento de disciplinas. Esses processos envolveram 
tanto as atividades operacionais quanto as atividades pedagógicas. De acordo com os objetivos do Programa, 
foram acessados os dados necessários por meio de documentação, Relatórios de Grupos de Trabalho (GT 
PROCAP), avaliações anteriores realizadas com alunos, docentes, alunos-monitores e Diretorias de 
Faculdades ofertantes e por meio de conversas com os docentes e monitores do PROCAP, com os 
coordenadores e diretores envolvidos com o programa e com os funcionários da Universidade que atuam em 
atividades administrativas relacionadas ao oferecimento de disciplinas. O processamento e a análise de dados 
acessados e gerados envolveram a participação da Coordenação do PROCAP, da Coordenadoria Geral de 
Graduação (COGRAD), da Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), do GT PROCAP e dos diretores das 
diversas Unidades da Universidade que possuem relacionamento com o Programa, incluindo o Núcleo de 
Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC). Para a avaliação do PROCAP foram utilizados instrumentos 
próprios, por segmento: alunos, professores, monitores e Diretorias das Faculdades que ofereceram o 
PROCAP. (PROGRAD nº 12) 

 
Programa Institucional de Monitoria: O Programa Institucional da Monitoria se iniciou dentro do contexto de 
consolidar a graduação e melhorar a qualidade da aprendizagem dos alunos, na perspectiva de contribuir com 
o processo de avaliação dos projetos pedagógicos dos cursos e apontar sugestões para a melhoria dessa 
prática curricular. Entendendo a importância de tal atividade, a PUC-Campinas vem investindo e 
desenvolvendo estratégias que permitem o constante aperfeiçoamento desta atividade. Além de acompanhar e 
consolidar a implementação do Programa Institucional de Monitoria e de criar instrumentos que visem 
aprimorar a gestão do projeto, a Universidade realiza semestralmente a Avaliação Institucional da Monitoria 
(on-line), respondida por professores e alunos, como forma de detectar pontos positivos e negativos que 
possam direcionar novas ações. A monitoria tem sido vista cada vez mais como um diferencial na formação do 
aluno, além de ser um dos fatores de destaque a ser considerado na análise curricular no momento de 
contratação de um profissional, tanto no meio acadêmico, como no mundo do trabalho. De modo geral, a 
monitoria visa desenvolver o potencial dos monitores e dos alunos orientados por eles, como também, estimula 
o monitor a se tornar um educador do ensino superior. Os trabalhos desenvolvidos durante o 1º semestre de 
2014 foram marcados pelo acompanhamento das discussões e os trabalhos relacionados à monitoria, dando 
preferência às atividades e capacitação dos alunos monitores do PROCAP. Para tal atividade houve a 
capacitação dos monitores por área de atuação, sendo as áreas de Leitura e Escrita e Matemática as que 
agregaram maiores numero de monitores, enquanto que a área de Biologia teve um numero reduzido de 
monitores devido ao pequeno número de Faculdades que desenvolveram PROCAP Biologia. O GT organizou 
um plano de trabalho com destaque para a reflexão sobre a qualidade das monitorias e a divulgação das 
vagas. O plano foi colocado em prática realizando-se a divulgação da abertura de vagas no Sistema de 
Informação de Monitoria (SIM), encaminhamento de e-mails aos diretores de Faculdades e inclusão na pauta 
das reuniões realizadas pela COGRAD junto aos Grupos de Apoio Pedagógico (GAPes) dos cinco Centros da 
PUC-Campinas. Outra ação realizada foi no Planejamento Acadêmico Pedagógico, durante o Encontro 
Pedagógico “Acolhimento e Inclusão dos alunos”, realizado em 03 de fevereiro de 2014.  (PROGRAD nº 14). 
 

Qualificação da Revista Série Acadêmica: Em 2014 foi publicado o número 30 da Revista Série Acadêmica  
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na forma de CD, durante o Planejamento Acadêmico Pedagógico do 1º semestre do ano letivo, seguindo as 
normas de publicação já incorporadas e os requisitos considerados essenciais para a indexação desse 
periódico e também foi organizado o número 31, o qual será divulgado no Planejamento do 1o semestre de 
2015.  (PROGRAD nº 19) 
 

Qualificação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). As atividades de 2014 envolveram o grupo de 
professores do GT a realizar estudos sobre as normativas, resoluções e diretrizes que orientam este 
componente curricular com o objetivo de apresentar Modalidades e Perfil do Professor Orientador de TCC para 
a Reitoria.  Após grande integração com equipe da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação originou-se um 
documento que foi aprovado pela Reitoria e subsidiou a CIRCULAR GR no 020/2014, que se refere a 
modalidades e perfil do professor orientador do Trabalho de Conclusão de Curso.  (PROGRAD nº 20) 
 

3. RESULTADOS GLOBAIS DA DIMENSÃO 

Aprimoramento Didático-Pedagógico das Práticas de Formação Para a realização das atividades, a 
Coordenadoria de Práticas de Formação (CPRAFOR) contou com a participação do Conselho Consultivo das 
Práticas de Formação 2014. Descrição das atividades realizadas de acordo com cada Objetivo: 
1- Dar prosseguimento ao Projeto para Reformulação da Carga Horária obrigatória de Práticas de 
Formação: Foi realizada uma nova revisão da RN019/05 pela CPRAFOR, com o apoio do Conselho 
Consultivo das Práticas de Formação. Em outubro a proposta final para alteração da referida RN foi enviada à 
Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD), para a análise e as devidas providências. Em 2015 dar-se-á 
continuidade, junto à PROGRAD, ao processo de atualização dessa RN, para que reflita o atual processo 
operacional das Práticas de Formação.  
2- Analisar, propor e implementar melhorias nos processos das Práticas de Formação: Com a 
implantação do novo Sistema Acadêmico, desenvolvido pelo Núcleo de Tecnologia da Informação e 
Comunicação (NTIC) da PUC-Campinas, a Prática de Formação passou a utilizar algumas funcionalidades, 
antes disponíveis no Sistema PA, no novo sistema SIGA (Sistema Integrado de Gestão Acadêmica), disponível 
na INTRANET. O Sistema viabilizou o cadastramento dos dias e horários das atividades de Práticas de 
Formação a serem oferecidas, fazer a análise de choque de horário entre as atividades oferecidas pelo 
professor, além de informar o número de matrículas disponíveis, alunos matriculados e permitir a sua alteração.  
A partir do 2º semestre, a definição das regras para matrículas em Práticas de Formação passou a ser definida 
pela Coordenadoria de Práticas de Formação, no sistema SIGA. Essas regras foram definidas, anteriormente, 
pelo NTIC. A matrícula em atividades de Práticas de Formação passou a ser organizada por etapas, conforme 
as Fases de oferecimento e de processamento das atividades de Práticas de Formação. O processo de 
matrícula e os relatórios que suportam esse processo começaram a ser utilizados pelo novo sistema na 
intranet. Os cancelamentos em atividades de Práticas de Formação, que eram efetuados por meio do sistema 
PA, passaram a ser efetuados no novo sistema (SIGA). Do mesmo modo, a consulta à grade horária dos 
alunos passou do Sistema PA para a consulta online na Intranet. Com a implantação do sistema SIGA, a partir 
do 2º semestre de 2014, foi possível a consulta à tela de matrícula dos alunos, por funcionários da CPRAFOR 
que atuam no atendimento aos alunos, possibilitando o atendimento mais ágil e preciso. Como os docentes 
podem fazer os registros de nota e frequência online no novo sistema, a CPRAFOR solicitou a permissão para 
acessar e imprimir os Diários de Classe, referentes às atividades de Práticas de Formação, viabilizando o seu 
encaminhamento aos docentes, quando é necessário encaminhar requerimentos de alunos sobre alteração de 
nota/ frequência. 
Algumas necessidades de alteração no sistema foram identificadas e encaminhadas ao NTIC. Em 2015, as 
alterações serão implantadas, testadas pela CPRAFOR e pelo NTIC e utilizadas nos processos de matrícula de 
2015. Dentre as alterações necessárias, destacamos: a) a necessidade de possibilitar ao aluno formando 
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informar, no momento de matrícula na Semana Especial, o número de atividades nas quais deseja fazer a sua 
matrícula; b) a necessidade de alterar o processamento das opções de atividades dos alunos, priorizando os 
alunos formandos na matrícula das atividades que deseja cursar; c) alterar o processamento das matrículas, 
para que sejam processadas em um único processamento as opções dos alunos formandos (com prioridade) e 
as opções dos alunos veteranos. A alteração referente ao item “c” é fundamental para que a Coordenadoria de 
Práticas de Formação possa efetuar os ajustes de vagas. Neste processo é necessário analisar as turmas que 
poderão ser formadas e oferecidas, por possuírem o número mínimo de alunos necessário para o seu 
oferecimento. Desde 2010 a CPRAFOR faz análises nos sistemas que atendem as Práticas de Formação. As 
solicitações descritas abaixo ainda estão em fila de espera, aguardando atendimento: a) Criar um banco de 
dados contendo todos os requerimentos de alunos, tanto dos solicitados via online, como pelos solicitados via 
Secretaria Acadêmica (requerimento em papel). Este banco de dados substituirá uma planilha Excel que 
armazena o histórico de requerimentos da CPRAFOR e garantirá maior segurança dos dados. b) Desenvolver 
relatórios gerenciais e operacionais para a CPRAFOR, com o objetivo de facilitar o controle e análise de 
informações para tomadas de decisão. c) Criar/cadastrar em um banco de dados todas as Propostas de 
Práticas de Formação aprovadas, pois as informações anteriores ao Workflow das Práticas de Formação estão 
registradas, separadamente, em planilhas EXCEL. Esse banco de dados proporcionará maior segurança dos 
dados e maior facilidade para gerar relatórios para o controle e análise de informações e para subsidiar 
tomadas de decisões operacionais e da gestão. Em 2014, a CPRAFOR analisou e organizou o arquivo físico 
que compõe o período de 2000 – 2009. Os documentos desse período foram transportados para o 
Departamento de Informação e Arquivo (DIA) da PUC-Campinas. No arquivo físico da CPRAFOR ficaram os 
documentos referentes aos últimos 05 anos de atuação. Essa medida foi necessária pois não havia mais 
espaço físico para armazenar todos os documentos das Práticas de Formação.  
3- Oferecer a disciplina de LIBRAS para os cursos de Licenciatura e acompanhar o seu oferecimento, 
tanto na modalidade presencial quanto na semipresencial: Devido à obrigatoriedade da disciplina de Libras 
fazer parte do currículo dos cursos de Licenciatura, tornou-se necessário o seu oferecimento regular. Para os 
currículos a partir de Julho de 2013, a disciplina é oferecida como componente curricular obrigatório, na grade 
do aluno e não mais como Prática de Formação. Esta atividade de Prática de Formação é oferecida com 100 
alunos por turma, para a modalidade semipresencial, e com 40 alunos por turma, para a modalidade 
presencial. A modalidade semipresencial conta com a participação de alunos-monitores. O processo de 
seleção dos alunos-monitores é feito pelo docente da atividade e os alunos-monitores são incluídos no sistema 
de monitoria, de acordo com as Normas vigentes para a monitoria, pois a atividade de Libras é a única a 
trabalhar com monitoria, em Práticas de Formação. Esta disciplina também pode ser cursada por alunos dos 
cursos de Tecnologias, mediante a manifestação de interesse. 
4- Coordenar o Programa Comunidade de Aprendizagem (PROCAP): O PROCAP é um programa da PUC-
Campinas, sob a coordenação da CPRAFOR, destinado aos alunos ingressantes dos cursos de graduação. 
Em 2014, a CPRAFOR teve o objetivo de acompanhar e coordenar o PROCAP. Foram analisados e definidos  
os processos necessários para a sua melhoria e para atender as necessidades deste Programa. As 
informações sobre o PROCAP poderão ser consultadas no relatório elaborado especificamente para o 
PROCAP (Relatório PROGRAD no 12 referente PROAVI/2014). 
5- Auxiliar a PROGRAD, na implantação do Projeto Institucional dos novos Componentes Curriculares 
Obrigatórios para os Cursos de Graduação: Bacharelado e Licenciatura, no que se refere às disciplinas 
do PROCAP e à disciplina de Libras: Este projeto tinha o objetivo de fazer com que as atividades do PAAA, 
do PROCAP e de “Língua de Sinais: Libras”, anteriormente oferecidas como Práticas de Formação, fossem 
oferecidas como disciplinas nos currículos dos cursos de graduação (Bacharelado e Licenciatura), assim como 
a disciplina Educação em Direitos Humanos e Identidade Cultural, o que ocorreu a partir do 2º semestre de 
2013. Em 2014, o Programa Comunidade de Aprendizagem (PROCAP), contou com o oferecimento de uma 
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nova disciplina: Programa Comunidade da Aprendizagem – INGLÊS, para atender as necessidades e as 
especificidades do curso de Letras. Para atender a uma solicitação da Diretoria da Faculdade de Química, a 
área de Química do PROCAP deixará de ser oferecida em 2015. A mudança foi necessária para dar maior 
flexibilidade de horários aos alunos desses cursos.  
6- Discutir sobre a implantação de um Projeto Piloto para o oferecimento de disciplinas de Práticas de 
Formação em língua inglesa: Por solicitação da Coordenadoria Geral de Graduação (COGRAD), a 
CPRAFOR participou do início das discussões sobre a possibilidade de criação de um Projeto Piloto para o 
oferecimento de atividades de Práticas de formação em língua inglesa. Foram envolvidos a Direção de Centro 
do CLC e o GAP do CLC. Em 2015, essa atividade terá continuidade com o objetivo de atender à demanda por 
disciplinas das Instituições de Ensino Superior parceiras da PUC-Campinas no Brasil e no exterior. 
7- Dar continuidade à operação das Práticas de Formação, considerando o oferecimento de disciplinas 
e seu devido acompanhamento durante a 1ª Fase, 2ª Fase e Semana Especial: A CPRAFOR faz o 
acompanhamento das atividades oferecidas e o atendimento aos professores e alunos. A Tabela 1 apresenta 
alguns dados sobre o oferecimento das Práticas de Formação nos últimos 4 anos:  

 

Tabela 1.  Número de atividades, turmas e vagas de alunos matriculados e sem matrícula 
nas Práticas de Formação nos últimos quatro anos (2011 a 2014). PUC-Campinas, 
Coordenadoria de Práticas de Formação, 2014. 

Ano Semestre Atividades Turmas Vagas Matriculados Sem Matrícula

2011 
1o 122 419 15.200 13.034 2.166 
2o 102 380 13.955 11.914 2.041 

2012 
1o 120 467 18.479 16.014 2.465 
2o 111 392 14.700 12.172 2.528 

2013 (*1) 
1o 112 418 17.819 15.371 2.448 
2o 116 435   9.984   9.279   705 

2014 
1º 113 200 8664 8181   483 
2º  108 184 7653 7331   322 

(*1) – Os dados apresentados a partir do 2º semestre de 2013 não incluem as disciplinas do PROCAP e do PAAA, pois 
a partir deste semestre estas disciplinas não são mais oferecidas como Práticas de Formação.  
 
 

Obs: Observou-se uma grande procura por vagas em atividades oferecidas durante a Semana Especial das 
Práticas de Formação, que acontece antes do início das aulas do semestre. Nesse período, como as aulas 
ainda não tiveram início, os alunos podem cursar atividades de Práticas e Formação em seu horário de aula. 
Os alunos formandos têm prioridade de matrícula para esse período e as vagas remanescentes são oferecidas 
a todos os alunos de graduação. Em 2014, a Coordenadoria de Práticas de Formação analisou um total de 
1568 requerimentos. 
 
AVANÇOS: a) Utilização do novo sistema SIGA para as ações envolvidas no processo de matrícula em 
atividades de Práticas de Formação; b) Melhorias constantes nos processos das Práticas de Formação; c) 
Continuidade de implementação do Projeto de Práticas de Formação em sua totalidade; d) Aprimoramento da 
integração com demais Coordenadorias da Universidade como, por exemplo, a CELI (Coordenadoria Especial 
de Licenciatura) devido ao oferecimento da disciplina de LIBRAS, específica para os cursos de Licenciatura; 
com o PROACES, devido aos alunos com necessidades especiais que cursam as atividades de Práticas de 
Formação; e) Integração contínua com os cursos de graduação por meio de oferecimento das disciplinas de 
Práticas de Formação; f) Melhorias nos processos de matrículas das Práticas de Formação; g) Ações para a 
atualização da RN PUC no 019/05, que regulamenta a atuação das Práticas de Formação; h) Acompanhamento 
do Projeto Institucional dos novos Componentes Curriculares Obrigatórios para os Cursos de Graduação: 
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Bacharelado e Licenciatura, no que se refere às disciplinas do PROCAP e de Libras; i) Ações para agilizar o 
atendimento aos alunos que entram em contato com a Ouvidoria, em assuntos relacionados às Práticas de 
Formação; j) Discussão sobre o Projeto Piloto para o oferecimento de atividades de Práticas de Formação em 
língua inglesa, com possibilidade de ampliar o público das Práticas de Formação para alunos externos (do 
Brasil e de outros países); k) O processamento de matrículas da 2ª Fase, que não permite uma identificação da 
real necessidade de vagas remanescentes, foi redefinido junto ao NTIC e em 2015 deverão ser realizadas as 
ações para finalizar esse assunto. FRAGILIDADES: a) Difícil e trabalhosa recuperação das informações sobre 
as Práticas de Formação, para a análise e proposta de melhorias, para a tomada de decisão e para a gestão 
adequada. Falta autonomia, em relação ao acesso aos dados no sistema, para a geração de relatórios 
gerenciais; Problemas com a confiabilidade dos dados gerados nos relatórios já existentes; b) A busca por 
temas atuais, por atividades com dinâmicas fora do ambiente da sala de aula, atividades práticas e de ensino a 
distância, atividades que capacitam o aluno profissionalmente e que possam formá-lo como ser humano não é 
uma fragilidade da área, mas é um grande desafio que a CPRAFOR enfrenta constantemente; c) A desistência, 
por parte dos docentes, do oferecimento de disciplinas de Práticas de Formação, após a divulgação dos 
resultados dos Processos Seletivos Internos e Transitórios; d) A constante dependência do NTIC para dar 
suporte ao atendimento às inúmeras dúvidas de alunos. A CPRAFOR não possui a “visão” do aluno para o 
adequado atendimento; alguns avanços foram feitos em 2014, mas ainda temos muitas ações a serem 
implementadas; e) O processamento de matrículas da 2ª Fase não permite uma identificação da real 
necessidade de vagas remanescentes; ainda faltam algumas ações para melhorar e elas estão planejadas 
para 2015; f) A necessidade de atualização da Resolução Normativa PUC no 019/05; novas ações foram 
tomadas em 2014, mas ainda faltam algumas ações para finalizar esse assunto. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Criar um banco de dados que possa contemplar todos os 
requerimentos de alunos, tanto dos solicitados via online, como pelos solicitados via Secretaria Acadêmica, em 
substituição à planilha Excel que armazena o histórico de requerimentos da CPRAFOR.  Cadastrar, neste 
banco, todas as Propostas de Práticas de Formação aprovadas, pois as informações anteriores ao Workflow 
das Práticas de Formação estão registradas, separadamente. Esse banco de dados proporcionará maior 
segurança dos dados e maior facilidade para gerar relatórios para o controle e análise de informações e para 
subsidiar tomadas de decisões operacionais e da gestão; b) Desenvolver relatórios gerenciais e operacionais 
por meio da customização de campos pela CPRAFOR, com autonomia no acesso aos dados que estão no 
sistema, com o objetivo de facilitar o controle e análise de informações para tomadas de decisão; c)  Em 
relação à desistência, por parte dos docentes, do oferecimento de disciplinas de Práticas de Formação, após a 
divulgação dos resultados dos Processos Seletivos Internos e Transitórios, sugere-se a análise dos 
cronogramas referentes às atribuições de aulas dos cursos de graduação e dos cronogramas das Práticas de 
Formação para verificar a possibilidade  de melhorias neste processo, minimizando o problema citado; d) Em 
relação à constante dependência do NTIC para dar suporte ao atendimento às inúmeras dúvidas de alunos e 
ao fato da CPRAFOR não possuir a “visão” do aluno para o adequado atendimento, sugere-se que o novo 
sistema de matrícula (SIGA) inclua a possibilidade de a CPRAFOR ter acesso à esta “visão” do aluno e, se 
possível, em qualquer atendimento, não somente no processo de matrícula; e) Por entender que o 
processamento de matrículas da 2ª Fase não permite uma identificação da real necessidade de vagas 
remanescentes, sugere-se  a seguinte melhoria: permitir que todos os interessados em matrículas nas 
atividades possam fazer as suas opções e que o sistema fique responsável por processar a prioridade aos 
alunos que ainda não conseguiram nenhuma atividade no semestre. Desta maneira, tem-se a possibilidade de 
realizar o processo de ajustes e cortes nas vagas a serem oferecidas; f) Em relação à necessidade de 
atualização da Resolução Normativa PUC no 019/05 sugere-se que a Coordenação das Práticas de Formação 
prossiga com as ações junto à Pró-Reitoria de Graduação para a atualização da referida RN. (PROGRAD nº 
01) 
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Atividades Complementares O GT promoveu nos Centros abertura para o diálogo com os IAGs sobre as 
Atividades Complementares a respeito dos processos de validação, dúvidas e oportunidades de melhoria, 
elencados a seguir: a) Uso e funcionamento do Sistema de Gestão de Atividade Complementar (SIGAC); b) 
Inserção de Atividades Complementares no Projeto Pedagógico do Curso; c) Categorias e Modalidades; d) 
Equivalência de ponto / hora; e) Unificação de critérios de validação das Atividades Complementares; f) 
Comprovação das Atividades Complementares. Considerações dos docentes dos Centros que participaram do 
processo: 
CEA: 1- Orientação aos alunos formandos para que consigam integralizar os pontos necessários de ATC; 2-
Identificação e priorização das análises de protocolos de formandos; 3- Simplificação de processos de busca 
de protocolos e sua validação no SIGAC. 
CCV: Houve demanda na Faculdade de Terapia Ocupacional: 1-Dúvidas na utilização de algumas ferramentas 
do SIGAC: alteração para inserção online do requerimento pelo aluno e também de algumas categorias e 
modalidades; 2- Alteração no Regulamento. 
CLC: Houve demanda na Faculdade de Letras: 1-Com a separação dos Cursos de Licenciatura e Bacharelado, 
houve a mudança de códigos dos mesmos, inviabilizando o requerimento online pelos alunos. 2-Dúvidas 
acerca do que poderia ser validado, especialmente filmes. 
CCHSA:  Houve demanda na Faculdade de Direito: 1-Possibilidade de visualizar a descrição feita pelos alunos 
das atividades realizadas, depois de validadas e não somente o tipo e a carga horária da atividade, mas, a 
descrição digitada pelo aluno quando faz o requerimento online, para que se possa fazer o controle destas 
atividades, após o arquivo dos certificados, visando evitar que o aluno protocole duas vezes a mesma 
atividade. Essa demanda foi resolvida. 2- Apoio e assessoria à elaboração de um novo regimento de ATC para 
o Curso de História. 3- Apoio e assessoria à inserção das ATCs do Curso de História no SIGAC. As ações 
desencadeadas pelo Grupo de Trabalho, relacionadas à construção de uma Resolução Normativa referente às 
ATCs na Universidade foi desenvolvida visando a contínua melhoria dos fluxos de trabalho e para a 
identificação sistêmica das melhores práticas e processos relacionados às Atividades Complementares. Esse 
modelo de Resolução Normativa encontra-se para análise e discussão entre os membros da PROGRAD. 
AVANÇOS: a) Realização de reuniões para discussões mais amplas sobre ATC entre os Cursos dos diferentes 
Centros com participação dos IAGs; b) A grande maioria dos IAGs conseguiu visualizar que o Sistema de 
Gestão de Atividade Complementar – SIGAC torna o contato com o aluno mais próximo com os 
Cursos/Faculdades, facilitando a inclusão das atividades sem erros e atropelos; c) Algumas Faculdades 
visualizaram as ATC como uma maneira de instruir/informar seus alunos sobre temas gerais da cultura 
contemporânea, os quais são solicitados nas provas de conhecimento geral do ENADE; d) Algumas faculdades 
realizaram reflexões sobre a revisão de seus regulamentos relativos às Atividades Complementares no 
contexto da flexibilização curricular. FRAGILIDADES: a) Verificação que dados referenciados no Guia de 
Atividades Complementares devem ser alterados para tornarem as ATC com maior complexidade e atenderem 
os novos entendimentos sobre educação eficaz voltada a habilidades profissionais do mundo atual; b) 
Dificuldade para agendamento de reuniões, em função dos demais compromissos dos IAG,s na Universidade; 
c) Não implantação do Fluxograma de Atividades Complementares envolvendo as Secretarias Acadêmicas, 
fato que iria gerar um protocolo de entrega das ATC. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: PROPOSTAS PARA 
O PRIMEIRO SEMESTRE DE 2015: a) Acompanhar as ATCs nos respectivos Centros/Cursos com os 
objetivos de qualificar as Atividades Complementares; b) Solicitar via PROGRAD, que as Faculdades façam no 
planejamento acadêmico uma avaliação da qualidade das Atividades Complementares com vistas aos 
conhecimentos gerais do ENADE; c) Propor às Faculdades o desenvolvimento de um banco de atividades 
complementares para serem sugeridas aos alunos por meio de alguma mídia, como site do aluno, notícias no 
jornal da PUC, página do Facebook; d) Realizar pesquisas formais junto a Faculdades/Cursos sobre 
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parâmetros específicos usados para autoavaliação do indicador das Atividades Complementares com o intuito 
de verificar a qualificação de todo o processo realizado para a validação das ATC, inclusive o uso do SIGAC, 
funções de diretores, IAGs e secretaria, bem como informações aos alunos e guarda de documentos. Para tal, 
será elaborado um questionário a ser aprovado pela PROGRAD; e) Finalizar a Resolução Normativa de 
Atividades Complementares após parecer da PROGRAD.  (PROGRAD nº 02) 
 
Avaliação do Ensino.  AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 1o SEMESTRE, além das reuniões do GT Avaliação do 
Ensino: 1)  Encaminhamento de Relatório de Atividades desenvolvidas pelo GT, em 2013, à Coordenadoria de 
Apoio aos Projetos Institucionais (CAPI) e realização das adequações solicitadas. 2) Elaboração do Plano de 
Trabalho do GT “Avaliação do Ensino”. 3) Revisões finais do artigo “Avaliação do Ensino: Ferramenta para o 
Aprimoramento do Trabalho Docente” e encaminhamento à Revista Série Acadêmica para submissão para 
publicação. 4) Elaboração, desenvolvimento, seleção e acompanhamento da Campanha publicitária do projeto 
Avaliação do Ensino para o 1º e o 2º semestres de 2014. 5) Incentivo ao aumento da adesão do alunado à 
Avaliação do Ensino. A) Solicitação aos membros do GAP, IAGs e Direções de Faculdades para que 
planejamento de ações de participação dos alunos de seus cursos na Avaliação do Ensino. 6) Estudo e 
discussão da Metodologia Lean Six Sigma, avaliando-se a adequação e exequibilidade da sua aplicação para 
análise dos dados da Avaliação do Ensino. (Apesar da relevância da ferramenta, considerando que é condição 
para a sua utilização que todas as pessoas envolvidas no trabalho estejam suficientemente habilitadas, por 
meio de curso credenciado, concluiu-se pela não utilização dessa metodologia, por ora.) 7) Análise dos 
resultados da série histórica: pontos fortes e fragilidades dos dados globais da Universidade e dos cinco 
Centros da PUC-Campinas (CCHSA, CCV, CEA, CEATEC e CLC) e dos dados dos 45 Cursos da 
Universidade, com posterior envio dos relatórios técnicos aos Centros para socialização com todos os Diretores 
de Faculdades.  8) Participação em reunião sobre Planejamento Pedagógico, em junho, atendendo 
convocação da PROGRAD. 9) Realização de reuniões do GT “Avaliação do Ensino”. 10) Encaminhamento de 
solicitação para a atualização do conteúdo da ‘Página da Avaliação do Ensino’, no portal da Universidade. 
AÇÕES DESENVOLVIDAS NO 2o SEMESTRE: 1) Encaminhamento de Relatório de Atividades desenvolvidas, 
pelo GT, no 1º semestre. 2)  Apresentação no Planejamento Acadêmico, enfocando os avanços do projeto 
Avaliação do Ensino, os principais resultados obtidos com a análise da série histórica e sugestões para a 
utilização dos resultados para o aprimoramento do trabalho docente. 3) Revisão do texto com instruções para 
acesso à série histórica de resultados, encaminhado pela PROGRAD aos professores, via e-mail. 4) 
Acompanhamento da liberação dos gráficos de resultados atualizados com os dados do 1º semestre e contatos 
com NTIC visando solução dos problemas identificados. 5) Planejamento de alteração na interface do 
instrumento de avaliação disponibilizado aos alunos, visando  facilitar a participação e que os alunos 
respondam integralmente ao questionário; houve o encaminhamento de solicitação ao NTIC e 
acompanhamento da implementação. 6) Reuniões com técnicos do NTIC, objetivando: a) validar o processo de 
modificação na interface do instrumento; b) homologar o sistema de Avaliação do Ensino para alunos, no 2º 
semestre; c) homologar o sistema de Avaliação do Ensino para professores. 7) Campanha de divulgação: 
elaboração das frases “Você sabia ...?” que foram utilizadas nos papéis de bandeja dos restaurantes da 
Universidade; acompanhamento, junto ao DCOM, da produção das peças elaboradas pelos alunos da Agência 
Experimental de Publicidade e Propaganda para divulgar e incentivar o processo de avaliação no 2º semestre; 
premiação dos alunos autores das campanhas de publicidade vencedoras em 1º, 2º e 3º lugares, em agosto. 8) 
Análise estatística para verificar se havia alteração significativa nos resultados, dado o aumento de participação 
do alunado no processo avaliativo do 1º semestre (cerca de 8% de acréscimo, no global, em relação ao 
semestre anterior). 9) Articulação com o GT “Programa Permanente de Capacitação Pedagógica” (PPCP) 
através da apresentação e discussão dos resultados (2012 – 2013) das análises dos dados da série histórica - 
pontos fortes e fragilidades – com vistas a subsidiar o planejamento de atividades para o aprimoramento do 
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trabalho docente. Com base nas fragilidades mais intensas, foram oferecidos ao corpo docente dois encontros 
pedagógicos. 10) Encaminhamento de circular informando os diretores sobre o período de avaliação destinado 
aos alunos – de 20/10 até o final do período de confirmação de matrícula. 11) Encaminhamento de circular 
informando os diretores e o corpo docente sobre o período de avaliação destinado aos professores – de 10/11 
a 19/12. 12) Encaminhamento de circular para divulgação da nova interface. 13) Análise dos dados da 
Dimensão B – dados globais da Universidade: autoavaliação do aluno, avaliação da turma, avaliação da 
infraestrutura e avaliação do atendimento - em andamento. 14) Por meio do tratamento das informações 
enviadas à PROGRAD pelos Diretores, identificação e descrição das ações empreendidas a partir dos 
resultados da Avaliação do Ensino do 1º semestre, especialmente quanto à discussão com os seus 
Professores e retorno aos seus alunos - em andamento. 15) Apresentação das ações desenvolvidas pelo GT 
Avaliação do Ensino na Reunião de Socialização dos GTs da PROGRAD, ocorrido em 18/11. 16) Estudo 
comparativo dos dados da Avaliação do Ensino, considerando-se as metas estabelecidas pelo Plano 
Estratégico da PROGRAD abrangendo o 2º. Semestre/2013 e 1º. Semestre/2014. Os resultados foram 
encaminhados pela PROGRAD a todos os Centros/Cursos e ao Departamento de Planejamento e Organização 
(DPLAN). 17) Identificação das necessidades de adequações da redação nos relatórios de resultados para 
serem solicitadas ao NTIC - em andamento. 18) Divulgação do Projeto “Avaliação do Ensino” – artigos em 
elaboração: A) “Análise da série histórica: pontos fortes e fragilidades”; B) “Dimensão B: elementos para a 
capacitação docente”. 19) Elaboração do Relatório Final de 2014. Tendo em vista que Avaliação do Ensino é 
um instrumento para o aprimoramento do trabalho docente tem-se avançado quanto à articulação com o GT 
Programa Permanente de Capacitação Pedagógica (PPCP), tanto que os dois encontros pedagógicos para 
professores, organizados pelo PPCP para o 2º semestre, foram planejados a partir das fragilidades mais 
marcantes identificadas nas respostas ao questionário (“Liderança e Autoridade do Professor na Sala de Aula”  
e “Didática no Ensino Superior” ). Destaca-se, ainda, como bastante relevante o estudo comparativo dos dados 
da Avaliação do Ensino e a incorporação desses elementos nas metas estabelecidas pelo Plano Estratégico da 
PROGRAD. Conforme já ressaltado em relatórios anteriores, a participação no GT de Integradores Acadêmicos 
de Graduação (IAGs) dos diferentes centros da Universidade é fundamental, pois o fato do grupo contar com 
profissionais das diferentes áreas do conhecimento favorece o olhar multidisciplinar sobre a Avaliação do 
Ensino e implementa as reflexões relativas a esse processo – subsídio essencial para o planejamento das 
ações definidas para o GT.   AVANÇOS:  a) inclusão de questões sobre a infraestrutura da Universidade (salas 
de aulas teóricas, salas de aulas práticas/ laboratórios e bibliotecas) e o atendimento nas secretarias 
acadêmicas e nas direções dos cursos (mais um espaço para o alunado manifestar sua opinião com vistas à 
melhoria das condições para o ensino e a aprendizagem); b) alteração na interface do questionário dos alunos 
(facilitou a participação discente e favoreceu o preenchimento integral do questionário, conforme depoimentos 
de alunos de diversos cursos); c) A identificação dos pontos fortes e das fragilidades - da Universidade, dos 
Centros e dos Cursos de Graduação, a partir da análise da série histórica, permitiu constatar as 
particularidades de cada centro e de cada curso, mas, sobretudo, a confirmação de que há a necessidade de 
ser propiciado, ao corpo docente da instituição, um trabalho de formação continuada, especialmente quanto a 
alguns dos 19 aspectos avaliados. Os relatórios técnicos das análises foram disponibilizados aos diretores a 
fim de contribuir para a tomada de decisões dos gestores. FRAGILIDADES: a) o processo de socialização e 
discussão dos resultados da avaliação nas Faculdades e Centros ainda deve ser aprimorado, assim como o 
retorno dos resultados à totalidade do corpo discente; b) nem todos os alunos têm conhecimento de que os 
resultados da avaliação são disponibilizados a todos os professores e à análise dos gestores da Universidade - 
o que parece ser um elemento importante para incentivar a participação do alunado (outras estratégias devem 
ser adotadas, considerando as especificidades de cada Centro e Curso, no sentido de incentivar a adesão dos 
alunos); c) Na análise dos dados da Dimensão B, na qual o aluno realiza autoavaliação, avaliação da turma, da 
infraestrutura e do atendimento, teve-se como foco as fragilidades e a indicação de possíveis ações frente às 
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situações preocupantes, o que resultou no planejamento de um Encontro Pedagógico a ser oferecido aos 
docentes no período do Planejamento Acadêmico do 1º semestre de 2015. Este Encontro pode ser  
oportunidade para que os professores participantes reflitam sobre esses aspectos, sob a ótica do aluno, e, 
também, para que se responsabilizem no sentido de contribuir para aprimorar a prática pedagógica e para a 
melhoria da aprendizagem do aluno. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: as ações propostas para 2015 são 
listadas a seguir. Aprimoramento da Dimensão E (questões específicas de cada curso): 
• Planejar encontros pedagógicos do GT com as Faculdades que já trabalham com a Dimensão E visando 

avaliar a eficácia das informações disponibilizadas aos cursos que contam com questões na Dimensão E. 
• Rever, junto ao NTIC, o modo de apresentação das questões da Dimensão E.  
• Incentivar as Faculdades que ainda não o fizeram, a elaborar questões para comporem a Dimensão E do 

instrumento, visando aperfeiçoar os resultados e propiciar dados específicos de cada curso, principalmente 
aos gestores. 

Análise da série histórica – Dimensão C (avaliação do docente): 
• Dar continuidade à ampla socialização do método de análise da série histórica de resultados e de suas 

funcionalidades para os diferentes segmentos da Universidade.  
• Oferecer suporte aos gestores, IAGs e NDE no sentido de: 1) incentivar a utilização da série histórica para a 

análise em diferentes recortes (centros, faculdades, cursos, turmas, turnos, períodos e disciplinas); 2) 
estimular os gestores a discutir os resultados da avaliação com professores e alunos. 

Análise dos dados da Dimensão B (autoavaliação discente): 
• Analisar os dados da Dimensão B de cada um dos Centros e propor que os resultados das análises sejam 

discutidos em reuniões dos Conselhos dos Centros, com a presença de representantes do GT. 
• Divulgar os resultados das análises, especialmente, junto aos professores das disciplinas ‘Inserção do Aluno 

na Vida Universitária’ e ‘Processo Ensino-Aprendizagem na Trajetória de Formação’, “ Educação em Direitos 
Humanos e Identidade Cultural”,  com vistas a subsidiar o planejamento das atividades das disciplinas. 

Página ‘Avaliação do Ensino’ 
• Atualizar e aprimorar o conteúdo da página da Avaliação do Ensino, no link PROAVI, no portal da 

Universidade. 
• Disponibilizar os artigos redigidos pelo GT no site PROAVI. 
Integração entre GTs 
• Estreitar a integração entre as ações planejadas no projeto “Avaliação do Ensino” e as previstas em outros 

projetos da PROGRAD, em especial, o PPCP (Programa Permanente de Capacitação Pedagógica). 
Estimular a adesão do alunado 
• Identificar e descrever, junto aos Diretores de Faculdades e IAGs, as ações implantadas visando estimular a 

adesão do alunado ao processo avaliativo, a fim de socializar “o que deu certo” com os demais diretores. 
Divulgação do trabalho do GT 
• Redigir textos sobre o trabalho desenvolvido pelo GT para publicação.  (PROGRAD nº 03) 
 

Avaliação dos Projetos Pedagógicos. Foi realizado em 2014 o levantamento das fragilidades do Projeto 
Pedagógico, visando ação imediata para a sua melhoria, ou ações de médio e de longo prazo, que deveriam 
ser planejadas junto às instâncias superiores. Uma análise das avaliações apresentadas por todos os cursos 
mostrou um conjunto de ações que poderiam ser desencadeadas pela PROGRAD, quanto às questões 
didático-pedagógicas, como a capacitação pedagógica dos docentes, por exemplo. Nessa perspectiva, foram 
oferecidas ao longo de 2014 Oficinas Pedagógicas no âmbito do Projeto Permanente de Capacitação 
Pedagógica – PPCP. Com relação à Educação Ambiental, a PROGRAD e os cursos passaram a ter maior 
clareza das possibilidades de tratamento transversal desta temática. Com o estabelecimento da rede das 
disciplinas que tratam deste requisito legal e normativo do Instrumento de Avaliação do MEC/INEP, procurou-
se ainda, desenvolver ações para fortalecimento da consciência sobre a sustentabilidade socioambiental, em 
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conformidade com a Resolução n.2 do Conselho Nacional de Educação, de 15/06/2012, que estabelece as 
Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental. AVANÇOS: O processo de autoavaliação dos 
cursos possibilitou às Direções de Faculdade: 1) A partir de uma análise detalhada de todos os itens 
constantes no Instrumento de Avaliação do MEC/INEP, ter maior clareza dos itens que são avaliados para 
Reconhecimento e Renovação de Reconhecimento dos cursos de Graduação; 2) Situar cada curso com 
relação à avaliação externa; 3) Levantar fragilidades constatadas pela análise das Dimensões a)Organização 
Didático-pedagógica, b) Corpo Docente e c) Infraestrutura e Instalações do Instrumento de Avaliação, e 
planejar ações para superá-las. 4) Incluir nas ações a serem desenvolvidas pelas Direções, NDE e IAGs a 
discussão das questões relativas à Educação Ambiental, que devem permear transversalmente o 
desenvolvimento curricular de cada curso.SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: A PROGRAD recomenda que o 
acompanhamento do Projeto Pedagógico seja de caráter permanente, pelas Direções de Faculdade, Conselho 
do Curso, NDE, IAGs e docentes, visando tanto manter os avanços e aprimorar os Projetos Pedagógicos,  
como fortalecer a cultura de avaliação na Universidade  (PROGRAD nº 04) 
 
Grupo de Trabalho – Pertencimento e Permanência A fim de buscar os motivos que levam o aluno a 
desligar-se da Universidade por um período curto, algum semestre ou definitivamente, analisou-se as 
justificativas dos alunos encontradas nos Relatórios dos Diretores de Faculdade/Cursos após as entrevistas 
que realizaram com a Diretoria da Faculdade, na solicitação do trancamento de matricula. Foram analisados 
todos os pedidos de trancamento de matricula, realizados no 1º semestre de 2014, inclusive dos alunos do 
PROUNI, pertencentes a todas as Faculdades/Cursos. Totalizando: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Os motivos foram categorizados e os mais numerosos foram descriminados em 13 categorias: saúde, 
financeiro, mudança de Instituição de Ensino Superior, mudança para pós-graduação, viagem, particulares, 
mudança de curso na PUC-Campinas, não identificação com o curso, trabalho, mudança de cidade, sem 
justificativa, serviço militar e disciplina não oferecida no semestre. Criou-se a categoria “sem justificativa” 
devido a Diretoria da Faculdade/Curso não conseguir contato com o aluno para entender o motivo que o levou 
a trancar a Faculdade/ Curso. Os resultados dessa primeira análise, realizada para o primeiro semestre de 
2014, revelam  não homogeneidade dos motivos, variando muito as porcentagens de acordo com o perfil do 
alunado de cada Faculdade/Curso e consequentemente de cada Centro.  
PROJETOS REALIZADOS PARA MIMINIZAR A EVASÃO NA PUC-CAMPINAS: 1- Projetos de Inserção dos 
Ingressantes na Universidade: Projeto de Acompanhamento Acadêmico do Aluno (PAAA) permaneceu em 
desenvolvimento até 2013 e sua primeira etapa tinha como objetivo de promover ações que visavam o 
desenvolvimento da identidade do aluno com a PUC-Campinas, bem como o acompanhamento de sua 
trajetória na graduação. Atualmente, é desenvolvida a disciplina “Inserção do Aluno na Vida Universitária” com 
carga horária de 17horas-aula no 1º período do curso, com o mesmo objetivo do PAAA. A segunda etapa do 
PAAA visava identificar as dificuldades que os alunos traziam sobre o processo de sua formação acadêmica e 
promover o desenvolvimento de dinâmicas para melhor organização do tempo de estudo. Atualmente, 
substituindo o PAAA – 2ª etapa, é desenvolvida a disciplina “Processo de ensino-aprendizagem na trajetória de 

CENTROS NÚMERO DE ALUNOS 

CEA 467 
CEATEC 430 
CCHSA 226 
CLC 187 
CCV 163 
TOTAL 1473 
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formação” com carga horária de 17horas-aula no 2º período do curso. 2- Projetos de Permanência de Alunos: 
a) Programa Comunidade de Aprendizagem – Procap- tem como objetivo aprimorar  os conceitos fundamentais 
dos conteúdos de diferentes áreas do conhecimento, enfatizando a contextualização e interdisciplinaridade, 
objetivando apoiar a construção do conhecido na vida acadêmica e na formação do cidadão. Atualmente, é 
desenvolvida a disciplina Programa Comunidade de Aprendizagem com carga horária de 17horas-aula no 1º 
período do curso. b) Avaliação do Ensino: consiste em avaliação semestral pelos alunos e bianual pelos 
professores, cujo escopo abrange as atividades dos docentes, da gestão e das condições de ensino. Para 
análise são trabalhadas 5 categorias:  Plano de ensino da disciplina,  Desenvolvimento da disciplina, Avaliação 
da aprendizagem,  Formação do aluno e  Postura do docente. c) Monitoria: tem como objetivo consolidar e 
aprimorar o desempenho da qualidade dos cursos; cria condições favoráveis para o aluno buscar estágios 
extra muros; uma das facilidades é a divulgação de vagas através do Balcão de Empregabilidade e outra 
iniciativa foi a realização da parceria com o Ministério Público Federal (MPF), cujo projeto visa uma interação 
entre o MPF e PUC-Campinas, com a participação de docentes e alunos para promover grupos de estudos e 
núcleos de praticas aplicados a Gestão de Direitos Coletivos.d) Aperfeiçoamento das Licenciaturas: PBIC e PLI 
programas voltados aos alunos dos cursos de licenciatura com o objetivo de estimular o aperfeiçoamento dos 
alunos sob a supervisão da CELI - Coordenadoria Especial das Licenciaturas. e) Mobilidade Acadêmica: a 
Universidade participa do programa federal de Ciências sem Fronteiras e tem convenio com Universidades 
estrangeiras com objetivo de estimular o aluno a realizar intercambio. Essa atividade está sob a supervisão do 
DRE - Departamento de Relações Externas com parceria com a PROGRAD. f) Programa de Educação Tutorial 
- PET: há atualmente o PET Biologia, PET Arquitetura e PET Enfermagem que desenvolvem projetos 
relacionados ao ensino, pesquisa e extensão das referidas áreas. Cada PET possui 12 alunos do PET 
bolsistas/MEC. g) Outras ações de acompanhamento do aluno é a criação dos Grupos de Trabalhos TCC - 
Trabalho de conclusão de Curso e de Atividades Complementares para orientar os docentes e alunos a 
desenvolverem suas atividades com esmero e sem dificuldades de ensino aprendizagem. AVANÇOS:  a) Esse 
foi o primeiro trabalho deste GT, mas houve avanço se considerarmos que a PROGRAD está atenta a esse 
fenômeno de evasão e preocupada com atitudes de pertencimento dos alunos em relação  aos seus cursos. 
FRAGILIDADES:  a) Fragilidades nos relatórios de trancamentos:  1- Alguns motivos de trancamento não 
se enquadram nas categorias; 2- Alguns motivos não ficaram restritos a apenas uma das categorias (pessoal e 
financeiro - saúde e financeiro); 3- Justificativa do aluno é diferente da confirmada pela Direção da 
Faculdade/Curso; nesse caso usou-se, para efeito dos cálculos estatísticos, as informações citadas pela 
Direção da Faculdade/Curso. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Padronizar uma tabela, com todas as 
categorias levantadas nessa análise e um item de “outros”, nesse item o aluno precisaria justificar o motivo. b) 
Nesse mesmo formulário o aluno deveria atualizar os seus dados para fins de contato da Diretoria da 
Faculdade/Curso. c) O GT, em 2015, poderá estudar processos que minimizam o trancamento de matriculas 
dos alunos dos cursos de graduação.   (PROGRAD nº 05) 
 
Estratégias Inovadoras de Aprendizagem: ANÁLISE QUANTITATIVA: Foram validadas 41 estratégias 
inovadoras de ensino/aprendizagem a partir do levantamento junto aos professores da Universidade referente 
ao 1o semestre e 43 no 2º semestre. Essas estratégias envolvem características bastante diversificadas, o que 
dificulta a construção de categorias que permita agrupá-las de modo a dar um tratamento de análise 
quantitativa, quanto à prevalência de umas em detrimento das outras. Deve-se destacar que, a partir dos 
depoimentos dos professores que forneceram informações sobre as estratégias utilizadas, evidenciou-se que 
muitas delas são utilizadas simultaneamente por diversos professores (às vezes por duplas, outras por trios, e 
outras ainda por grupos de uma dezena ou mais de professores). Dadas estas dificuldades, a análise 
quantitativa a seguir apresentada toma como referência o número de estratégias, e não o número de 
professores envolvidos. 
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Quanto à utilização de recursos de Tecnologia de Informação e Comunicação para o desenvolvimento 
das estratégias: Das 41 estratégias descritas nos depoimentos do 1º semestre, 23 (56,1%) (no 2º semestre: 
23, correspondendo a 53,5%) utilizaram como suporte recursos tecnológicos para seu desenvolvimento. Em 
alguns casos, vários recursos foram utilizados de modo combinado para o desenvolvimento da estratégia do 
professor. Dentre os mais utilizados, destacaram-se: a- uso de softwares, de recursos multimídia diversificados 
e de bases de dados acadêmicas: 4 estratégias cada; b- uso da Internet e do AVA: 3 estratégias cada; c- uso 
de filmes e de dispositivos móveis: 2 estratégias cada; d- uso de blogs: 1 estratégia.  
Quanto ao uso das estratégias nos diversos Cursos de Graduação da Universidade: O uso de estratégias 
inovadoras está disseminado nos diversos Cursos de Graduação da Universidade. No 1º semestre, das 41 
estratégias enumeradas, 32 delas (78%), estão contempladas nos Planos de Ensino das disciplinas 
correspondentes e, dessas, 25 (61%) tem caráter interdisciplinar. Os dados do 2º semestre são os mesmos, 
variando-se apenas as respectivas porcentagens. 
 
 
Quanto ao objetivo do uso das estratégias inovadoras: As estratégias desenvolvidas pelos docentes da 
universidade possuem objetivos pedagógicos bastante diversificados. Os mais citados:  
 

OBJETIVOS DO USO DAS ESTRATÉGIAS NO DE 
ESTRATÉGIAS 

Simular situações reais de trabalho 5 
Auxiliar na assimilação conceitual, ampliar conhecimento sobre o 
tema ou assunto 6 

Aumentar o envolvimento do aluno na aula 4 
Aumentar o grau de socialização entre os alunos da turma 3 
Demonstrar aplicabilidade prática, estabelecer diálogo com a 
realidade, ampliar a relação teoria-prática 6 

Desenvolver o raciocínio lógico e a capacidade de síntese 5 
Favorecer a capacidade de aprender a aprender 6 
Desenvolver a capacidade de trabalho em grupo 4 

 
 
Quanto ao período em que as estratégias se aplicam: Nos 2 semestres: notou-se grande concentração nos 
finais do curso: 1º semestre: 39 (95,1%) nos últimos períodos e somente 2 (4,9%) no 1º período; 2º semestre: 
40 (93%) nos últimos períodos e somente 3 (6,9%) no 1º período. 
ANÁLISE QUALITATIVA: A partir do mapeamento realizado pode-se observar que dentre os respondentes 
houve um entendimento de que o conceito de estratégia inovadora de aprendizagem é uma metodologia que 
tem um resultado positivo no sentido da participação do aluno. Procura-se, em todos os casos, o melhor 
aproveitamento do aluno em termos de aprendizagem e o coloca como ator do processo, não mais como 
coadjuvante de um ensino em que o foco era o professor. Nesse sentido, todas as estratégias inovadoras, em 
certo sentido, ao proporem a participação ativa do aluno acabam trazendo mais espaço para ambientes 
colaborativos, o que ajudaria o Programa Comunidade de Aprendizagem (PROCAP) da Instituição, embora não 
seja esse o objetivo das estratégias mapeadas. Verificou-se que diversidade deve ser a matéria-prima para o 
ensino e justamente o que é inovador é o que tende a dar mais resultado, porque, segundo os professores, não 
adianta querer que todos aprendam no mesmo tempo, da mesma forma e entre quatro paredes. Há de se 
reestruturar conteúdo, forma e relações pessoais. Justamente nesse cenário apareceram as metodologias 
ativas; por exemplo, a aula invertida, uma metodologia ativa bastante citada nos depoimentos dos professores 
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do CCV, seja por meio da expressão “aula invertida” ou aula dialogada, ou mesmo projetos de intervenção, 
pesquisa e apresentação, prática que antecede a teoria, apostila on-line depois treino no aplicativo, situações 
do cotidiano para trabalhar teoria... enfim, são algumas expressões que foram coletadas e que ficaram mais 
evidentes, mostrando que o perfil desse Centro parece ter se adaptado bem com o modelo de aula invertida. 
Outra metodologia largamente utilizada e já divulgada pelo CEA é a Aprendizagem Baseada em Problemas, o 
que configura também um perfil de aluno já sendo levado à autonomia e a ser o artífice de seu conhecimento. 
Ainda no CEA notou-se o uso de portfólio, também uma metodologia ativa, a utilização de jogos, como o do 
mercado fictício e do tabuleiro de logística e softwares de tomada de decisões. Já no CCHSA, os poucos que 
participaram fazem usos variados de metodologias e chamou a atenção o uso de narrativas fílmicas para 
ensino de teoria. No CEATEC, embora tenha ficado evidente a preocupação em utilizar variadas metodologias 
como 20 slides em 20 segundo e softwares diferentes, o que mais chamou a atenção é que o inovador é 
justamente o antigo, a aula expositiva e copiada no caderno, evidenciando uma posição mais conservadora em 
alguma medida. Por fim, no CLC houve evidência de muitas ações de socialização e prática que tentaram 
estender a sala de aula para outros momentos e outros lugares, a partir da utilização das TICs (Tecnologias de 
Informação e Comunicação) para ampliação do acesso à educação de qualidade que considere a equidade em 
ferramentas de Open and Distance Learning (ODL - termo geral para o uso de telecomunicação para fornecer 
ou melhorar a aprendizagem). Apesar dessas considerações sobre a tecnologia, é importante notar que 60% 
das estratégias levam em conta o suporte tecnológico, mas quase metade das estratégias não, o que indica 
que ser inovador em termos pedagógicos definitivamente não está intrinsecamente relacionado a ser 
tecnológico. Ao fazer as análises das descrições das estratégias, verificou-se bastante diversidade em relação 
ao conceito de inovação para o professor. A questão da inovação tem sido atrelada diretamente ao uso de 
tecnologias educacionais. No entanto, ela mesma não tem sido uma preocupação explícita no campo 
educacional no que tange ao quadro conceitual que a ideia de inovação carrega em si. Qual o sentido e como 
entendê-la, considerando o fato de que ações inovadoras ocorrem dependente ou independentemente do uso 
das tecnologias, sobretudo as digitais? Criatividade e inovação têm sido abordadas por diferentes campos e 
diferentes perspectivas teóricas buscam conceituar o termo. Vale lembrar que tipos de inovação não requerem 
necessariamente novas tecnologias e sim, novas formas de aproveitar as tecnologias existentes. A partir dos 
resultados o GT analisou as descrições das estratégias e, para entendê-las como inovadoras no processo de 
ensino-aprendizagem, foram agrupadas em eixos: 1) conteúdo, 2) colaborativo/cooperativo, 3) interface com o 
mundo virtual, 4) trabalhos individuais e 5) estratégias que tem relação mais estreita com o mundo do trabalho. 
Percebeu-se que todas as estratégias podem ser englobadas por pelo menos um desses eixos, mas para 
detalhar ainda mais, foram propostas categorias, que são as próprias descrições das estratégias, de modo 
condensado e encaixadas nos eixos. É mister lembrar que as categorias poderiam estar presentes em 
qualquer eixo, assim foi encontrada uma transversalidade nas análises. Observou-se, em seguida, que todas 
as categorias têm algo de conteúdo, de mundo do trabalho, de colaborativo (em maior ou menor grau), de 
trabalho individual e talvez até de interface com o mundo virtual. AVANÇOS: O GT iniciou-se em 2014 com 
participação efetiva de todos os componentes e com uma produção intensa conforme descrita nos relatórios. 
FRAGILIDADES: Estratégias ou ações de aprendizagem-ensino desenvolvidas nos diversos cursos da 
instituição, muitas vezes ações de sucesso, inovadoras, mas que podem não estar contempladas nos planos 
de ensino das disciplinas. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: O uso de estratégias inovadoras está 
disseminado nos diversos cursos de graduação da Universidade, sendo assim o GT estará em 2015 
estimulando a realização das trilhas de aprendizagem. Para tal, o GT deverá proporcionar aos docentes 
oficinas que ensinam a realizar as trilhas de aprendizagem.  (PROGRAD nº 06) 
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Implantação da Nova Estrutura Organizacional e Pedagógica para o Estágio Preliminarmente, deve-se 
ressaltar que o trabalho direcionado ao estágio obrigatório e não-obrigatório foi feito apenas nos cursos de 
bacharelado. Os estágios de licenciatura funcionam de forma separada e a integração dos dois grupos 
(bacharelado e licenciatura) será feita posteriormente. Essa decisão se deve à diferença na estruturação 
dentro da Universidade, dos dois sistemas. O GT Estágio estabeleceu nos dois semestres um cronograma de 
reuniões presenciais e virtuais com a COGRAD, avaliando os acontecimentos referentes às atividades 
desenvolvidas pelo grupo e as inserções nos Centros e Faculdades da PUC-Campinas. RELATO DAS 
ATIVIDADES: 1) Conscientização dos novos Integradores Acadêmicos de Graduação das funções vinculadas 
ao Estágio: oferecimento da OFICINA “Aprimoramento da Gestão dos Contratos de Estágio”, com os 
Integradores Acadêmicos de Graduação (IAGs) e Diretores na data de 27 de março, visando esclarecimentos 
da Lei de Estágio e das atividades vinculadas. A Oficina foi objeto de convite feito pela CIRCULAR COGRAD 
nº 001/2014, enviada às Direções de Centro, Direções de Faculdade, GAPe e IAGs. O GT - Estágio 
acompanhou as reuniões com os funcionários encarregados da Secretaria Acadêmica de cada Centro, 
juntamente com a PROAD, visando promover os esclarecimentos necessários. 2) Regularização dos Termos 
de Contrato de Estágio no sistema informatizado da PUC-Campinas, uma vez que constavam como contratos 
pendentes, diversos Termos de Compromisso de Estágio já vencidos, sem que houvesse o arquivamento 
eletrônico do documento. Assim, acompanhando a iniciativa da COGRAD e apoio da PROGRAD, houve início 
de ação pelos IAGs do GT-Estágio juntamente com as respectivas Direções de Faculdade de cada Centro 
para regularizar o sistema informatizado, arquivando-se digitalmente e reduzindo consideravelmente o 
apontamento de pendências. Para a aprovação dos TCEs, foi adotada a seguinte redação padronizada para 
todos os Centros: “O presente Termo de Compromisso de Estágio é aprovado nesta oportunidade para efeitos 
unicamente administrativos da PUC-Campinas, uma vez que o término do estágio já ocorreu, sem pendência 
conhecida.” 3) Elaboração e encaminhamentos do fluxo de atuação para que a Secretaria Acadêmica assuma 
o recebimento dos documentos vinculados ao Estágio Supervisionado Não obrigatório diretamente dos alunos, 
incentivando, desta forma, a atuação direta da Secretaria Acadêmica no exercício da função de recebedora e 
responsável na devolução aos alunos dos documentos e arquivo de controle das vias assinadas da PUC-
Campinas. A adoção prática das propostas se mostra benéfica a todos e melhora o controle dos Estágios 
Supervisionados Não Obrigatórios, especialmente no que se refere aos relatórios semestrais e finais. 4) 
Implementação do Novo Fluxo de estágio supervisionado modalidade "Não Obrigatório" : durante o segundo 
semestre, foi colocado efetivamente em funcionamento o novo fluxo de tramitação dos TCEs para a 
modalidade de estagio supervisionado "Não Obrigatório". A ação teve diversas interveniências burocráticas 
para a implementação dos novos procedimentos de organização, controle e arquivamento dos contratos de 
estágio e relatórios parciais e finais, centralizados nas Secretarias Acadêmicas dos respectivos Centros. Para 
tal, o GT Estágio elaborou, além do desenho do novo fluxo, documento com orientações. Todo o esforço de 
reorganização e transferência do processo de tramitação das solicitações do DCR para as Secretarias 
Acadêmicas visou facilitar para os alunos o acesso à protocolização e ao acompanhamento das solicitações, 
bem como o controle com arquivamento de toda a movimentação processual. A descentralização do tramite 
dos TCEs do DCR para as Secretarias de Curso foi acompanhada de diversas reuniões para o acerto e 
coordenação de atribuições e responsabilidades, bem como de detalhes operacionais para a padronização 
dos procedimentos nas diferentes realidades e dinâmicas. Durante o processo de implementação foram 
discutidos e desenvolvidos procedimentos que se adaptassem às realidades específicas de cada curso em 
cada Centro, objetivando sempre a unificação dos processos de tramitação das solicitações e análise dos 
TCEs para toda a Universidade. Finalmente, o formato deste arquivamento dos documentos de estágio, que 
agora não mais são acondicionados pelo DCR, passou a ser feito nos respectivos prontuários dos alunos, 
conforme determinação da normativa pertinente. Ressalta-se, também, o aprimoramento dos procedimentos 
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de solicitação dos Relatórios de Estágio Não Obrigatório, a partir do funcionamento da tramitação do novo 
fluxo. Esta nova organização centralizada nas Secretarias dos Cursos possibilitou a criação de mecanismos 
para a realização das solicitações, bem como para seu arquivamento. 5) Análise dos Estágios 
Supervisionados Obrigatórios: no 1o semestre houve contato inicial dos membros do GT com a necessidade 
de aprimoramento dos estudos visando melhorias para os Estágios Supervisionados Obrigatórios. No 2o 
semestre o GT realizou a análise das especificidades entre as diferentes experiências relativas à modalidade 
de estágio supervisionado “Obrigatório”, tendo encontrado pontos de diferença entre os formatos em exercício 
nos cursos que dispõem de tal modalidade em seus projetos pedagógicos. A questão central discutida no GT 
diz respeito à figura do Supervisor do Estágio. A diferença na atuação deste “Supervisor de Estágio”, 
sobretudo nos cursos do CCV que dispõem de atividades clínicas supervisionadas, colocou empecilhos na 
unificação do fluxo desta modalidade tal qual foi organizado e implementado na modalidade “Não Obrigatório”. 
Esta situação está sendo discutida. O GT Estágio, contudo, não chegou a um resultado que possibilite a 
reorganização e controle unificados desta modalidade de estágio nas Secretarias Acadêmicas dos Centros. A 
continuidade desta ação será tema de trabalho deste GT para o próximo ano, visando à conclusão de 
proposta para a centralização e controle desta modalidade de estágio supervisionado. 6) Feira de Estágios: foi 
realizada, nos dias 28 e 29 de maio, a II Feira de Estágio da PUC-Campinas, com mais de 2.000 
oportunidades de estágio e trainee. Além de se candidatar às vagas, os visitantes assistiram a uma série de 
palestras sobre mercado de trabalho, realizadas por profissionais de sucesso das empresas participantes, 
conforme notícia de divulgação feita no Portal da Universidade. Em http://feirapuccampinas.com.br/ consta o 
Relatório de 2014 sobre a Feira, organizado pela Empresa “Armazém das Idéias”. 7) Parceria com o 
Ministérios Público Federal: o GT-Estágio refletiu sobre os encaminhamentos desejados para o convênio 
existente entre a PUC-Campinas e o Ministério Público Federal, de modo a possibilitar a continuidade do 
projeto. Na primeira reunião do semestre, juntamente com os Procuradores da República, foi destacada a 
importância do projeto conjunto, com a participação da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, que bem 
encaminhou e atendeu aos anseios delineados pela parceria. No segundo semestre deste ano, foi proposto à 
PUC-Campinas a análise dos impactos urbanísticos vinculados a proposta de venda da Fazenda Remonta 
(antiga Coudelaria de Campinas) – localizada na região limítrofe entre os municípios de Campinas e Valinhos, 
de propriedade do Exército Nacional. Foram discutidas as ações para a coordenação de grupos 
multidisciplinares de docentes e discentes, com a integração dos trabalhos do projeto nos formatos de 
Extensão, TCC graduação e Estágio Supervisionado, modalidades “Obrigatório” e “Não Obrigatório”. 8) 
Parceria com a Secretaria Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável: o GT- Estágio 
iniciou os trabalhos relativos ao convênio firmado entre a PUC-Campinas e a Prefeitura Municipal de 
Campinas - Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, de modo a possibilitar a 
integração de docentes e alunos nas mais diversas modalidades de trabalho, estimulando a participação e o 
engajamento dos projetos propostos. Foi realizada, em dezembro,  reunião de socialização e apresentação 
dos primeiros resultados da parceria. Entre os trabalhos expostos, foram apresentados os resultados parciais 
do Projeto de Plano Urbano para Parque Linear no Ribeirão do Rio das Pedras. Neste projeto da Faculdade 
de Arquitetura e Urbanismo, vinculado a Extensão Universitária, foram integrados alunos colaboradores na 
modalidade de estágio supervisionado “Obrigatório” e encaminhadas solicitações de contratação de alunos 
vinculados à modalidade “Não Obrigatório”. Tal integração entre os diferentes formatos de trabalho possibilitou 
a expansão do grupo vinculado ao projeto de 02 para 06 alunos, realizando-se com isso um volume de 
trabalho substancialmente maior e um resultado amplamente reconhecido pela Prefeitura Municipal de 
Campinas. Tal experiência estabeleceu novas possibilidades de arranjo docente e discente para a participação 
nos projetos, sempre estimulando o estágio supervisionado acadêmico nas suas diversas modalidades. 9) 
Projeto “Balcão da Empregabilidade”: as atividades relacionadas a esse projeto na Universidade são da 
Faculdade de Administração que disponibiliza no Portal da Universidade vagas de estágios não obrigatórios 
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para a comunidade acadêmica. ATRIBUIÇÕES DO GRUPO DE TRABALHO ESTÁGIO – 2015: 1) Contribuir 
para qualificação do ensino através da construção de uma Política de Estágios que auxilie a construção do 
conhecimento e habilidades inerentes a futura profissão dos alunos; 2) Criar espaços de discussão nos 
Centros a respeito das diferentes modalidades de estágios; 3) Melhorar a visibilidade e acessibilidade dos 
Serviços de Estágios no atendimento as Organizações Concedentes; 4) Capacitar os novos IAGs no 
desenvolvimento das atividades referente ao estágio; 5) Manter atualizado o Site de Estágios no Portal de 
Serviços da PUC-Campinas; 6) Atualizar a situação dos Estágios Obrigatórios relacionados aos cursos de 
bacharelados e licenciaturas da Universidade no atendimento a Lei de Estágio vigente; 7) Acompanhar a 
sistemática dos relatórios de estágios cumprindo a Lei de Estágio vigente; 8) Acompanhar atendimento 
contínuo das demandas de Estágios nos Centros; 9) Realizar Plantões de Atendimento às Demandas de 
Estágios durante os Recessos Acadêmicos; 10) Propor modelo de Central de Estágio que atenda: a) Criação 
de banco de dados de Informações Gerenciais relacionadas ao número de organizações concedentes que 
mais contratam universitários da Universidade; perfil médio das atividades de estágios praticadas pelos 
alunos; período acadêmico de contratação; tempo médio de contratação, valor médio da bolsa auxílio; b) 
Ampliar Projeto Balcão da Empregabilidade; c) Dar continuidade a realização da Feira de Estágio; d) Realizar 
Fórum de Experiências de Estágios. 11) Registrar as atividades desenvolvidas em Relatório Semestral. 
AVANÇOS: a) Um grande avanço foi a mudança no fluxo dos TCE dos estagiários não obrigatórios, pois 
houve uma inclusão na Secretaria Acadêmica e nas Faculdades, diminuindo consideravelmente a atuação do 
DCR nos processos pedagógicos relacionados a estágio; b) Outro avanço memorável foi a inclusão efetiva 
dos diretores de faculdades no cenário de estágio, fato comemorável, pois atualmente os diretores visualizam, 
em tempo real, as empresas que acolhem nossos alunos, as funções que exercem e como atuam nas suas 
respectivas funções; c) Colaboração efetiva na parceria entre o Ministério Público Federal e a PUC-Campinas 
no desenvolvimento de grupos de estudos sobre Gestão de Direitos Coletivos; d) Continuidade do diagnóstico 
da situação dos estágios obrigatórios dos cursos da PUC-Campinas. FRAGILIDADES:  a) Distanciamento 
com o NTIC no aprimoramento da ferramenta de gestão dos estágios; b) Ausência de instrumento de 
indicadores de gestão do sistema de estágio, como relatórios quantitativos e qualitativos. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) O GT continua incluindo a sugestão de criação da Central de Estágio 
para atender a demanda dessa atividade na Universidade.  (PROGRAD nº 07) 
 
 
Programa Comunidade de Aprendizagem (PROCAP): Ações realizadas em 2014: a) Capacitação dos 
docentes e dos monitores em atividades de Comunidade de Aprendizagem; b) Encontro pedagógico sobre o 
PROCAP, realizado no planejamento acadêmico-pedagógico do 1º semestre, para as Direções de Faculdades 
e Centros, GAPes, IAGs e docentes do PROCAP; c) Reunião com as Secretarias Acadêmicas dos Centros 
para a discussão, apresentação e orientações sobre o oferecimento do PROCAP; d) Proposta para elaboração 
de material de apoio didático e material instrucional para cada área do PROCAP; e) Avaliação do oferecimento 
do PROCAP no 1º semestre, por alunos, docentes, monitores e Diretores de Faculdades que ofereceram o 
PROCAP ;f) Elaboração de uma proposta de oferecimento do PROCAP para o 1º semestre de 2015; g) Esboço 
sobre um estudo inicial de uma proposta de oferecimento do PROCAP para o 2º semestre de 2015; h) Busca, 
na literatura, por algumas experiências que envolvam EAD, Ensino Híbrido, Comunidade de Aprendizagem, 
Ensino Adaptativo e Nivelamento; i) Conhecimento de uma tecnologia que suporta Ensino Adaptativo – 
Software e-Test ; j) Socialização das realizações do GT PROCAP ; k) Avaliação do oferecimento do PROCAP 
no 2º semestre, pelos alunos; l) Conhecimento do software da empresa GEEKIE, que suporta Ensino 
Adaptativo. 
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Tabela 1. Cursos envolvidos por Área (Disciplina) do PROCAP. PUC-Campinas, Pró-Reitoria de 
Graduação, Coordenadoria das Práticas de Formação, 1o Semestre de 2014. 

ÁREA (Disciplina) do PROCAP / CURSOS ENVOLVIDOS 
Biologia Leitura e Escrita Matemática Química Inglês 

Ciências Biológicas 
Arquitetura e 
Urbanismo 

Administração Farmácia Letras 

Medicina Artes Visuais 
Administração – Comércio 

Exterior 
Química  

 Biblioteconomia 
Administração – Logística e 

Serviços 
  

 Ciências Sociais Ciências Contábeis   
 Direito Ciências Econômicas   
 Educação Física Engenharia Ambiental   
 Enfermagem Engenharia Civil   
 Filosofia Engenharia de Computação   
 Fisioterapia Engenharia Elétrica   

 Fonoaudiologia 
Engenharia de 

Telecomunicações 
  

 Geografia Engenharia de Produção   
 História Engenharia Química   
 Jornalismo Sistemas de Informação   
 Nutrição    
 Odontologia    
 Pedagogia    
 Psicologia    

 
Publicidade e 
Propaganda 

   

 Relações Públicas    
 Serviço Social    
 Teologia    

 
Terapia 

Ocupacional 
   

 Turismo    
 

Tabela 2. Cursos envolvidos por Área (Disciplina) do PROCAP. PUC-Campinas, Pró-Reitoria 
de Graduação, Coordenadoria das Práticas de Formação, 2o Semestre de 2014. 

ÁREA (Disciplina) do PROCAP / CURSOS ENVOLVIDOS 

Biologia Leitura e Escrita Matemática 

Medicina Direito Administração 
Obs.:  No 2º semestre de 2014 não houve o oferecimento do PROCAP 

– Química e do PROCAP - Inglês. 
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Tabela 3. Número de alunos matriculados por área do PROCAP. PUC-Campinas, Pró-Reitoria 
de Graduação, Coordenadoria das Práticas de Formação, 2014. 

2014 
NÚMERO DE ALUNOS MATRICULADOS POR ÁREA 

TOTAL 
Química Biologia Matemática Leitura e Escrita Inglês 

1º Semestre 76 72 1542 1972 97 3759 

2º Semestre -- 64 85 153 -- 302 

TOTAL 76 136 1627 2125 97 4061 
 
 

Tabela 4.  Número de alunos matriculados no PROCAP nos últimos 3 anos, por 
semestre. PUC-Campinas, Pró-Reitoria de Graduação, 2014. 

 

SEMESTRE / ANO 2012 2013 2014 

1º Semestre 2917 3139 3759 

2º Semestre 437 282 302 

TOTAL 3354 3421 4061 

Para atender aos objetivos do PROCAP, foi dada continuidade às discussões sobre  possíveis melhorias para 
este Programa Institucional. Com base nas avaliações dos oferecimentos realizados, foi proposto um 
aprimoramento pedagógico e operacional em seu oferecimento, para o primeiro semestre de 2015. Essa 
proposta foi discutida e apresentada às Diretorias de Centro, às Secretarias Acadêmicas e às Diretorias das 
Faculdades ofertantes do PROCAP. No planejamento acadêmico-pedagógico do 1º semestre de 2015 serão 
realizados os Encontros Pedagógicos para a discussão e a apresentação do novo formato de oferecimento do 
PROCAP. AVANÇOS: a) As disciplinas do PROCAP foram oferecidas como um novo componente curricular 
obrigatório, inseridas na grade horária do aluno. Isso melhorou o processo de divulgação junto aos 
ingressantes, pois a disciplina não fica isolada das demais disciplinas que constam em sua grade horária; b) A 
divulgação das disciplinas do PROCAP (o seu oferecimento de maneira condensada) é feita pela Diretoria de 
Faculdade, no momento de acolhida ao ingressante; c) A elaboração de uma proposta, em 2014, para iniciar o 
Programa no início do semestre, para alguns Centros. Algumas Direções de Faculdade fizeram essa 
solicitação durante as reuniões realizadas em 2014; d) Realização do processo de atribuição de aulas do 
PROCAP aos docentes no mesmo período de atribuição de aulas das demais disciplinas. Apesar dos avanços, 
ainda temos ações a serem realizadas em 2015 para melhorar esse assunto; e) Comparando-se com o 
oferecimento anterior, em 2014 aconteceram alguns avanços relacionados com o ambiente virtual de 
aprendizagem – AVA, mediante adequações efetuadas pela Coordenadoria de Ensino a Distância; f) A 
comunidade (diretorias, funcionários, docentes, monitores e alunos) está mais envolvida com o Programa. 
Foram realizadas reuniões e capacitações envolvendo a comunidade; g) As avaliações anteriores 
possibilitaram definir e implementar melhorias pedagógicas e operacionais no oferecimento das disciplinas do 
PROCAP; h) Foi possível manter as cotas de monitoria, por semestre de oferecimento. No primeiro semestre a 
demanda por monitores é maior. FRAGILIDADES: a) Necessidade de um elevado número de monitores para 
as áreas de Matemática e Leitura e Escrita, no oferecimento do 1º semestre; b) Necessidade de maior 
flexibilidade de datas/horários das turmas, para a opção dos alunos. Muitos alunos são trabalhadores 
(trabalham inclusive aos sábados) que necessitam alterar a sua grade horária; c) Dificuldade de manutenção 
dos alunos-monitores, durante todo o período de oferecimento. Muitos alunos migram para outras atividades, 
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como por exemplo, estágios e empregos, deixando de atuar no PROCAP. d) Como o início do Programa não 
acontece no início do semestre, não é possível apoiar algumas disciplinas que são oferecidas desde o início do 
mesmo semestre.  e) Nem todos os docentes, para as disciplinas de Matemática e Leitura e Escrita, são 
selecionados no mesmo período de atribuição de aulas das demais disciplinas. Isso ocorre devido ao elevado 
número de turmas, aos diversos horários/datas das turmas e ao seu oferecimento diferenciado e concentrado. 
f) Necessidade de um material Institucional para o apoio pedagógico e para as orientações aos docentes do 
PROCAP; g) Alguns problemas com o ambiente on-line (AVA) (interrupções, dificuldade para utilização de 
fórmulas, imagens, vídeos, entre outros). h) Necessidade de manter a disponibilidade do AVA nos finais de 
semana, pois muitos alunos realizam as atividades neste período. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) 
Continuar o trabalho de envolvimento das Diretorias ofertantes em um processo que incentive a seleção 
antecipada de alunos-monitores.  b) Implantar a proposta elaborada em 2014 para iniciar o Programa no início 
do semestre para alguns Centros. Algumas Direções de Faculdade fizeram essa solicitação durante as 
reuniões realizadas. c) Continuar o trabalho de envolvimento das Diretorias ofertantes para tentar realizar o 
processo de atribuição de aulas do PROCAP aos docentes no mesmo período de atribuição de aulas das 
demais disciplinas. d) Elaborar um material Institucional para o apoio pedagógico e para as orientações aos 
docentes do PROCAP, relacionado aos aspectos pedagógicos. e) Continuar as ações para a definição dos 
procedimentos operacionais que envolvem o oferecimento do PROCAP.  f) Continuar a oferecer as 
Capacitações pedagógicas e no AVA para os monitores, docentes envolvidos ou interessados no PROCAP. g) 
Ter profissionais responsáveis por manter a disponibilidade do AVA, inclusive nos finais de semana, durante o 
período de oferecimento do PROCAP. (PROGRAD nº 12) 

 
Programa Institucional de Monitoria: Atividades desenvolvidas que envolveram todas as Faculdades:  
1- Divulgação da Monitoria através de folder encaminhado às Diretorias de Faculdades; a todos os docentes 
para estimular a adesão e a realização de projetos de Monitoria e aos alunos; 2 -Divulgação do calendário de 
Monitoria nos Centros por meio dos GAPes, para aumentar a adesão de alunos e professores ao Projeto; 3-
Socialização do número de vagas de cada Faculdade, por meio das reuniões com os GAPes para estimular a 
adesão de novos professores; 4- Divulgação, nas reuniões com os GAPes, dos resultados da Avaliação da 
Monitoria realizada pelos professores e alunos. A COGRAD orienta os GAPes a divulgar o Programa 
Institucional de Monitoria nas disciplinas de Inserção do Aluno na Vida Universitária e na disciplina Processo de 
Ensino Aprendizagem na Trajetória de Formação, como também, a Coordenadoria do PROCAP divulga, no 
período de inscrição, a monitoria do PROCAP em Leitura e Escrita, Matemática, Biologia e Inglês. 5- 
Discussões sobre a readequação da Resolução Normativa PUC no 013/06 - embora previsto para 2014 a 
finalização da revisão dessa Resolução, as ações encontram-se em análise e discussão entre os membros da 
PROGRAD. O Sistema Informatizado de Monitoria - SIM tem permitido um amplo acompanhamento (gestão) 
das atividades de monitoria, conforme segue: 
 
 
Tabela 1.  Número de projetos de monitoria dos professores nos últimos 3 anos. PUC-Campinas, Pró-

Reitoria de Graduação, Coordenadoria Geral de Graduação, 2014. 

ANO/SEMESTRE 2012 2013 2014 

No DE PROJETOS DE 
MONITORIA 

1o sem 361 397 494 

2o sem 365 396 453 

TOTAL 726 793 947 
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Tabela 2.  Número de alunos inscritos para seleção nos Projetos de Monitoria nos últimos 3 anos. PUC-

Campinas, Pró-Reitoria de Graduação, Coordenadoria Geral de Graduação, 2014. 
 

ANO/SEMESTRE 2012 2013 2014 

No DE ALUNOS 
INSCRITOS PARA 

MONITORIA 

1o sem 1460 1271 1523 

2o sem 1606 1154 1376 

TOTAL 3066 2425 2899 

 
O trabalho desenvolvido pela Pró-Reitoria de Graduação através do GAPe e IAG(s) junto às Diretorias de 
Faculdade  no sentido de divulgar e incentivar os docentes na prática e desenvolvimento das atividades de 
monitoria resultou no aumento de projetos apresentados e no número de alunos inscritos no período em função 
de: a) reconhecimento do papel da monitoria na melhoria da qualidade do ensino e aprimoramento do processo 
ensino-aprendizagem; b) possibilidade aos alunos de iniciação em atividades de docência; c) oportunidade aos 
alunos bolsistas de participarem como monitores mediante recebimento de bolsa remunerada. 
 
 
Tabela 3.  Número de monitores voluntários e remunerados nos últimos 3 anos. PUC-Campinas, Pró-Reitoria 

de Graduação, Coordenadoria Geral de Graduação, 2014. 
 

ANO/SEMESTRE 
2012 2013 2014 

1o 
sem 

2o 
sem TOTAL 1o 

sem 
2o 

sem TOTAL 1o 
sem 

2o 
sem TOTAL

No DE 
MONITORES 

VOLUNTÁRIOS 289 237 526 220 163 383 196 294 490 

REMUNERADOS 411 458 869 511 222 733 623 541 1164 

TOTAL 700 695 1395 731 385 1116 819 835 1654 

Obs: Não estão incluídos os monitores que desenvolvem atividades no PROCAP. 
 
 
 
Tabela 4.  Número de horas de monitoria voluntárias e remuneradas nos últimos 3 anos. PUC-Campinas, 

Pró-Reitoria de Graduação, Coordenadoria Geral de Graduação, 2014. 
 

ANO/SEMESTRE 
2012 2013 2014 

1o 
sem 

2o 
sem TOTAL 1o 

sem 
2o 

sem TOTAL 1o 
sem 

2o 
sem TOTAL

No DE 
HORAS DE 
MONITORIA 

VOLUNTÁRIAS 2484 3294 5778 1362 978 2340 2790 3750 6540 

REMUNERADAS 6198 6582 12780 3792 1440 5232 8400 7926 16326 
TOTAL 8682 9876 18558 5154 2418 7572 11190 11676 22866 
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Tabela 5.  Número de respondentes da avaliação institucional da Monitoria nos últimos 3 anos. PUC-

Campinas, Pró-Reitoria de Graduação, Coordenadoria Geral de Graduação, 2014. 
 

ANO 2012 2013 2014 
 

No DE ALUNOS 
RESPONDENTES 
DA AVALIAÇÃO 

1o sem 264 259 

249 2o sem 195 158 

TOTAL 459 417 
 

No DE 
PROFESSORES 

RESPONDENTES 
DA AVALIAÇÃO 

1o sem 38 24 

33 2o sem 49 18 

TOTAL 87 42 

Obs: Não foi possível mencionar o número de respondentes de 2014 por semestre. 
AVANÇOS: a) Realização de discussões mais amplas sobre Monitoria entre os Cursos dos diferentes Centros 
com participação dos IAGs durante as reuniões com os GAPes. b) A grande maioria dos IAGs conseguiu 
divulgar o calendário de Monitoria com contato com o aluno dos Cursos/Faculdades, facilitando a inclusão das 
atividades sem erros e atropelos. c) Algumas Faculdades visualizaram a Monitoria como uma maneira de 
instruir/informar seus alunos sobre temas gerais da cultura contemporânea, os quais são solicitados nas provas 
de conhecimento geral do ENADE. d) Algumas Faculdades realizaram reflexões sobre a revisão de seus 
regulamentos relativos a Monitoria. FRAGILIDADES: a) Falta aprimoramento do processo de sistema 
informatizado da monitoria - SIM que deve ser alterado para atender a Monitoria com maior complexidade 
relacionada ao cronograma dos monitores do PROCAP. b) Dificuldade para agendamento de reuniões, em 
função dos demais compromissos dos IAG,s na Universidade. c) Não implantação do Fluxograma de Monitoria 
envolvendo as Secretarias Acadêmicas, fato gera reclamações de alunos e professores tutores. d) Não 
terminou a análise e revisão da RN no 013/06 (sobre monitoria).  SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES a) 
Acompanhar as Monitorias nos respectivos Centros/Cursos, através dos GAPes, com o objetivo de qualificá-
las; b) Solicitar via PROGRAD, que as Faculdades façam no planejamento acadêmico uma avaliação da 
qualidade das Monitorias; c) Propor às Faculdades o desenvolvimento de um banco de Monitoria para serem 
sugeridas aos alunos por meio de alguma mídia, como site do aluno, notícias no jornal da PUC, página do 
Facebook; d) Realizar pesquisas formais junto a Faculdades/Cursos sobre parâmetros específicos usados para 
a avaliação da Monitoria; e) Finalizar a RN de Monitoria.  (PROGRAD nº 14)   
Qualificação da Revista Série Acadêmica. A edição no 30 da Revista Série Acadêmica se destina a fomentar 
o processo dinâmico-reflexivo da prática pedagógica acerca de seus fundamentos conceituais, estratégicos e 
operacionais, de modo que os processos de mudança sejam orientados por parâmetros que garantam a 
identidade universitária. Divulgada em CD durante o Planejamento Acadêmico Pedagógico do 1º semestre de 
2014, teve como conteúdo: 1- Apresentação, 2- Artigos: a) PUC-Campinas e a parceria inédita com Ministério 
Público Federal para Construção da Cidadania no Projeto Teia Social; b) Campos de Estágio e a inserção dos 
discentes do Curso de Serviço Social da PUC-Campinas nos diversos espaços sócio-ocupacionais da 
Profissão; c) Acolhimento e Acompanhamento Acadêmico do Aluno Ingressante PAAA e PROCAP, dois 
Projetos Inovadores na PUC-Campinas; d) O Plano Nacional De Formação De Professores Da Educação 
Básica Na Pontifícia Universidade Católica De Campinas: Breve Apresentação À Comunidade Universitária. 3- 
Textos Didáticos: Avaliação Sobre O Uso Do Ambiente Virtual De Aprendizagem - AVA na PUC-Campinas;  4- 
Baú de Preciosidades Entrevista Damaris Puga de Moraes. 5- Instruções aos autores. Em 2014, também, foi 
organizado o número 31 da revista SÉRIE ACADÊMICA, com característica semestral (jan/jun) e será 
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divulgada on line durante o Planejamento Acadêmico Pedagógico do 1º semestre de 2015. Esse número tem 
caráter especial por tratar apenas do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), cujo conteúdo será apresentado 
no relatório de 2015. Assim, a Revista não assume caráter de memória estática, mas destina-se a fomentar a 
continuidade do processo dinâmico reflexivo de práticas de ensino-aprendizagem e a compartilhar ideias e 
experiências em educação.  AVANÇOS: a) O Grupo de Apoio Pedagógico fazendo parte do Conselho Editorial 
facilitou a formação do grupo de parecerista dos artigos da Revista; b) O Conselho Editorial foi em busca de 
artigos produzidos por palestrantes que participam das atividades pedagógicas do planejamento Acadêmico 
pedagógico; c) O Conselho Editorial convidou professores que vivenciam prática pedagógica diferenciadora 
para relatarem suas experiências. FRAGILIDADES: a) Dificuldade de transformá-la em uma Revista on-line 
para aumentar sua divulgação interna, no âmbito dos alunos e docentes de novas gerações e divulgação 
externa a outras IES. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Solicitar aos membros do Grupo de Trabalho da 
PROGRAD – PPCP que escrevam sobre as ações dos outros GTs da PROGRAD para disseminar as 
experiências na área de ensino superior; b) Inserir artigos que enfoque a qualificação dos gestores; c) 
Encaminhar a revista a todas as instituições comunitárias e afiliadas ao Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras – CRUB.  (PROGRAD nº 19) 
 
Qualificação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).  O GT – Trabalho de Conclusão de Curso foi 
criado em agosto de 2004 pela PROGRAD, juntamente com outros Grupos de Trabalho. Em 2014, no inicio do 
semestre, e ainda na semana de planejamento, o GT-TCC foi reformulado em sua composição, em razão da 
movimentação de professores na carreira docente. Para concluir a Proposta de Regimento de TCC na PUC-
Campinas iniciada em 2013, e por estar diretamente relacionada a essa temática, discutiu-se com  a 
PROPESQ os pontos essenciais do documento do GT-TCC finalizado em 2013. Após a discussão o grupo 
iniciou a elaboração do documento, e concomitante a esta atividade fez um estudo da Portaria 1224/2013 do 
MEC, sobre organização de arquivos universitários, avaliando qual o destino a ser dado aos TCCs das 
Faculdades após a conclusão do curso. Em relação às atividades desenvolvidas no primeiro semestre de 2014, 
a finalização dos trabalhos no documento “Síntese e Proposta de Normativa para o TCC na PUC-Campinas”, 
sua discussão com o Pró-Reitor e a Coordenadora de Graduação, e a posterior análise de pontos específicos 
com a PROPESQ, demonstram o comprometimento institucional com o entendimento e regulamentação desse 
importante componente curricular dos cursos de graduação na PUC-Campinas. No segundo semestre, o GT 
finalizou o estudo sobre novas diretrizes do TCC na Universidade que foi aprovado pela Reitoria e subsidiou a 
CIRCULAR GR 020/2014. Sendo assim, a partir dessa Circular cabem as Diretorias de Faculdade readequar 
os Regimentos de TCCs.  O GT, também, escreveu 05 artigos que serão publicados na Revista Série 
Acadêmica – nº 31, em janeiro de 2015. Em novembro, o GT apresentou os trabalhos no evento de 
socialização na sala 900, do campus I, em evento organizado pela PROGRAD/COGRAD e com a presença de 
Diretores de Centro, de Faculdades, GAPes, IAG’s e professores convidados. Sobre os resultados 
mencionados, destaca-se a elaboração da CIRCULAR GR no 020/2014, que estabelece critérios para a 
orientação, co-orientação e publicação de trabalhos de conclusão de curso, baseada em estudos e propostas 
sugeridas pelo GT-TCC, trabalho que envolveu  não apenas os membros do GT-TCC, mas, também, o corpo 
diretivo da PROGRAD, PROPESQ e Reitoria. Em segundo lugar, também deve ser destacada a boa 
receptividade entre os docentes da instituição da socialização dos trabalhos desenvolvidos pelo GT-TCC. Um 
terceiro destaque foi a elaboração de 05 artigos completos, tratando de temas vinculados ao TCC, que 
comporão uma Edição Especial da Revista Série Acadêmica, prevista para publicação antes da Semana de 
Planejamento do Primeiro Semestre de 2015. Finalmente, deve-se ressaltar a percepção dos integrantes do 
GT-TCC da necessidade de criar mecanismos institucionais que garantam a excelência do TCC em suas 
diversas modalidades. Esta seria o cerne da proposta de continuidade dos trabalhos do GT para os próximos 
semestres. Para 2015, o GT espera iniciar o ano realizando uma Oficina Pedagógica durante o Planejamento 
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Acadêmico Pedagógico aos professores que ministram TCC para trabalharem as mudanças que deverão 
ocorrer nos Regimentos de TCC das Faculdades. Respeitando as peculiaridades de cada Curso/Centro 
pretende-se intensificar ainda mais a identificação e dedicação dos alunos aos seus TCCs nas suas mais 
variadas formas. Considerando os resultados das atividades desenvolvidas pelo GT TCC, a importância deste 
componente curricular para a qualificação dos cursos de graduação e na perspectiva de avanços para os 
cursos da PUC-Campinas, o grupo propõe algumas atividades a serem desenvolvidas no próximo ano: a) 
Subsidiar as adequações dos regimento/regulamento de TCC das faculdades; b) Elaborar mecanismos que 
auxiliem na qualificação do TCC e da orientação docente; c) Propor formas mínimas de avaliação dos TCC nas 
faculdades que correspondam com as exigências e os resultados da Avaliação do Ensino; AVANÇOS: a) 
Processo de Trabalho 1- Comprometimento de todos os integrantes do Grupo de trabalho. 2-Intensas 
discussões apresentando diferentes visões e realidades vividas pelos docentes e alunos que realizam TCC.  b) 
Temática 1- Reflexões sobre a natureza do TCC na PUC-Campinas sob a ótica de trabalho de graduação. 
FRAGILIDADES: a) Processo de Trabalho 1- Dificuldade para agendamento de reuniões, em função dos 
demais compromissos dos IAG,s na Universidade. b) Temática 1- Pesquisa no TCC: Tema complexo, que 
envolve várias disposições legais e em normativas, e também diversas instâncias internas e externas. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Processo de Trabalho 1- Continuação de reuniões presenciais 
quinzenais e reuniões virtuais semanais.  b) Temática 1- Estudar e propor formas de estimular o interesse de 
alunos e docentes na continua busca de qualidade do TCC tais como: premiações, divulgação dos resultados 
obtidos com o trabalho (publicações interna e externas), etc. (PROGRAD nº 20) 
 

Formulário 5 – versão 5 
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NÚMERO DA(S) DIMENSÃO(ÕES) DO SINAES A QUE SE VINCULA(M): 2 
 Formulário 5  
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: Política de Graduação 
 

 
EXTRATO no 7A 
 

 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2014: PROGRAD Nº 21.1, 21.2, 21.3, 
21.4, 21.5, 21.6, 21.7, 21.8, 21.9 
 

 
 

1. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA E DO PROCESSO AVALIATIVO REALIZADO 
• A avaliação externa tem por objetivo avaliar o desempenho dos estudantes no ENADE, item que 

posteriormente fará parte da composição do CPC – Conceito Preliminar de Curso. 
• A PROGRAD encaminha uma avaliação global dos resultados, independentemente da avaliação que  

as Faculdades/cursos farão detalhadamente para organizar suas ações internas. 
• Avaliar os resultados constantes no relatório de cada curso, no ENADE/2013, publicado pelo 

MEC/INEP; verificar em quais elementos/componentes é preciso aperfeiçoar, bem como subsidiar, 
estratégias de ação em vista de um melhor desempenho no ENADE 2014. 

 
 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 
 
A partir de 2011, a prova passou a ser aplicada a todos os estudantes concluintes e deixou de ser aplicada aos 
ingressantes dos cursos avaliados. A PROGRAD procedeu a uma análise global dos resultados, destacando 
tanto os pontos positivos quanto os pontos frágeis, indicando algumas ações a serem desencadeadas 
posteriormente pelas unidades acadêmicas.  
 
AÇÕES DESENCADEADAS: 
 
1) A PROGRAD promoveu, a partir de março/2013, um conjunto de ações para organizar o trabalho interno 
com as Direções das Faculdades dos cursos que participaram no ENADE/2013. Assim que foi publicada a 
Portaria Normativa n. 6, de 27/03/2013, foi realizado estudo demonstrativo da Carga horária (25%) dos cursos 
que participariam do ENADE/2013, para atender às alterações constantes na Portaria, em relação ao ano 
anterior, no que se referia aos alunos ingressantes. Em 18/04/2013 foi realizada a primeira reunião com as 
Direções de Faculdade. 
2) Atendendo a convite do MEC/INEP, representante da PROGRAD participou no Seminário ENADE/2013, 
realizado em 05/06/2013 em  Brasília, DF.  
3) Considerando a publicação do Manual do ENADE/2013 pelo MEC/INEP, a PROGRAD organizou reunião em 
13/06/13, com as Direções das Faculdades dos cursos que participaram, para apresentar cronograma e propor 
ações de mobilização para participação dos estudantes.  
4) A PROGRAD acompanhou todo o processo de inscrição dos estudantes, propôs junto às Direções das 
Faculdades dos cursos envolvidos, ações de sensibilização para a participação consciente e responsável dos 
estudantes na prova, elaborou cartaz informativo sobre o ENADE/2013.  
5) A equipe da PROGRAD desenvolveu estudo comparativo do Questionário ENADE/2013 e do Questionário 
da Avaliação do Ensino (1º. Semestre/2014), como subsídio às Direções das Faculdades dos cursos 
envolvidos, para análise detalhada dos resultados.  
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6)  Estudo da Notas Técnicas n. 70, 71 e 72 (INEP/DAES, set./2014), para subsidiar a PROGRAD nas análises 
dos resultados. 
 

3. RESULTADOS GLOBAIS DA DIMENSÃO 

 
Participaram do ENADE 2013 os seguintes cursos da PUC-Campinas: Educação Física (bacharelado), Serviço 
Social, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Nutrição e Odontologia, com nota final 
ENADE e participação dos estudantes conforme quadros a seguir: 
 

CURSO NOTA ENADE 

Educação Física  Bacharelado 3 
Serviço Social 4 
Enfermagem 3 

Farmácia 3 
Fisioterapia 3 

Fonoaudiologia 3 
Medicina 3 
Nutrição 4 

Odontologia 3 
 
 

CURSO INGRESSANTES 
INSCRITOS 

CONCLUINTES 
INSCRITOS 

CONCLUINTES 
PARTICIPANTES

Educação Física  Bacharelado 77 131 91 
Serviço Social 33 62 55 
Enfermagem 92 99 96 
Farmácia 31 53 53 
Fisioterapia 37 52 51 
Fonoaudiologia 22 67 67 
Medicina 135 87 87 
Nutrição 32 44 42 
Odontologia 69 47 47 

OBSERVAÇÃO: o Curso de Terapia Ocupacional não foi incluído pelo MEC/INEP neste ciclo avaliativo. 
 
 
 
Nota-se que todos os alunos inscritos dos cursos de Farmácia, Fonoaudiologia, Medicina e Odontologia 
compareceram em sua totalidade para realizar a prova. É importante destacar, com relação aos ingressantes, o 
número e a nota dos participantes no ENEM, uma vez que serão os futuros concluintes que participarão no 
próximo ciclo: 
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CURSO NÚMERO DE INGRESSANTES 
PARTICIPANTES NO ENEM 

NOTA DOS INGRESSANTES 
NO ENEM 

Ed. Física Bacharelado 51 52,1517 
Serviço Social 26 50,4828 
Enfermagem 70 53,3163 
Farmácia 28 57,3521 
Fisioterapia 34 53,3159 
Fonoaudiologia 19 54,5730 
Medicina 131 70,9609 
Nutrição 26 55,1346 
Odontologia 62 55,5990 

 
 
Com relação à nota bruta da Formação Geral, chama a atenção que dos 9 cursos que participaram somente 2 
(dois) ultrapassaram 50% de acerto nas questões, conforme segue: 
 

 
CURSO 

NOTA BRUTA DA FORMAÇÃO GERAL 
NA PROVA 

Educação Física Bacharelado 43.40879059 
Serviço Social 44,41454697 
Enfermagem 44,30833435 
Farmácia 52,10565948 
Fisioterapia 44,6725502 
Fonoaudiologia 41,92089462 
Medicina 60,41379166 
Nutrição 50,54523849 
Odontologia 50.84680939 

 
 
Com relação à nota bruta do Componente Específico, os resultados foram os seguintes: 
 

CURSO NOTA BRUTA DO COMPONENTE 
ESPECÍFICO NA PROVA 

Educação Física Bacharelado 54,29011154 
Serviço Social 49,65272903 
Enfermagem 58,57604218 
Farmácia 43,69056702 
Fisioterapia 54,38627625 
Fonoaudiologia 59,50447845 
Medicina 53,8425293 
Nutrição 50,54761887 
Odontologia 46,1659584 

 



 
 
 
 
 

 4

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS 

EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI 
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO 

ANO: 2014 

 
A nota contínua no ENADE apresentou os seguintes resultados: 
 

 
CURSO 

 
NOTA CONTÍNUA NO ENADE 

 
Educação Física Bacharelado 2,776839 
Serviço Social 3,293712 
Enfermagem 2,654965 
Farmácia 2,912159 
Fisioterapia 2,941952 
Fonoaudiologia 2,739102 
Medicina 3,755962 
Nutrição 3,149767 
Odontologia 2,483148 

 
A seguir, os resultados com relação à nota padronizada da Organização Didático-Pedagógica:  
 

CURSO 
NOTA PADRONIZADA DA 

ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-
PEDAGÓGICA 

Educação Física Bacharelado 2,900402 
Serviço Social 3,53770461 
Enfermagem 2,8341669 
Farmácia 2,85884362 
Fisioterapia 3,57564495 
Fonoaudiologia 4,07696264 
Medicina 2,71204308 
Nutrição 2,9822593 
Odontologia 3,293816437 

 
Nota de Infraestrutura e Instalações Físicas: 
 

CURSO 
NOTA PADRONIZADA DA 

INFRAESTRUTURA E INSTALAÇÕES 
FÍSICAS 

Educação Física Bacharelado 3,337961336 
Serviço Social 3,938542179 
Enfermagem 3,328182927 
Farmácia 3,526724382 
Fisioterapia 3,687560081 
Fonoaudiologia 4,13248134 
Medicina 2,850712948 
Nutrição 3,481389196 
Odontologia 3,884710225 
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Com relação às Oportunidades de Ampliação da Formação, item incluído no Questionário do Estudante 
somente em 2013, os resultados foram os seguintes: 
 

CURSO 
NOTA PADRONIZADA  DE 

OPORTUNIDADES DE APLIAÇÃO  DA 
FORMAÇÃO 

Educação Física Bacharelado 2,64927244 
Serviço Social 2,26635546 
Enfermagem 2,41142627 
Farmácia 3,1012884 
Fisioterapia 2,62884243 
Fonoaudiologia 3,42796063 
Medicina 1,55984849 
Nutrição 3,21994875 
Odontologia 2,99136384 

 
Com relação aos resultados referentes ao IDD: 
 

CURSO NOTA PADRONIZADA  DO IDD  (CPC) 

Educação Física Bacharelado 2,47096372 
Serviço Social 3,50188756 
Enfermagem 2,67051148 
Farmácia 2,32236266 
Fisioterapia 2,83333993 
Fonoaudiologia 2,93103337 
Medicina 2,9891181 
Nutrição 3,32589316 
Odontologia 2,35870957 

 
Com relação à nota padronizada de Mestres e Doutores na composição do CPC: 
 

CURSO 
NOTA 

PADRONIZADA DE 
MESTRES 

NOTA 
PADRONIZADA 
DE DOUTORES 

Educação Física Bacharelado 4,54545429 2,341920404 
Serviço Social 4,710522624 3,578947458 
Enfermagem 4,48936193 3,25406759 
Farmácia 4,77777803 3,428571249 
Fisioterapia 3,733333302 2,573099198 
Fonoaudiologia 4,06249998 2,573529337 
Medicina 2,72476235 2,261599427 
Nutrição 4,40789476 3,375000087 
Odontologia 4,51219479 3,414634386 
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ANÁLISE DOS RESULTADOS: É importante destacar as notas das dimensões: 1) Organização Didático-
Pedagógica, 2) Infraestrutura e Instalações Físicas e 3) Oportunidades de Ampliação da Formação Integral 
(novo indicador, utilizado a partir de 2013), que compõem com peso de 15% o CPC – Conceito Preliminar de 
Curso. cuja proporcionalidade é a seguinte: 
 

Componentes Pesos 

Nota referente à Organização Didático-Pedagógica 7,5% 

15% Nota referente à Infraestrutura e Instalações Físicas 5% 

Nota referente às Oportunidades de Ampliação da 
Formação Acadêmica e Profissional 

2,5% 

 
O detalhamento sobre as modificações realizadas pelo MEC-INEP para o novo cálculo desses componentes e 
suas composições e pesos para cálculo do CPC, se encontram nas notas técnica 70, 71 e 72 INEP/DAES, 
setembro/2014. O CPC e o CPC contínuo ficaram assim constituídos: 
 

CURSO CPC CONTÍNUO
ENADE/2013 

CPC 
FAIXA 

Educação Física Bacharelado 2.72377658 3 
Serviço Social 3,4513433 4 
Enfermagem 2,86538005 3 
Farmácia 2,88039041 3 
Fisioterapia 2,89535785 3 
Fonoaudiologia 3,00311923 4 
Medicina 2,85221124 3 
Nutrição 3,26847076 4 
Odontologia 2.80536008 3 

 
De modo geral, pode-se afirmar que os cursos deste ciclo têm mantido uma avaliação regular, apesar das 
diferenças no perfil dos ingressantes, considerando-se atualmente os resultados do ENEM. 
AÇÕES REALIZADAS PARA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS: 1) Assim que saíram os insumos para 
análise dos resultados, a PROGRAD solicitou às direções  análises preliminares, no sentido de se conferir e 
verificar os dados fornecidos pelo MEC/INEP, bem como uma análise preliminar das notas que compõem o 
CPC referentes à Organização Didático-Pedagógica, Infraestrutura e Instalações Físicas e oportunidades que a 
IES oferece para Ampliação da Formação. 2) A PROGRAD desenvolveu e encaminhou às direções de todas 
as Faculdades/Cursos, estudo sobre as alterações realizadas pelo MEC/INEP, com relação às novas questões 
do Questionário do Estudante, relativas às Oportunidades de Ampliação da Formação, além das questões 
relativas à Organização Didático-Pedagógica e à Infraestrutura e Instalações. 

Os dados são utilizados pela PROGRAD para acompanhamento e avaliação do ENADE em cada ciclo e 
preparação dos ciclos seguintes. São ainda utilizados para acompanhamento do Plano Estratégico, no que 
tange à avaliação. A análise da série histórica dos resultados dos cursos que participaram deste ciclo tem a 
seguinte evolução: 
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CURSO – CPC FAIXA 2004 2007 2010 2013

Educação Física Bacharelado.  Obs.: alteração a partir de 2011 4 4 2 (2011) 3 
Serviço Social 4 3 3 4 
Enfermagem 3 3 3 3 
Farmácia 3 3 4 3 
Fisioterapia 2 4 4 3 
Fonoaudiologia 3 4 3 4 
Medicina 5 4 4 3 
Nutrição 4 4 3 4 
Odontologia 4 3 2 3 
Terapia Ocupacional 5 4 3 (s/c?) - 

 
Cada Direção de Faculdade, juntamente com o Núcleo Docente Estruturante – NDE e demais professores dos 
cursos, analisaram os resultados e planejaram ações para aprimoramento da qualidade do ensino, a partir do 
Relatório MEC/UNEP/DAES específico de cada Curso. 
AVALIAÇÃO GLOBAL: AVANÇOS: Neste ciclo todos os cursos que participaram tiveram resultados 
satisfatórios. Os cursos de Educação Física (bacharelado) e Odontologia tiveram resultados melhores em 
relação ao ciclo anterior. Quanto à participação dos alunos verificou-se que houve maior conscientização sobre 
a importância do ENADE para o curso e para sua formação, uma vez que as ausências à prova foram poucas. 
FRAGILIDADES: A média da nota bruta dos alunos de todos os cursos participantes ficou em torno de 47,55, 
indicando que ainda é preciso trabalhar mais as questões de conhecimentos gerais e articulação com a 
realidade socioeconômica e política do país e do mundo. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Manter 
sistemática de avaliação detalhada dos resultados, para subsidiar análise dos cursos; b) Dar continuidade às 
ações de sensibilização e mobilização dos alunos e recomendar a cada curso um plano de ação com relação 
aos alunos que participarão do próximo ciclo; c) Valorizar a avaliação externa como um dos indicadores para 
qualificação do Projeto Pedagógico; d) Aprimorar critérios de avaliação das disciplinas, aproximando do 
formato das questões do ENADE; e) Reforçar a leitura e discussão sobre conhecimentos gerais e temas da 
atualidade; f) Rever metodologias de ensino, investindo mais em metodologias ativas; g) Desenvolver práticas 
de ensino inovadoras; h) Realizar análise comparativa das questões com as das provas dos ciclos anteriores, 
visando aprimorar os processos avaliativos; i) Realizar análises comparativas dos conteúdos das questões do 
ENADE com os conteúdos programáticos dos planos de ensino; j) Realizar análise das questões discursivas 
com base no Padrão de Resposta disponibilizado pelo MEC/INEP. 

Formulário 5 – versão 5 
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NÚMERO DA(S) DIMENSÃO(ÕES) DO SINAES A QUE SE VINCULA(M): 05 
 

Formulário 5  
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA: Política de Recursos 
Humanos 
 

 
EXTRATO no 09 
 

 
REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2014: NCD nº 01; PROAD nº 06, 07; 
PROGRAD nº 18 
 

 

1. PROJETOS/OBJETIVOS 

Relatório NCD nº 01 – Plano de Carreira Docente. 

• Objetivos: Acompanhamento dos procedimentos referentes à operacionalização do Plano de 
Carreira Docente. 

 

Relatório PROAD nº 06– Avaliação dos Processos de Serviço Especializado em Engenharia de 
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT) 

• Objetivos: Estabelecer indicadores e definir metas para o Serviço Especializado em Engenharia e 
Segurança do Trabalho – SESMT. 

 
 

Relatório PROAD nº 07 – Avaliação dos Processos da Divisão de Recursos Humanos. 

• Objetivos: As ações desenvolvidas pelo DRH  tiveram os seguintes objetivos: a)Cargos e salários; b) 
Avaliação de Desempenho; c) A realização de atividades inerentes aos processos de Recrutamento e 
Seleção (Controle de Vagas); d) Acompanhamento das atividades de Treinamento e 
Desenvolvimento; e) Elaboração e aplicação de Pesquisa de Clima Organizacional ; f) Entrevistas de 
desligamentos; g) Integração de novos funcionários 

 

Relatório PROGRAD nº 18 – Programa Permanente de Capacitação Pedagógica (PPCP). 

• Objetivos: Gerais: a) Inovar e desenvolver atividades voltadas à qualificação do ensino-
aprendizagem; b) Apoiar a implementação da Política de Graduação da Universidade no que se 
refere à qualificação pedagógica do corpo docente; c) Oferecer maior gama possível de capacitação 
pedagógica aos docentes para aprimoramento de seu desempenho na função de docência. 
Específicos: a) Promover ações de capacitação dos docentes que ocorrem nos Planejamentos 
Acadêmico- Pedagógicos e, também, no decorrer dos semestres letivos da PUC-Campinas, 
atendendo às demandas de capacitação pedagógica dos professores, detectada pela Pró-Reitoria de 
Graduação (PROGRAD); b) Avaliar as atividades executadas e expor aos gestores da PROGRAD 
resultados qualitativos e quantitativos; c) Divulgar as ações e resultados obtidos para gestores da 
Universidade a outros segmentos da Universidade; d) Criar uma cultura de discussão da prática 
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pedagógica e valorização das iniciativas dos docentes que contribuam para a formação dos 
estudantes; e) Construir, incrementar e socializar experiências pedagógicas que contribuam para a 
melhoria da qualidade da prática educativa nos Cursos de Graduação; f) Consolidar canais de 
comunicação e cooperação, entre a PROGRAD e as Direções de Centros e Cursos; g) Contribuir e 
analisar as atividades pedagógicas propostas nos Planejamentos Acadêmico-Pedagógicos que 
ocorrem nos Centros e Faculdades e socializar com gestores os resultados da análise; h) Refletir 
sobre ações de capacitação dos docentes já realizadas e a serem viabilizadas de acordo com as 
metas definidas e com base em necessidades identificadas nas avaliações de ensino; i) Socializar 
atividades do GT com outros GT, Direções de Faculdades, COGRAD e PROGRAD. Objetivos 
específicos de palestras: a) Contribuir para a fundamentação teórico-prática, a análise e reflexão da 
prática pedagógica; b) Promover discussões que articulem a comunidade universitária às mudanças 
do mundo em transformação. Objetivos específicos de Oficinas Pedagógicas: a) Atender às 
necessidades do docente, tais como, construção do Plano de Ensino da Disciplina e do Plano 
Orientador de Atividades Acadêmico-Avaliativas; b) Proporcionar a utilização o sistema AVA como 
suporte na construção de conhecimento; c) Propor metodologias tecnológicas como ferramenta 
didática. Objetivos específicos de Encontros Pedagógicos (quando vinculados aos períodos 
específicos do Planejamento Acadêmico-Pedagógico de cada semestre) e/ou Encontros Temáticos 
(quando oferecidos durante o ano): a) Oferecer fundamentação teórico-prática para a análise e a 
reflexão da prática pedagógica; b) Abordar temas relacionados à prática pedagógica em encontros 
para discussão, debate, mostra de trabalhos, etc., com o objetivo de enriquecer a prática educativa. 
Dimensão Docentes: Abordar temas relacionados à prática pedagógica em encontros para 
discussão, debate, mostra de trabalhos, etc., com o objetivo de enriquecer a prática educativa. 
Dimensão Gestores: Capacitar os gestores, tanto no que se refere aos aspectos acadêmico-
pedagógicos, quanto aos aspectos administrativos da gestão dos cursos de Graduação. Objetivos 
específicos de  Atividades de Participação Voluntária (APV): Realizar atividades nas modalidades 
Oficinas Pedagógicas e Encontros Pedagógicos e/ou Encontros Temáticos durante o semestre letivo: 
os docentes são convidados a participarem voluntariamente, pois, a grande maioria é profissionais 
em regime de trabalho horista. Objetivos específicos de Socialização das Experiências: a) Ser 
canal permanente de comunicação entre os docentes, visando a difusão de práticas pedagógicas 
comprometidas com a qualidade de ensino; b) Criar uma cultura de discussão da prática pedagógica 
e valorização das iniciativas dos docentes que contribuam para repensar o cotidiano da sala de aula; 
c) Promover a qualidade de ensino: professor o domínio de conhecimento da sua área especifica e 
conhecimento pedagógico necessário ao desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem 

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

 

Plano de Carreira Docente. Em 2014 foram revistos e corrigidos todos os módulos GECAD (Afastamento 
Docente de Disciplinas, Desistência de Disciplinas, Processos Seletivos de atribuição de Aulas, Afastamento 
e Desistência), a partir da identificação de inconsistências em todos os relatórios GECAD e assim somente os 
módulos comparativos de aulas ministradas por semestre foram estruturados e colocados em produção. 
Foram criados dois relatórios: BDR 78 e BDR 83 e disponibilizados à Reitoria, Diretorias de Centro e NAI 
(Núcleo de Avaliação Institucional).  (NCD nº 01) 
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Avaliação dos Processos de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT): 1- Atividades Preventivas: a) Palestras educativas para docentes, funcionários, 
gestores e alunos; b) Campanha contra a Dengue para docentes, funcionários, gestores e alunos; c) 
Campanha de Vacinação; d) Orientações Primeiros Socorros – CEATEC, para Alunos (Curso de Arquitetura e 
Urbanismo (FAU). 2- Acompanhamento da Ginástica Laboral, para funcionários, docentes e gestores. 3-  
Acompanhamento da saúde do trabalhador: a) Exames Ocupacionais para docentes e funcionários; b) 
Avaliação e Acompanhamento Médico para funcionários, docentes e gestores. 4- Atendimento de Urgência 
e Emergência para todos os segmentos. 5- Atendimentos assistenciais, também para todos os segmentos. 
6- Capacitação da Brigada de Emergência para os funcionários. 7- Avaliação de Acidentes de Trabalho, 
exceto para alunos. 8- Emissão de Laudos Ergonômicos, exceto para alunos. 9- Emissão de laudos 
médicos/técnicos para a Coordenadoria Jurídica. 10- Controle de afastamentos médicos. 11- Digitação 
de atestados por problemas de saúde. 12- Avaliação de atestados médicos de alunos. 13- Integração 
dos colaboradores admitidos. (PROAD nº 06) 
 
Avaliação dos Processos da Divisão de Recursos Humanos: Cargos e salários: estudo da estrutura 
atual de cargos e salário; separação dos cargos em grupos ocupacionais; projeção de carreira para os grupos 
ocupacionais; estudo de impacto financeiro para a projeção proposta. Todo o processamento é realizado pelo 
Excel e os níveis ou graus salariais, que ainda estão em estudo, são criados no sistema FATORHWeb. 
Avaliação de Desempenho: treinamento dos gestores ainda não capacitados a utilizar a ferramenta 
(formulário próprio de avaliação); disponibilização da ferramenta (formulário eletrônico) aos gestores de 
acordo com o mês de aniversário de admissão ou transferência no setor; controle das devoluções; tabulação 
das pontuações e apresentação ao Coordenador da Divisão de Recursos Humanos, para as eventuais ações 
que se fizerem necessárias. 
Recrutamento e Seleção (controle de vagas): recrutamento e seleção de funcionários através de Processo 
Seletivo Interno(PSI) ou Externo(PSE), utilizando de sites de busca de currículos ou divulgando as vagas pela 
Intranet(quando PSI); são realizados testes específicos e avaliações psicológicas (varia com o cargo); 
controle de vagas através de sistema em ACCESS e também pelo EXCEL. 
Acompanhamento das atividades de Treinamento e Desenvolvimento: através de análise das 
solicitações das unidades, no que diz respeito à relação do treinamento com as atividades executadas no 
departamento; proposta de cursos/atualizações em novos processos ou sistemas e também mediante a 
análise das Avaliações de Desempenho. Todos os cursos/treinamentos são tabulados visando gerar a 
quantidade de horas/treinamento por funcionários. 
Elaboração e aplicação de Pesquisa de Clima Organizacional: a ferramenta para pesquisa é 
disponibilizada pela Intranet no final de cada ano. Sem qualquer possibilidade de identificação, os 
funcionários podem apontar o grau de satisfação nos itens: Interesse Geral, Benefícios, Comunicação, 
Ambiente de Trabalho, Liderança, Qualidade, Planejamento e orientação do Trabalho e Evolução do Clima. 
As pesquisas são tabuladas e indicam os gaps onde deve haver melhora. 
Entrevistas de Desligamento: são realizadas com os funcionários que desejam manifestar alguma 
informação importante para as ações de Recursos Humanos. Podendo ser identificados ou não, os 
funcionários são questionados sobre suas impressões e sensações durante o tempo que prestou serviços na 
Instituição, no que diz respeito a condições de trabalho, relacionamento com chefia e colegas da equipe, 
benefícios, atendimento de assuntos relacionados à RH, etc. As entrevistas são tabuladas em Excel, visando 
facilitar a identificação de ações pontuais. 
Integração de novos funcionários: é realizada 2 vezes no mês, onde RH, DEST, DMT, DP e SVP mostram 
aos novos funcionários informações pertinentes a direitos e deveres tanto da Instituição quanto dos 
funcionários, além de propiciar momentos de conhecimentos sobre a Instituição. (PROAD nº 07) 
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Programa Permanente de Capacitação Pedagógica (PPCP). . No inicio de 2014, para atingir os objetivos 
propostos o Grupo de Trabalho - PPCP partiu da premissa de trabalhar com os dados apresentados pelo 
Grupo de Trabalho – Avaliação de Ensino referente à análise da dimensão Capacitação dos docentes da 
graduação, como também, pela demanda proveniente dos Centros através da atuação dos Grupos de Apoio 
Pedagógico - GAPe em reuniões permanentes com a Coordenadoria Geral da Graduação. A partir desse 
levantamento de dados foi idealizada a programação dos Planejamentos Acadêmico-Pedagógicos do 1o e do 
2o semestres, como também, a programação dos Encontros Pedagógicos, que são creditados como 
Atividades de Participação Voluntária. Em abril foi ministrado um Encontro Temático (Atividade de 
Participação Voluntária – APV) para docentes que ministram a disciplina Programa Comunidade de 
Aprendizagem – PROCAP denominado “Capacitação Pedagógica para docentes de Comunidades de 
Aprendizagem colaborativa”. No 2º semestre foram ministradas duas Palestras (Atividade de Participação 
Voluntária – APV): “Liderança e autoridade do professor na sala de aula” e “Didática no Ensino Superior”. A 
comunicação dos eventos à comunidade universitária foi realizada por meio da Circular PROGRAD 034/2014.
Os dados relativos à participação (frequência) foram tabulados e analisados com base em indicadores 
numéricos e de porcentagem. As avaliações qualitativas, obtidas em reuniões, foram analisadas em reuniões 
do GT PPCP. Os dados relativos à avaliação das atividades são de difícil análise, pois a participação dos 
professores é voluntária. A análise dos dados da avaliação qualitativa tem caráter empírico, resultado de 
reuniões. Outros dados produzidos foram analisados com base na estatística descritiva (distribuição de 
frequências) pelos membros do GT com apoio da COGRAD/PROGRAD e socializadas em reuniões do GT, 
reuniões com outros GTs e mesmo em reuniões da PROGRAD com Diretoria de Centros e Diretorias de 
Faculdades. (PROGRAD nº18) 
 
 
3- RESULTADOS GLOBAIS DA DIMENSÃO 

 
Plano de Carreira Docente.  Em 2014 as seguintes atividades foram desenvolvidas: a) Revisão das 
Instruções Normativas PUC nº 12/2006 e 14/2006 com propostas de substituição por Resoluções Normativas; 
b) Elaboração do Censo 2013 referente ao Corpo Docente e envio à Pesquisadora Institucional na data 
aprazada; c) Acompanhamento da Composição de Carga Horária dos Docentes com vistas ao atendimento 
das exigências internas e externas; d) Levantamento de indicadores relativos ao corpo docente 
(titulação/jornada de trabalho/tipo de jornada) e sua disponibilização aos gestores da Universidade; e) 
Suporte aos gestores da Universidade nos assuntos relacionados aos docentes (processos seletivos internos 
e externos, composição de carga horária semanal, redução da carga horária semestral; movimentação na 
carreira docente). Processo de Movimentação de Docentes nos quadros institucionais desde 2013: 
inicialmente deve-se esclarecer que toda movimentação de docentes ocorre em atendimento ao artigo 12, 
capítulo V – DAS Vagas, do Regulamento do Plano de Carreira Docente, onde consta que: “compete a 
Reitoria, considerando o orçamento disponibilizado pela Mantenedora, apresentar ao Conselho Universitário 
as propostas de criação e /ou extinção de vagas nas categorias das Classes A e B do quadro, ao qual caberá 
a definição das propostas a serem implementadas anualmente e em consonância com o disposto no Capítulo 
IV – Da Movimentação no Quadro Docente e no Capítulo III - Da Organização do Quadro Docente, do 
Regulamento do Plano de Carreira. 
 
A seguir, os quadros referentes a 2013 (Quadro 1), 2014 (Quadro 2) e 2015 (Quadro 3):  
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Quadro 1: 
 

Nº de vagas/categoria 
aprovadas pelo CONSUN 

(22/11/2012) para 2013 

Nº do Edital do 
Processo Seletivo 

Nº de 
candidatos 
inscritos  

Nº de Docentes promovidos 

20 vagas para B2 1951/2012 20 18 
02 vagas para B3 1952/2012 6 02 
13 vagas para A1 1953/2012 17 13 
13 vagas para A2 1954/2012 26 13 
02 vagas para A3 1955/2012 4 02 

OBS: foram preenchidas 48 das 50 vagas disponibilizadas 
 
Quadro 2:  
 

Nº de vagas/categoria 
aprovadas pelo CONSUN 

(28/11/2013) para 2014 

Nº do Edital do 
Processo Seletivo 

Nº de 
candidatos 
inscritos  

Nº de Docentes promovidos 

7 vagas para B2 1444/2013 13 7 
5 vagas para B3 1445/2013  9 5 
10 vagas para A1 1446/2013 23 10 
8 vagas para A2 1448/2013 33 8 
10 vagas para A3 1449/2013 6 4 

OBS: foram preenchidas as 34 vagas disponibilizadas 
 
Quadro 3: 

 
Nº de vagas/categoria 

aprovadas pelo CONSUN 
(27/11/2014) para 2015 

Nº do Edital do 
Processo Seletivo 

Nº de 
candidatos 
inscritos  

Nº de Docentes promovidos 

7 vagas para B2 3214/2014 8 7 
5 vagas para B3 3215/2014  9 5 
10 vagas para A1 3216/2014 22 10 
8 vagas para A2 3217/2014 29 8 
10 vagas para A3 3218/2014 8 4 

OBS: foram preenchidas as 34 vagas disponibilizadas 
 
AVANÇOS: Aprimoramento na operacionalização constante no Regulamento do Plano de Carreira Docente e 
capacitação permanente dos agentes envolvidos no processo. FRAGILIDADES: Não foram observadas. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Dar continuidade aos trabalhos em andamento buscando melhorias nos 
processos já implantados (NCD nº 01) 

 

Avaliação dos Processos de Serviço Especializado em Engenharia de Segurança e em Medicina do 
Trabalho (SESMT): 1- Atividades preventivas: 1.a) Palestras educativas: Os temas abordados foram 
relacionados com doenças crônicas, degenerativas ou orientações gerais sobre cuidados com a saúde. 
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Inicialmente foi solicitado auxílio junto à Direção do Centro de Ciências da Vida (CCV) para firmar parceria 
com o corpo discente, a fim de que os alunos pudessem ministrar as palestras educativas sob supervisão do 
docente responsável. Ao final do 1º semestre, devido a não participação de alguns cursos selecionados, 
optou-se por paralisar momentaneamente as atividades em questão. 1.b) Campanha contra a Dengue: devido 
à grande incidência de casos de dengue em 2014, foi realizada uma Campanha Educativa relacionada ao 
tema. Através de parceria com a Vigilância em Saúde do Município de Campinas, foram disponibilizados mais 
de 50 cartazes e folders contendo diversas orientações sobre o tema. Estes foram distribuídos em todos os 
relógios de frequência do corpo técnico-administrativo e nos murais informativos dos Campi I, II, Central e 
Colégio de Aplicação Pio XII. Contou-se com a colaboração da Divisão de Logística e Serviços e também 
com todas as Direções de Centros, possibilitando a visualização do corpo docente e discente. 1.c) Campanha 
de Vacinação: Devido à necessidade de atualização vacinal e a correlação da atividade realizada pelos 
colaboradores do Departamento de Manutenção e Obras, priorizou-se a vacinação dessa parcela da 
população. Foi realizado um levantamento da quantidade dos funcionários deste departamento, sendo 
posteriormente solicitado à Vigilância em Saúde – Setor de Imunobiológicos da Prefeitura Municipal de 
Campinas, a quantidade de vacinas necessárias. Foram vacinados 33 colaboradores num total de 71, ou 
seja, apenas 21,51% do total tiveram interesse em atualizar a carteira vacinal. Ao final, foram aplicadas 153 
doses de vacinas incluindo Antitetânica, Tríplice Viral (contra Sarampo, Caxumba e Rubéola) e Hepatite B. 
Para 2015, será proposta a imunização para os colaboradores do Departamento de Segurança Universitária. 
1.d) Orientações Primeiros Socorros – CEATEC: Necessidade de orientações relacionadas ao Procedimento 
Operacional Padrão para Emergências devido à manipulação de objetos cortantes e/ou perfurantes durante 
as atividades práticas na Maquetaria do CEATEC e/ou outros casos emergenciais. Foram dadas orientações 
a todos os alunos do 1º semestre do Curso de Arquitetura e Urbanismo, através de palestras e entrega de 
adesivos explicativos, visando agilizar o atendimento e minimizar possíveis complicações. Neste ano, o 
atendimento tornou-se mais rápido e eficaz. 2- Acompanhamento da saúde do trabalhador: 2.a) Exames 
Ocupacionais:  Para o levantamento dos dados, utiliza-se uma planilha em Excel, onde os médicos do 
trabalho realizam as anotações pertinentes ao atendimento, possibilitando a análise clínica e ocupacional 
através da implementação e cumprimento do Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional, 
elaborado em 2014 pelo médico coordenador. Este programa contemplou os seguintes atendimentos: a) 
exames admissionais: 506 candidatos avaliados; b) Exames Periódicos: 2025 colaboradores avaliados; c) 
exames demissionais: 165 colaboradores avaliados; d) Exames de Retorno ao Trabalho: 82 colaboradores 
avaliados; e) Exames de Mudança de Função: 33 funcionários avaliados. Análise: Observou-se uma 
elevação de exames médicos periódicos, chegando a uma cobertura de quase 90%. Também houve um 
acréscimo do número de exames admissionais em 29,74%. Entretanto, apesar do aumento de exames 
demissionais, que corresponde a 7,14%, demonstrou-se que o ano de 2014 apresentou maior número de 
admissões. 2.b) Avaliação e acompanhamento médico: houve avaliação de colaboradores que possuem 
alguma restrição médica no exercício laboral, garantindo plena recuperação ou a continuidade destas 
restrições. 3- Atendimento de Urgência e Emergência: levantamento realizado através de planilha Excel e 
anotações médicas e de enfermagem nos prontuários dos colaboradores e em livro ATA em casos dos 
demais atendimentos. Em 2014 houve 18 atendimentos emergenciais, sendo que 4 casos necessitaram ser 
removidos através de ambulância. Em relação ao ano anterior, não houve oscilações significativas. 4- 
Atendimentos assistenciais: O DMT, juntamente com a equipe médica e de enfermagem realiza 
atendimentos assistenciais aos colaboradores bem como aos alunos em casos de problemas de saúde de 
menor complexidade. Neste ano houve um total de 237 atendimentos assistenciais, chegando-se a um 
aumento de 61,2% em relação a 2013. 5- Capacitação da Brigada de Emergência: Levantamento: 
funcionários de toda a Instituição e principalmente do Departamento de Segurança Universitária são 
convidados a realizar treinamento, conforme regulamento e exigência do Corpo de Bombeiros. O treinamento 
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foi realizado entre setembro e novembro, através de aula prática e teórica em sala de aula, abordando-se os 
procedimentos de primeiros socorros que incluem queimaduras, choque elétrico, hemorragias, fraturas, 
afogamento, estado de choque, desmaio, convulsão, luxação, entorse, contusão, envenenamento ou 
intoxicações, amputação, asfixia e ressuscitação cardiopulmonar e foi realizado com 181 colaboradores, pela 
Enfermeira e Médico do Trabalho do DMT num total de 9 encontros, sendo utilizada uma estratégia de 
reavaliação dos conceitos estudados, pois a grande maioria dos colaboradores já havia realizado o 
treinamento em anos anteriores. 6- Avaliação de Acidentes de Trabalho: Todos os acidentes que ocorrem 
com os colaboradores, sejam eles acidentes no trajeto do trabalho bem como acidentes típicos no ambiente 
de trabalho, são avaliados pelo DMT para se determinar a necessidade da abertura da Comunicação de 
Acidente de Trabalho. Após este procedimento, os dados são encaminhados ao DEST através de mensagem 
eletrônica. Em 2014 foram registradas 53 ocorrências de acidentes, identificando-se uma redução de 41,1% 
em relação a 2013, quando foram avaliadas 90 ocorrências, o que mostra ser um resultado excelente, pois 
demonstra maior precaução dos colaboradores. 7- Emissão de laudos ergonômicos: o levantamento é 
realizado de duas formas: a) A partir da necessidade do colaborador seja por indicação médica ou por 
reclamações do posto de trabalho. b) Levantamento de dados a partir dos atestados médicos apresentados, 
onde as áreas de maior incidência de afastamentos são avaliadas.  As análises ergonômicas são realizadas 
por profissionais treinados do DMT, e são utilizadas ferramentas orientadas no Curso de Especialização em 
Ergonomia. Em 2014, foram avaliadas apenas duas áreas da Instituição, pois a demanda de trabalho do DMT 
não é compatível com a real necessidade destas avaliações. Espera-se que em 2015 se consiga finalizar o 
trabalho iniciado em 2014. 8- Emissão de laudos médicos/técnicos para a Coordenadoria Jurídica: Os 
laudos médicos são emitidos segundo as necessidades junto aos processos trabalhistas. 9- Controle de 
afastamentos médicos: O levantamento é realizado a partir do recebimento do atestado médico e o 
procedimento é analisado a partir da quantidade de dias de afastamento expedidos pelo médico assistente. 
Existem duas situações: 1) Afastamento igual ou superior a 8 dias, apresentando um limite de 15 dias: Neste 
caso, é agendada uma perícia com o Médico do Trabalho do DMT para que ele possa avaliar o grau de 
capacidade do colaborador. 2) Afastamento superior a 15 dias: O colaborador é encaminhado ao Instituto 
Nacional de Seguridade Social, conforme legislação trabalhista. Todo este procedimento de encaminhamento 
e acompanhamento do afastamento é feito pelo DMT. Em 2014 foram realizadas 113 perícias médicas e 78 
afastamentos pelo INSS. 10- Digitação de atestados por problemas de saúde: Foram inseridos no sistema 
10.254 documentos em 2014, mostrando uma redução de 13,37% se comparado com 2013. Entretanto, esta 
redução não demonstra se houve queda no absenteísmo (Índice que mostra o percentual de afastamento do 
trabalho pela quantidade de horas trabalhadas). Seria necessária a inserção de ferramentas no programa 
Fator RH Web para que este índice pudesse ser mensurado e analisado criteriosamente. 11- Avaliação de 
atestados médicos de alunos: O levantamento é realizado através da apresentação de atestados médicos 
de alunos e registro em planilha física. Visando o cumprimento das RN PUC nº 025/2006 e nº 002/2007, são 
validados os atestados apresentados pelos alunos. Em 2014 foram avaliados 1027 documentos, o que gerou 
um aumento de 14,5% em relação a 2013. Neste momento, está em fase de aprovação, a retirada deste 
procedimento sob responsabilidade do DMT por descaracterizar a função do Departamento que é voltado 
apenas às questões ocupacionais dos colaboradores da Instituição. 12- Integração dos colaboradores 
admitidos: Quinzenalmente são realizadas orientações aos funcionários recém-admitidos quanto às 
competências do DMT, referentes às normativas de atestados médicos, afastamentos, perícias médicas e 
exames ocupacionais obrigatórios. Além disso, é feita a orientação quanto aos procedimentos em casos de 
urgência e emergência. AVANÇOS: O contato próximo com os funcionários do corpo técnico-administrativo e 
do corpo docente; a adesão da comunidade aos exames periódicos; o diagnóstico que possibilitou incorporar 
ações à rotina do SESMT; a definição de protocolos de emergência e a contratações de produtos que elevam 
a saúde e a segurança da comunidade interna como por exemplo, serviço de remoção para urgências e 
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emergências; reestruturação da brigada de emergência; plano de saúde adequado às necessidades dos 
funcionários do corpo técnico-administrativo; definição/revisão de procedimentos operacionais padrão para 
diversos setores. FRAGILIDADES: Falta de engajamento da comunidade interna e desarticulação dos 
setores. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Continuar a investir na educação continuada de forma 
sistemática e articulada, preferencialmente trabalhando com grupos definidos para melhor obtenção de 
resultados.   (PROAD nº 06) 

 

Avaliação dos Processos da Divisão de Recursos Humanos. Cargos e salários: conforme previsto no 
PDI, existe uma proposta de implantação de um Plano de Cargos e Salários, com diagnóstico das áreas que 
precisam de reformulação, bem como dos cargos que necessitam de revisão. Na estrutura de cargos da 
Universidade, há alguns casos para os quais foram definidos critérios diferenciados para Jr., Pl. e Sr. Para 
esses casos, poderá, excepcionalmente, haver promoção com alteração de nível, desde que haja vaga e 
verba disponível na Instituição. 
Avaliação de desempenho: Na PUC-Campinas, existe um processo de Avaliação de Desempenho para ex-
Patrulheiros admitidos. São contratados, inicialmente no cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos, e, 
após 06 meses, são avaliados pelo superior imediato. Se a avaliação for satisfatória, recebe um aumento 
espontâneo, permanecendo no mesmo cargo. Após 06 meses, nova avaliação é feita e, desde que positiva, 
será promovido para o cargo de origem. Esse projeto é um piloto para a implantação da política de cargos e 
salários. 
Controle de vagas e acompanhamento das atividades de Recrutamento e Seleção: Existe um 
procedimento regulamentado para preenchimento de vagas na Instituição, inicialmente Interno e 
posteriormente Externo, e que é seguido como uma  etapa transitória, enquanto não se conclui o Plano de 
Cargos e Salários, para viabilizar a mobilidade dos funcionários nos cargos da Instituição, de forma que eles 
possam ser beneficiados com a recolocação. Se no Processo Seletivo Interno não houver candidato 
suficientemente capacitado, o Processo Seletivo passa a ser Externo, com triagem de currículos em sistema 
próprio (Banco de Currículos), ou por meio de anúncios e consultorias. Esses recursos também são utilizados 
para a reposição das vagas abertas por ocasião de transferência de funcionário aprovado em Processo 
Seletivo Interno. Atualmente, sempre que necessário, são realizadas pesquisas salariais individuais, por 
telefone ou e-mail, visando definir salários para novos cargos ou analisar eventuais defasagens salariais. 
Para levantamento dos dados essenciais para a pesquisa, são levados em conta os requisitos e a descrição 
sumária das atividades do cargo. Posteriormente realiza-se a pesquisa salarial junto ao mercado selecionado. 
Para processamento dos dados referentes à pesquisa salarial, utiliza-se software específico de tabulação 
salarial ou planilha do Excel para tabulação das informações coletadas junto ao mercado selecionado. A partir 
daí, elabora-se uma proposta salarial, a qual é encaminhada para aprovação da Pró-Reitoria de 
Administração e Reitoria. 
Acompanhamento das atividades de Treinamento e Desenvolvimento: As políticas de qualificação do 
Corpo Técnico-Administrativo são realizadas de forma pontual, sempre analisando a necessidade de 
curso/treinamento, juntamente com a Unidade solicitante, e verificando os valores do investimento, visando à 
melhoria do desempenho funcional. 
Pesquisa de Clima Organizacional: A aplicação desta Pesquisa foi realizada pela Intranet,  através  de um 
questionário disponibilizado para os funcionários do corpo técnico administrativo, exceto Mantenedora. Como 
instrumento de trabalho, foi utilizado um questionário composto de 52 questões de múltipla-escolha, divididas 
em 08 grupos, que abordaram várias temáticas. A Pesquisa de Clima Organizacional na PUC-Campinas tem 
como objetivo ser uma ferramenta para coleta dados, fornecendo informações importantes sobre a percepção 
dos colaboradores em relação aos diversos fatores que afetam os níveis de motivação e desempenho dos 
mesmos. A pesquisa, portanto, possibilita que a Universidade avalie seu momento atual e planeje ações, em 
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um processo de melhoria contínua. 
Entrevistas de desligamentos: O Objetivo da Entrevista de Desligamento na PUC-Campinas é, a princípio, 
dar apoio ao ex-colaborador (em caso de demissão) e colher o máximo de informações e/ou impressões que 
ele leva da Universidade, problemas percebidos, sentimentos, contribuindo, assim, para o processo de 
melhoria da gestão de pessoas.  AVANÇOS: a) Aumento do número de horas/treinamento por funcionário;  b) 
Menos tempo na reposição das vagas; c) Progressão no processo para efetivar o Plano de Cargos e Salários; 
d) Sistematização da Pesquisa de Clima, facilitando a análise dos dados; e) Melhor acompanhamento das 
causas das demissões, possibilitando ações pontuais, quando necessário. FRAGILIDADES: Rotatividade da 
mão-de-obra que ocupa o grupo ocupacional operacional, gerando bastante demanda da seleção.  (PROAD 
nº 07)  
 
Programa Permanente de Capacitação Pedagógica (PPCP). Desde sua constituição, foram estabelecidas 
ações que consideraram o trabalho realizado pela COGRAD (Coordenadoria Geral de Graduação) e que teve 
como meta, além da capacitação docente, a melhoria da participação docente por meio de várias ações. 
Dentre elas, o levantamento de necessidades e o aumento na oferta de atividades de capacitação. Sendo 
assim, em 2014 o Planejamento Acadêmico Pedagógico da PUC-Campinas teve ampliado o período e foi 
dividido em três momentos: o 1º, destinado às atividades promovidas pela PROGRAD e outras Pró-Reitorias - 
espaços de reunião; o 2º, um período reservado aos Centros; e o 3º para desenvolvimento das atividades 
relativas a cada Faculdade. Pode-se considerar a prática do Planejamento Acadêmico Pedagógico cada vez 
mais sistematizada e com base em reais necessidades, principalmente, a partir de 2014, as oriundas do GT 
Avaliação de Ensino. Em 2014, tendo em vista o novo panorama da Universidade com a posse dos novos 
gestores da Reitoria e de novos diretores de Centro e de Faculdade, o GT PPCP manteve o tema central 
“Política Educacional e Ensino Superior” e, no primeiro dia, houve a apresentação da nova Reitoria 
discursando sobre o Planejamento Estratégico da Universidade e os Pró-Reitores mostraram as metas de 
cada respectiva área de atuação. Na sequência da semana, aconteceram Encontros Pedagógicos com várias 
palestras e cabe ressaltar que todas as palestras foram precedidas por apresentações musicais e artísticas 
com participação de docentes e alunos da Universidade. O planejamento do 1o semestre foi cumprido 
integralmente e no encerramento da primeira semana, alunos da Faculdade de Educação Física também 
participaram do evento apresentando atividade corporal. Na 2a semana,  os Centros realizaram suas 
atividades e contaram com a participação do Pró-Reitor de Graduação e equipe da PROGRAD para 
discussão sobre Avaliação: Curso/ENADE/CPC. Dada a riqueza das palestras, ao término do planejamento 
foi idealizada a edição da Revista SÉRIE ACADÊMICA No 30, a qual foi divulgada em CD durante o 
Planejamento Acadêmico Pedagógico do 2o semestre. Nela constam também os resumos referentes aos 
temas expostos na II Mostra de Pôsteres. Nos meses subsequentes ao planejamento acadêmico pedagógico 
o GT realizou análise das atividades do Planejamento e execução de Encontro Pedagógico do semestre. Em 
junho, o GT apresentou às Diretorias de Centro e de Faculdade e seus respectivos IAGs, juntamente com o 
Pró-Reitor de Graduação e componentes da equipe da COGRAD, os dados obtidos da análise que fizeram 
sobre as temáticas abordadas durante o Planejamento Acadêmico Pedagógico realizado nos Centros no 1º 
semestre  (Informes Gerais, PPC, ENADE/Avaliação Externa, Avaliação de Ensino, Planos de Ensino, Estágio 
Supervisionado, TCC, Palestras/Oficinas e Organização de Eventos). Na mesma reunião o GT apresentou 
orientações sobre “Discutindo o Planejamento Acadêmico na Universidade”, com o objetivo de dar subsídios 
aos gestores para realizarem um Planejamento com maior complexidade. Foram analisados 40 relatórios 
recebidos, e detectou-se que muito deles também não explicitavam os dados solicitados, o que comprometeu 
em parte o resultado da estatística. O que se pode concluir é que todos fizeram atividades no período 
proposto e que houve significativa participação dos docentes nas reuniões. Em seguida, foram encaminhados 
às Diretorias de Centro e de Faculdade, os fundamentos teóricos e as orientações para os Planejamentos 
Acadêmico-Pedagógicos, para ajudar na organização das reuniões de planejamento pedagógico do 2º 
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semestre, que foram realizadas nos dias 31 de julho e 1º de agosto. Abaixo,  as tabelas que demonstram a 
participação dos docentes nos Planejamento Acadêmico-Pedagógico de 2014, obtida a partir das listas de 
frequência dos docentes nos eventos realizados. 
 
 

Tabela 2.  Número e distribuição percentual de participantes, por Centro, das atividades realizadas pelo 
Programa Permanente de Capacitação Pedagógica (PPCP) – Dimensão Docentes, no âmbito do 
Planejamento Acadêmico-Pedagógico. PUC-Campinas. Pró-Reitoria de Graduação, 2014. 

Nº DE 
PARTICIPANTES 

Universidade 
Geral CCHSA % CCV % CEA % CEATEC % CLC % 

1º semestre 406 87 21,4 104 25,6 59 14,5 98 24,1 58 14,3 

2º semestre 304 70 23,0 95 31,3 38 12,5 61 20,1 40 13,2 

Nota: Os dados foram extraídos do Relatório do GT - PPCP/Docentes das atividades desenvolvidas em 2014. 
 
Propostas para 2015: a) Dar continuidade ao objetivo de atingir as metas propostas no Plano Estratégico da 
Universidade; b) Realizar reflexões sobre valores essenciais e quais os propósitos para a construção de 
nossa cultura dos próximos anos; c) Estimular a criatividade e caminhar junto com a inovação; d) Manter um 
ecossistema criativo para que os docentes sejam atraídos a participarem; d) Atrair os docentes nos 
movimentos de capacitação pedagógica. Para 2015, foi estabelecida diferenciação para modalidades de 
capacitação pedagógica: “palestra” nas ocasiões em que uma pessoa ministra um conteúdo para muitas 
pessoas; “encontro pedagógico” quando uma pessoa ministra o conteúdo para um menor número de 
pessoas e, em que há maior possibilidade de diálogo. Na “oficina pedagógica” uma pessoa discute o 
conteúdo com menor número de pessoas, tem caráter mais prático e nela existe a elaboração de um produto 
materializado (texto, discursos, lidar com novo software, por exemplo). O  ‘‘fórum” como espaço de 
discussão pública, ou em grupos, no qual geralmente é colocada uma questão, ponderação, ou, opinião para 
comentários dos presentes. AVALIAÇÃO GLOBAL: o GT considera que houve avanços em 2014, assim 
como a identificação de novos desafios tanto relativos ao processo de trabalho do Grupo, como para a 
proposição de políticas de capacitação para a Universidade. As atividades do GT - PPCP foram ininterruptas, 
fato que levou a um excelente ano de realizações, tanto nos Planejamentos realizados com significativa 
presença dos docentes, como na criação de textos e publicações relativa ao tema “Planejamento”. Os 
resultados das ações realizadas no Planejamento Acadêmico Pedagógico foram inseridos em gráficos 
disponíveis no site da Universidade /prograd/área do professor. Neles estão relacionadas todas as atividades 
dos ciclos de Palestras/Encontros, ou seja, relação da frequência dos docentes em todas as atividades. A 
plataforma de dados está disponível no site da Universidade (Intranet) por meio de relatórios e os 
lançamentos dos dados foram feitos sob orientação do GT e supervisão da COGRAD. Esse processo 
permite uma busca mais qualificada dos dados, uma análise quantitativa e qualitativa das atividades e 
fornece aos interessados um campo de dados sobre a não participação dos docentes nas atividades do 
planejamento, os quais podem ser acessados por Centro, de três maneiras: ordem alfabética dos nomes dos 
participantes, gráficos com porcentagens de ausências e presenças por palestras e por nomes das 
atividades. Manteve-se a forma on line para facilitar os acessos e as pesquisas por Centro. Isso possibilitou 
um controle mais adequado dos oferecimentos das atividades e da avaliação das participações dos 
docentes. Houve uma analise cuidadosa de como os Centros e Faculdades estavam realizando seus 
planejamentos e desencadeamento de ações para auxiliá-los com o intuito de planejar com eficiência e 
aperfeiçoar as ações pedagógicas visando criar as melhores condições para que os alunos construam seus 
conhecimentos a partir dos saberes socialmente elaborado, com mediação do professor. AVANÇOS: a) A 
socialização dos resultados da Avaliação, por meio das reuniões de IAG e com gestores contribuiu para a 
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valorização do Programa. Em reuniões de Integradores e GAPe dos Centros, assim como com outros 
gestores, fez-se o levantamento de necessidades e, ainda, houve indicativos de avaliação das ações 
realizadas o que gerou dados qualitativos que se tornaram indicativos para o planejamento do grupo. Houve 
aprimoramento do conteúdo ofertado; b) Atuação conjunta com GT Avaliação de Ensino que funcionou como 
indicativo para melhoria das práticas do grupo; b) Oferta de três encontros pedagógicos ao longo do 
semestre; c) Melhora da interlocução com vários segmentos da universidade; d) Aumento da adesão dos 
professores às atividades; e) A relação estabelecida com GAPe, IAG e gestores, além do início de 
discussões com o GT Avaliação, foi muito profícua; f) O grupo conta com elementos participativos, assim 
como com muito apoio da COGRAD e da PROGRAD. FRAGILIDADES: a) A avaliação qualitativa ocorreu da 
forma já descrita, a quantitativa melhorará a partir do aperfeiçoamento do sistema informatizado e pela mais 
recente proposta de que as avaliações das atividades estão condicionadas à emissão de certificados. Este 
instrumento, em função do baixo número de respondentes, várias vezes foi alterado o método, o que poderá 
ser modificado novamente a fim de aprimorá-lo, já que o grupo trabalha com os resultados desse processo; 
b) Dentre as dificuldades encontradas, uma é relativa ao fato de existir no Sistema informatizado da 
Universidade duas modalidades de entradas em internet (links) com a denominação PPCP: uma delas 
denominada PPCP Docentes e outra PPCP Gestores sendo que ambas não interagem. Além disso, não há 
compatibilidade entre elas, o que dificulta os trabalhos do grupo e a visão da PROAVI que compila relatórios 
de todos os GTs; c) A maior dificuldade, por razões expostas anteriormente, foi a de apresentar dados 
qualitativos e quantitativos das avaliações realizadas pelos docentes; d) Outro dos problemas identificados 
relacionou-se com as poucas devolutivas das avaliações sobre as atividades do “Planejamento” pelos 
Centros; e) Os professores ingressantes (horistas) têm outros compromissos profissionais fora da PUC-
Campinas; f) O tipo de contrato de trabalho (temporário) não envolve os docentes na instituição. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Desafios hão de existir como: a) promoção da cultura sobre a 
necessidade coletiva de educação permanente; b) promoção de mecanismos de captação das demandas de 
docentes e gestores; c) promover o pensamento crítico acerca da problemática ‘ensinar na Universidade’; d) 
propiciar a compreensão do cerne das práticas docentes; e) estimular busca de alternativas para o ensino e 
aprendizagem; f) propiciar encontros multidisciplinares e interdisciplinares.  (PROGRAD nº18) 
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REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2014: NAS nº 01; PROAD nº 02; 
PROEXT nº 03. 
 

 
 
1. PROJETOS/OBJETIVOS 

Relatório NAS nº 01 – Bolsas de Inclusão Social. 

• Objetivos: Atualizar as informações das modalidades de Bolsas de Estudo Não Restituíveis 
oferecidas pela Instituição visando facilitar a inclusão de alunos carentes na Universidade, bem como 
certificar sua Mantenedora como Entidade Beneficente de Assistência Social.  

Relatório PROAD nº 02 – Bolsas Acadêmicas. 

• Objetivos: Gerenciar os Descontos ou Financiamento Estudantil disponível na Instituição 

Relatório PROEXT nº 03 – Acompanhamento das Bolsas de Extensão. 

• Objetivos: Qualificar a participação discente nas atividades de extensão vinculadas aos Projetos de 
Extensão contidos nos Planos de Trabalho de Extensão aprovados para biênio 2014/2015. 

 
2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS: 
 

Bolsas de Inclusão Social: Os dados levantados, a forma de processamento e análise são específicas para 

cada modalidade de Bolsa de Estudo Não Restituível oferecida pela Instituição.  (NAS nº 01) 
Bolsas Acadêmicas: O acompanhamento do número de alunos beneficiados com os Programas de Bolsas 

da Instituição ocorre anualmente e os dados são disponibilizados às áreas financeiras.  (PROAD nº 02) 
Acompanhamento das Bolsas de Extensão: Com intuito de aprimorar o processo de qualificação dos 

discentes bolsistas de extensão, foram realizadas 03 atividades avaliativas no decorrer do ano de 2014: 1) 

Avaliação do Plano de Trabalho de Extensão dos Alunos:  Processo iniciado com a publicação do “Edital para 

submissão de Planos de Trabalho de Extensão a serem desenvolvidos por alunos no ano letivo de 2014”. A 

avaliação foi feita por  03 instâncias de avaliação: Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX), Direção do 

Centro e Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT). 2) Encontro Anual de Extensão 

Universitária, atividade realizada no mês de setembro e que foi prevista no Calendário Acadêmico da 

Universidade. Durante o Encontro os alunos apresentaram oralmente o desenvolvimento das atividades 

realizadas até aquele momento, vinculadas aos seus Planos de Trabalho de Extensão, e foram avaliados por 

professores externos, convidados pela PROEXT. 3) Análise de mérito dos Relatórios Finais dos Planos de 

Trabalho de Extensão dos alunos entregues no final de Dezembro, e que é avaliado por 03 instâncias: 

NUPEX, Direção de Centro e PROEXT.  (PROEXT nº 03) 
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3. RESULTADOS GLOBAIS DA DIMENSÃO 

Bolsas de Inclusão Social: Como forma de garantir o acesso ao Ensino Superior e Básico a Instituição 

ofereceu 04 (quatro) programas de Bolsas de Estudo Não Restituíveis para os alunos carentes dos cursos da 

Instituição, preservando o princípio da Universalidade, conforme requisitos da legislação sobre Filantropia no 

Brasil, apresentada pela Lei nº 12.101/2009 e regulamentada, atualmente, pelo Decreto nº 8.242/2014, a 

saber: Programa Universidade para Todos (PROUNI), Programa de Bolsa de Estudo com Ingresso pelo 

Vestibular Social, Programa Geral - Bolsa de Estudo não Restituível e Programa Geral - Bolsa de Estudo não 

Restituível – Colégio de Aplicação PIO XII. 01) Programa Universidade para Todos (PROUNI) A PUC-

Campinas aderiu ao Programa em 30/11/2004 e desde o 1º semestre de 2005 vem realizando-o de acordo 

com os critérios e normas do PROUNI. 02) Programa de Bolsa de Estudo com Ingresso pelo Vestibular 
Social: O presente programa foi oferecido preferencialmente, para os cursos de Licenciatura, de formação de 

profissionais da Área da Saúde e da Assistência Social. 03) Programa Geral - Bolsa de Estudo não 
Restituível: Objetiva ser uma via complementar da Instituição cumprir os quesitos legais para a sua 

certificação como Entidade Beneficente de Assistência Social. São oferecidas apenas para o exercício 

contábil do ano em que são concedidas, para que a Instituição tenha como monitorar, ano a ano, o percentual 

faltante para cumprimento da exigência legal da aplicação de 20% de sua receita efetivamente recebida em 

benefícios de gratuidade. 04) Programa Geral – Bolsa de Estudo não Restituível – Colégio de Aplicação  

PIO XII: O presente programa foi oferecido para as etapas da Educação Básica (Infantil, Ensino Fundamental 

e Ensino Médio). Esta categoria de bolsa de estudo é oferecida ao aluno para a anuidade, desde que o 

mesmo tenha a sua situação socioeconômica em conformidade com o exigido em lei. AVANÇOS: a) 

Viabilização do Programa Geral – Bolsa de Estudo não Restituível. O processo de classificação dos 

candidatos à Bolsa para o exercício de 2014 foi realizado no exercício 2013 durante os meses de outubro, 

novembro e dezembro. b) - Aprimoramento da gestão das vagas de alunos bolsistas nos programas: 

PROUNI, Vestibular Social e Programa Geral de Bolsa de Estudo não Restituível. FRAGILIDADES: a) 

Dificuldade de equacionamento da proporcionalidade legal exigida de 01 bolsista para cada 09 pagantes, por 

curso, turno e turma das vagas oferecidas, por programa de Bolsas de Estudo Não Restituíveis.  (NAS nº 01) 
 
Bolsas Acadêmicas: O acompanhamento do número de alunos beneficiados com os Programas de Bolsas 

da Instituição ocorre anualmente e os dados são disponibilizados às áreas financeiras. As bolsas são 

decorrentes de Programas da Universidade; da Convenção Coletiva de Trabalho abrangendo docentes e 

funcionários; de Programas vinculados a Órgãos Públicos Municipais, Estaduais e Federais; de Programas de 

Acordos e Parcerias e de Financiamentos. No quadro a seguir, estão relacionados os diferentes tipos de 

Bolsas de Estudo disponibilizados aos alunos matriculados, que podem ser estritamente de caráter financeiro 

ou decorrer de atividades voltadas ao ensino, pesquisa e extensão realizadas pelos alunos. No quadro estão 

também relacionadas as bolsas PIBIC/PIBITI (de fomento externo), as quais juntamente com as bolsas 

FAPIC, apresentam uma modalidade com número de cotas de caráter anual concedidas a diferentes alunos 

no mesmo ano civil, a depender do calendário de execução das atividades. Isto acontece em razão das cotas 
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atribuídas obedecerem ao critério do ano civil do ponto de vista orçamentário e o desenvolvimento das 

atividades ocorrerem de agosto de determinado ano a julho do ano seguinte.  

 

Tipos de Bolsas 
Número de 

Alunos 
Beneficiados 

Programa Universidade Para Todos - PROUNI 2377 

Bolsa Vestibular Social 1015 

Programa Geral de Bolsa de Estudo Não Restituível  102 

Programa Geral de Bolsa de Estudo Não Restituível – PIO XII 161 

Bolsa Cruzada – Colégio de Aplicação PIO XII e PUC-Campinas 006 

Bolsa Reitoria 001 

Desconto Irmãos 830 

Bolsa Protocolo Salarial 675 

Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino Superior 

Particulares - PROSUP/CAPES 
091 

CNPq 023 

Bolsa Pós-Graduação – Reitoria (50%) 030 

Bolsa UNICAMP – (Desconto concedido a Funcionários e dependentes 

interessados em Cursos de Extensão e Especialização) 
000 

Financiamento da Associação dos Profissionais Liberais Universitários do 

Brasil - APLUB 
198 

Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior - FIES 713 

Monitoria                                                                                                475 cotas 928 

Estágio 051 

Bolsa Estímulo 178 

Internato 225 

Extensão 055 

Fundo de Apoio à Iniciação Científica - FAPIC                                      130 cotas 230 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica - PIBIC            80 cotas 191 

Programa Institucional de Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e 

Inovação - PIBITI                                                              10 cotas 
017 

Programa Escola da Família 046 

Programa de Educação Tutorial - PET  036 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica - 

PARFOR/CAPES
155 

Programa de Estudante Convênio de Graduação - PEC-G 008 

TOTAL 8342 
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AVALIAÇÃO GLOBAL: AVANÇOS: O controle da movimentação financeira concedida está todo 

sistematizado, oferecendo possibilidade de relatórios gerenciais. FRAGILIDADES: Algumas das 

sistematizações estão necessitando de ajustes, como por exemplo, possíveis melhorias no módulo de Bolsa 

Interna, na INTRANET, para facilitar a operacionalização dos usuários no referido Sistema. 

SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Sistematizar todas as solicitações de Bolsas e suas aplicações com o 

Departamento de Contas a Receber para melhor gerenciamento da Reitoria e aperfeiçoar os Relatórios de 

acompanhamento/gerenciais.  (PROAD nº 02) 
 

Acompanhamento das Bolsas de Extensão: 1) Avaliação dos Planos de Trabalhos de Alunos inscritos 
no Edital referente ao ano letivo de 2014: Em 2014 foram publicados 02 Editais de Bolsa de Extensão, 

divididos em 02 fases: 1º Fase (1º Semestre): Concessão de 60 Bolsas de Extensão com dedicação de 24h 

semanais. Foram inscritos e aprovados 42 Planos Individuais de Extensão, nesta fase. 2º Fase (2º 
Semestre): A partir dos mesmos critérios de inscrição, seleção e avaliação da 1ª fase, houve a concessão de 

20 Bolsas de Extensão com dedicação de 24h semanais. Nesta fase foram inscritos 17 Planos Individuais de 

Extensão, sendo aprovados 14. Comparando-se os resultados de aprovação dos Planos de Trabalho inscritos 

desde 2011, constata-se índice crescente de aprovação dos mesmos: 45,5% em 2011; 68% em 2012; 82,9% 

em 2013 e 94,8% em 2014. Em relação ao número de alunos beneficiados com Bolsas de Extensão, em 

2014 foram 55 alunos. 2) Avaliação do Encontro Anual de Extensão Universitária: No 4º Encontro Anual 

de Extensão Universitária, ocorreram as apresentações orais de todos os alunos bolsistas, com a participação 

de avaliadores externos da USP e UNICAMP. Cada aluno teve 10 minutos para apresentação e 5 para 

discussão e debate. O 4º Encontro Anual de Extensão Universitária gerou uma publicação em formato 

eletrônico com ISSN (223681-40) passível de ser inserida no Currículo Lattes dos alunos. Outro 

desdobramento do 4º Encontro foi o evento de premiação das melhores apresentações orais. Após o 

Encontro Anual de Extensão Universitária foram realizadas 02 reuniões, para avaliar e apresentar os 

resultados das Comunicações Orais. 3) Avaliação dos Relatórios Finais dos Bolsistas de Extensão do 
ano letivo de 2014 (análise de mérito). Os Relatórios Finais das atividades dos Bolsistas de Extensão foram 

entregues em Dezembro e o resultado final da avaliação, feita pelo NUPEX, Direção de Centro e PROEXT 

não foi concluído em 2014. AVALIAÇÃO GLOBAL: AVANÇOS: a) Planos de Trabalho de Extensão de 
Aluno: aumento da taxa de aprovação em relação aos anos anteriores; b) Encontro Anual de Extensão 
Universitária: qualidade positiva das apresentações destacadas pelos avaliadores externos. 

FRAGILIDADES: a) Encontro Anual de Extensão Universitária (itens destacados pelos avaliadores 

externos nas apresentações orais): 1- Ausência ou falta de clareza de indicadores que permitam aferir os 

resultados apresentados e a autonomia do público alvo; 2- Apresentações conjuntas de alunos: falta de 

clareza de atividades específicas; 3- Potencializar as troca de experiências entre alunos e público alvo. Ao 

invés de mão única, mão dupla; b) Relatórios Finais dos Bolsistas de Extensão do ano letivo de 2014 
(análise de mérito): Não foi apresentada a avaliação dos Relatórios Finais dos Bolsistas de Extensão de 

2014 e também não ficou evidente, no relatório, o resultado da avaliação das Comunicações Orais, obtido em 
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reuniões realizadas após o Encontro Anual de Extensão. Outro aspecto avaliado como fragilidade: 

inexistência de produção científica qualificada decorrente das atividades dos docentes. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) A partir das sugestões da área, para sua qualificação, estabelecer um 

rigor maior na identificação das atividades específicas a serem desenvolvidas pelos alunos. b) Inclusão de 

texto redigido no formato de artigo, escrito em co-autoria com o orientador, gerando divulgação dos 

resultados das atividades de Extensão para um público mais amplo e qualificado, em revistas acadêmicas. 

(PROEXT nº 03) 
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REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2014: CCA nº 01; CIAPD nº 01;  
PROAD nº 04, MUSEU nº 01; PROGRAD nº 10, 11,13,16, 17. 
 

 

1. PROJETOS/OBJETIVOS 

Relatório CCA nº 01 – Centro de Cultura e Arte 

• Objetivos: Dar continuidade à difusão artística aos segmentos da comunidade interna (docentes, 
discentes e funcionários) e à população da Região Metropolitana de Campinas, por meio de uma 
agenda de apresentações e performances realizadas por seus diversos grupos de Coral 
Universitário, Dança, Música de Câmara, Música Popular e Teatro ou por seus profissionais 
artísticos. 

 
Relatório CIAPD nº 01 – Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAPD) 
• Objetivos: Trabalhar pela inclusão social de pessoas com deficiência, como um órgão de extensão, 

em  consonância com a missão da PUC-Campinas e com suas áreas de atuação na relação  ensino-
pesquisa-extensão contribuindo para a formação humanística que visa transformações pessoais, 
organizacionais e sociais. Geral:Promover a preparação da pessoa com deficiência para o mundo do 
trabalho, por meio da realização de oficinas multiprofissionais, que possibilitem o desenvolvimento 
das habilidades cognitivas, motoras e sociais para a aquisição de competências voltadas para o 
mundo do trabalho, possibilitando assim, uma maior autonomia da pessoa com deficiência. 
Específicos: a) Aprimorar ações interdisciplinares voltadas para a inclusão da pessoa com 
deficiência no mundo do trabalho; b) Aperfeiçoar os mecanismos de avaliação da gestão, da 
execução do plano de trabalho  definindo estratégias de autoavaliação com a participação de todos 
os segmentos envolvidos; c) Conscientizar a pessoa com deficiência da importância e possibilidade 
de sua vinculação com o mundo do trabalho; d) Possibilitar o convívio, inclusão, interação e 
desenvolvimento da pessoa com deficiência; e) Atuar como facilitador na inclusão social de pessoas 
com deficiência; f) Instrumentalizar a pessoa com deficiência para a sua participação em um processo 
seletivo inclusivo no mercado de trabalho formal e informal; g) Promover aos acadêmicos da PUC-
Campinas, uma formação profissional de qualidade que ascenda a horizontes de atuação 
multiprofissional e interdisciplinar em conformidade com a necessidade emergente do processo de 
inclusão social da pessoa com deficiência; h) Oferecer aos estudantes dos diferentes cursos de 
graduação da Universidade a oportunidade de estágio curricular; i) Desenvolver articulação e 
parcerias com outras instâncias da Universidade e Instituições externas afeitas à temática; j) 
Identificar/Qualificar os atendimentos e ações; k) Ampliar a atuação na Universidade na extensão, 
notadamente no que diz respeito à inclusão social das pessoas com deficiência, como 
responsabilidade social; l) Promover ações compartilhadas, projetos e oficinas envolvendo Centros, 
Faculdades das diferentes áreas de conhecimento, Departamentos da Universidade, bem como, a 
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comunidade externa, propiciando a multidisciplinaridade presente na missão do CIAPD; m) Buscar 
parcerias externas como forma de obtenção de recursos. Dentre os objetivos propostos, nesta 
primeira etapa de implantação do plano de trabalho, na perspectiva de preparação da pessoa com 
deficiência para atuar no mundo do trabalho, considera-se que são os primeiros passos do Centro na 
busca de ações efetivas que avancem no âmbito da inclusão social.   

Relatório PROAD Nº 04 – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos 

• Objetivos: a) Promover a defesa do meio ambiente por meio da coleta seletiva, do descarte 
adequado de resíduos sólidos e da minimização da produção de resíduos; b) constatar a necessidade 
(ou não) de novos investimentos em materiais destinados a coleta seletiva. 

Relatório MUSEU nº 01 – Museu Universitário  

• Objetivos: a) Preservação, organização e curadoria do acervo que se encontra sob a guarda do 
Museu; b) Realização de atividades de cunho cultural sobre este acervo; c) Realização de atividades 
de cunho cultural sobre acervos de outras naturezas, como acervos de outros Museus, trabalhos de 
cooperação técnica com professores da Universidade e artistas da comunidade interna e externa; d) 
Auxílio à pesquisa sobre este acervo, prestando atendimento de qualidade a qualquer pessoa que 
solicite; e) Oferecimento de serviços de qualidades no que tange à Educação Patrimonial; f) Tornar o 
espaço do Museu um lugar de produção de conhecimento e comunicação de informações a públicos 
acadêmicos, em fase de formação no sistema público e particular de ensino e sociedade em geral e 
profissionais da área museológica; g) Disseminar, através da Extensão, os valores que norteiam todo 
o desenvolvimento institucional da PUC-Campinas; h) Captação de recursos públicos para incentivos 
culturais, visando uma maior auto-suficiência financeira. 

 
Relatório PROGRAD Nº 10 – Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica 
(PARFOR/PUC-Campinas)  

• Objetivos: Induzir e fomentar a oferta de educação superior, gratuita e de qualidade, para 
professores em exercício na rede pública de educação básica, para que estes profissionais possam 
obter a formação exigida pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – LDB e contribuam 
para a melhoria da qualidade da educação básica no País, conforme Plano Nacional de Formação 
dos Professores da Educação Básica. 

 

Relatório PROGRAD nº  11 – Programa de Acessibilidade (PROACES) 

• Objetivos: GERAIS: 1. Melhorar as condições de acessibilidade das pessoas com deficiências na 
Universidade. 2. Dar maior visibilidade ao Programa de Acessibilidade da PUC-Campinas. 
ESPECÍFICOS: 1.Dar continuidade ao trabalho realizado junto aos alunos com deficiência conforme 
solicitações de apoio encaminhadas ao PROACES. 2. Participar das reuniões de planejamento dos 
Centros/Faculdades conforme solicitação para orientação aos docentes ou durante o semestre, 
sempre que necessário. 3. Apoiar e participar do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de 
Ingresso Discente (CID) no que diz respeito ao atendimento a alunos com deficiência inscritos nos 
processos Seletivos da Universidade. 4. Apoiar o processo de inclusão de alunos com deficiência 
matriculados no Colégio Pio XII. 5. Fortalecer e ampliar contato com diferentes setores da 
Universidade no sentido de melhor atender as necessidades de acessibilidade e inclusão dos alunos 
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com deficiência da Universidade e do Colégio Pio XII. 
 

Relatório PROGRAD nº 13 – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-
CAPES/PUC/Campinas)  

• Objetivos: Em conformidade com o Edital Capes 061/2013, os objetivos do programa visam: a) 
Inserir o licenciando na realidade escolar; b) Valorizar o magistério; promover melhorias na educação 
básica; c) Integrar as diferentes áreas do conhecimento, a partir do diálogo e realização de ações 
interdisciplinares; d) Elaborar, planejar e aplicar oficinas diferenciadas que trabalhem o conteúdo 
específico de cada área; e) Propiciar, ao bolsista de ID, uma experiência conjunta com o professor 
regente; f) Promover o aprimoramento da formação docente, a partir de oficinas, palestras etc.; g) 
Socializar e divulgar as ações realizadas. 

Relatório PROGRAD nº 16 – Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI-CAPES/PUC-Campinas) 

• Objetivos: O programa busca: o oferecimento de uma formação docente de qualidade por meio da 
interação da instituição brasileira e da portuguesa; melhoria da educação básica, valorização da 
docência na reflexão sobre ser professor na sociedade contemporânea; promoção do interesse e da 
motivação pela docência ao aluno de licenciatura; aprimorar o ensino dos cursos de licenciatura e a 
formação de professores; ampliar e dinamizar as ações voltadas à formação inicial dos professores; 
produzir novas diretrizes curriculares para a formação de professores no âmbito institucional, com 
ênfase no ensino fundamental e médio; proporcionar articulação e trocas entre os bolsistas dos 
programas da CAPES voltados à formação inicial nas licenciaturas da PUC-Campinas - PIBID e PLI - 
visando promover o aprimoramento constate da formação docente no âmbito institucional.  

 

Relatório PROGRAD nº 17 – Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUC-Campinas) 

• Objetivos: Fortalecer o desenvolvimento das ações do Programa através da realização de atividades 
socioeducativas que contribuam para a melhoria da qualidade da educação básica do Estado de São 
Paulo. Por meio da concessão de bolsas de estudo aos alunos dos cursos de Licenciatura da PUC-
Campinas – egressos do ensino médio da rede pública do Estado de São Paulo – os mesmos terão a 
oportunidade de desenvolver, junto aos estudantes das escolas públicas, atividades compatíveis com 
a natureza de seus cursos de graduação, com a mobilização de suas habilidades pessoais. O 
propósito é contribuir para o enriquecimento da formação universitária do estudante, criando 
condições para o desenvolvimento de um trabalho de caráter social. As ações socioeducativas 
desenvolvidas têm, também, o propósito de atrair os jovens e suas famílias ao espaço escolar, 
promovendo a prática da cidadania. 

 

2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES JÁ REALIZADAS 

Centro de Cultura e Arte: Em 2014 foram produzidos: a) Relatórios avaliativos parciais pelos profissionais 
responsáveis pelos grupos artísticos do CCA, b) Calendário Anual de Apresentações Atendimentos às 
diversas unidades da Universidade e às solicitações externas, c) Atas de reuniões gerais de toda a equipe do 
CCA. Ações específicas de cada grupo: 1- Grupo de Música de Câmara, 2-Grupo de Teatro, 3-Grupo do 
Coral Universitário, 4- Grupo de Dança, 5- Grupo de Música Popular, 6-Gestão Geral de todos os grupos 
artísticos  (CCA nº 01) 
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Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAPD): Os instrumentos metodológicos 
basearam-se na observação, na realização de reuniões (equipe, pais, alunos e acadêmicos), entrevistas, 
leitura e análise de documentos. Contou com a participação dos profissionais que atuam no CIAPD e 
estudantes dos diferentes cursos de graduação da Universidade, que atuaram nas oficinas e pessoas com 
deficiências física e/ou mobilidade reduzida, intelectual, sensorial e múltipla atendidas pelo CIAPD. 
Levantamento de Dados: realizou-se um diagnóstico das principais dificuldades que o CIAPD vivenciava, 
mediante leitura e análise dos relatórios, documentos e estudo das ações realizadas durante toda a 
existência do Centro, segundo seus resultados, avaliações e relatórios. Processamento de Dados: foi 
utilizado o recurso de editor de textos para elaboração de todos os documentos e materiais necessários ao 
desenvolvimento da proposta, seguida de leitura e análise do material e sua sistematização em relatórios. 
Análise de Dados: feita de forma quantitativa (estatisticamente conforme base de dados existentes) e 
qualitativa (conteúdos fornecidos pelos instrumentos de avaliação e pelos registros regulares). (CIAPD nº 01) 

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos: O planejamento do projeto prevê dois momentos: 1- fase 
inicial (2014-2016) por meio da pesagem de resíduos coletados, ou seja, quanto maior, melhor o descarte. 2-  
fase final/manutenção: também por meio da pesagem, ou seja, quanto menor, melhor o indicador da 
minimização da produção de resíduos. O plano teve início em agosto e teve sua primeira avaliação em 
dezembro. Esta 1ª fase (denominada “Ambientação e Mensuração Acurada”) teve como objetivo constatar a 
necessidade (ou não) de novos investimentos em materiais destinados a coleta seletiva. (PROAD Nº 04) 

Museu Universitário: A leitura do relatório eferente a 2013 possibilitou reflexões acerca dos processos 
desencadeados pelo Museu. Foi elaborado um Relatório Diagnóstico a fim de elucidar os principais 
problemas do departamento, bem como propor soluções viáveis para a resolução dos entraves. (MUSEU nº 
01) 

 
Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR/PUC-Campinas)     O 
desenvolvimento das atividades do PARFOR segue o Projeto Pedagógico do curso regular de Pedagogia. 
Informações sobre o PARFOR constam do Portal da Universidade. http://www.puc-
campinas.edu.br/prograd/parfor/informacoes-gerais/ (PROGRAD Nº 10) 
 
Programa de Acessibilidade (PROACES): As ações desenvolvidas foram as seguintes: a) atualização de 
protocolo de atendimento; b) participação no Planejamento Pedagógico; c) reuniões com NTIC, CID 
(Coordenadoria de Ingresso Discente), SBI; d) trabalhos no Colégio Pio XII; e) visita a Feira de Tecnologias 
de Reabilitação; f) participação em programa da TV PUC; g) participação em seminários e fóruns; h) 
produção de materiais diversos. O trabalho foi avaliado continuamente pela equipe, alunos apoiados pelo 
setor, bem como pelas Direções de Faculdade, em contato direto com os alunos, em reuniões com os alunos 
e/ou com as Direções de Faculdade e no PROACES em reuniões realizadas com a equipe final de cada 
semestre. (PROGRAD nº 11) 

 
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-CAPES/PUC/Campinas) O 
planejamento e avaliação das ações realizadas nas escolas de educação básica foi realizado de forma 
processual e contínua, a partir de reuniões semanais com todos os envolvidos: equipe de coordenação 
(docentes da PUC-Campinas), equipe de supervisores (professores das escolas de educação básica) e  
equipe de iniciação à docência (alunos dos cursos de licenciatura da PUC-Campinas). Foram também 
aplicados instrumentos avaliativos de forma a qualificar o acompanhamento das ações propostas no projeto e 
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possibilitar a correção de rumos. A síntese da avaliação encontra-se no Relatório de atividades PIBID 2014 
encaminhado à CAPES. Os dados obtidos foram socializados e analisados em reuniões de coordenadores e 
em reunião geral, com supervisores e bolsistas de iniciação à docência. A equipe considera fundamental a 
reflexão sobre os dados para subsidiar tomadas de decisão bem como a avaliação contínua do processo. Em 
2014, o PIBID PUC-Campinas contou com a participação de 124 bolsistas de Iniciação à Docência, de acordo 
com a distribuição apresentada no Quadro abaixo: 

 
Tabela 1.  Número de alunos (bolsistas) participantes do Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência (PIBID – 
CAPES/PUC-Campinas) nos últimos três anos, por área e 
curso envolvido. PUC-Campinas, Pró-Reitoria de 
Graduação, Coordenadoria Especial de Licenciatura, 2014. 

 

ÁREA CURSO 
(LICENCIATURA) 2012 2013 2014 

Artes Artes Visuais 10 10 10 

Biologia Ciências Biológicas 15 15 15 

Educação Física Educação Física 10 10 10 

Filosofia Filosofia 10 10 12 

Geografia Geografia 10 10 10 

História História 10 10 15 

Letras Letras/Português 15 15 12 

Matemática Matemática 10 10 10 

Pedagogia Pedagogia 20 20 20 

Sociologia Ciências Sociais 10 10 10 

TOTAL 120 120 124 

Nota:  A PUC-Campinas participa do Convênio PIBID/CAPES desde o 
2o semestre de 2010. 

(PROGRAD nº 13) 

 
Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI-CAPES/PUC-Campinas) O acompanhamento e a 
avaliação das atividades realizadas pelos bolsistas em Portugal são feitos mediante: a) A realização das 
Missões de Trabalho (2 por ano). As missões de trabalho consistem nas viagens feitas pelos docentes da 
PUC-Campinas responsáveis pelos projetos. O deslocamento para as instituições portuguesas nas quais os 
bolsistas estão estudando destinam-se à verificação in loco dos trabalhos, buscando: auxiliar nas eventuais 
alterações e adequações dos planos de estudos, participar de reuniões com a CAPES, realizar reuniões com 
os docentes portugueses. b) Relatórios enviados periodicamente pelos bolsistas, relatando as dificuldades, 
experiências vivenciadas etc. c) Reuniões virtuais (skype) e utilização do Ambiente Virtual de Aprendizagem 
AVA. Para o retorno dos bolsistas que completaram os estudos nas instituições portuguesas foi necessário 
um estudo referente ao aproveitamento dos estudos, envolvendo os docentes responsáveis pelo programa, 
as direções das faculdades e CELI. Além disso, o acompanhamento por parte da CAPES é feito mediante o 
envio de relatórios parciais e finais. Em 2014 foram elaborados 3 relatórios de atividades: da Faculdade de 
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Artes Visuais com a Faculdade de Belas-Artes de Lisboa (com destaque para a aluna Elisangela Oliveira dos 
Santos que, além de ter obtido médias altas nas disciplinas cursadas, obteve o 1º Prêmio para Troféu 
Prêmios Lúmen RTP (rádio e TV Portuguesa): uma escultura que originou o Troféu oficial do evento) e; da 
Faculdade de Letras com a Universidade de Coimbra; das Faculdades de Ciências Biológicas e Matemática, 
com a Universidade Nova de Lisboa (PROGRAD nº 16) 
 
Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUC-Campinas) Para análise de dados/informações foi enviada 
mensagem eletrônica aos bolsistas solicitando um relato sobre suas atividades nas escolas parceiras, mas 
não houve material suficiente para sistematizar os dados. Os bolsistas indicaram apenas aspectos a serem 
melhorados.   (PROGRAD nº 17) 
 

3. RESULTADOS GLOBAIS DA DIMENSÃO 

Centro de Cultura e Arte: As atividades artísticas do CCA foram desenvolvidas em várias frentes por meio 
de: 

1- Projetos de Gestão:  

1.1: Arte no Campus: Ocorreram 31 apresentações artísticas rápidas nos diversos campi da Universidade. 
1.1.a: Big Band: o grupo participou mensalmente das atividades propostas, com boa técnica, boa 
performance e entusiasmo em todas as apresentações. No campus central, em momentos de pré-aula do 
período noturno, deixaram de ser realizadas, por reclamações de docentes, por perturbação de suas aulas. 
1.1.b: Coral Universitário: os eventos tiveram uma participação interessada e competente. Em julho 
aconteceu o desligamento do maestro Hermes Coelho; já em agosto o maestro Moisés Canto assumiu a 
regência do Coral. 1.1.c: Grupo de Música de Câmara: seguiu a programação elaborada para o ano inteiro. 
1.1.d: Grupo de Dança, com o desligamento do auxiliar de dança Vanderlei Falcão, em julho e a admissão 
da coreógrafa Ana Lúcia Souza, manteve sua atuação no calendário do Projeto Arte no Campus. A 
participação do grupo foi muito boa. 1.1.e: Grupo de Teatro também realizou diversas intervenções cênicas 
curtas durante o ano, mantendo as apresentações no campus II da PUC-Campinas. 1.2: Momento de 
Acolhida: neste ano, optou-se pela manutenção da dinâmica de integração utilizada nos anos anteriores. O 
evento aconteceu no dia 17 de maio, durante a manhã, todos foram acolhidos no pátio interno do Campus 
Central pelos integrantes do Grupo de Teatro, com uma pequena performance cênica. Foram realizadas 
atividades de integração em toda a manhã, oficinas de integração e grupos de reflexão e vivência. Ao final, foi 
realizada uma atividade de encerramento que consistia na utilização do corredor das salas do fundo do CCA 
(“labirinto”), empregando elementos que acentuassem o uso dos órgãos de sentido, como: plumas, som, 
barreiras, etc. Na atividade, os integrantes usaram uma venda nos olhos e passaram pelo corredor escuro 
para sentir os objetos/materiais que aguçaram a sensibilidade e órgãos de sentido pouco utilizados no dia a 
dia, exigindo espírito de equipe na superação dos obstáculos. O público geral estava animado em sua 
maioria, com participação representativa de todos os grupos artísticos. A atividade final foi avaliada como 
positiva. Participaram desta ação 86 integrantes dos grupos, o que equivale a mais de 70% de adesão. 1.3: 
Momento Artístico: noite artístico-cultural com participação de todos os grupos do CCA; ocorreu em 31 de 
outubro, no Auditório Dom Gilberto, campus I. O evento surpreendeu a todos, as apresentações foram muito 
boas com a presença de um ótimo público, senão o maior de todas as edições anteriores, o que motivou uma 
atuação de muito bom nível. O Grupo de Teatro foi o primeiro a se apresentar, trazendo um trecho da peça 
“Fantasia” apresentada no Espetáculo Teatral anual. Em seguida, o Grupo de Dança fez a primeira 
participação no evento. Neste ano houve uma inovação, pois esse grupo realizou três performances coletivas 
ao longo da noite, sendo link entre os outros grupos artísticos. O grupo de Música de Câmara trouxe três 
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peças em duo. Na sequência, a formação se ampliou para a Orquestra de Câmara, com um grupo de sete 
instrumentos, com repertório de música clássica. O Coral Universitário proporcionou ao público um programa 
variado, contemplando alguns dos vários estilos musicais que interpreta. Após, o Grupo de Música Popular 
apresentou-se com atuação de ótimo nível artístico e envolvimento da plateia. Ao final do evento, a 
coreógrafa Ana Lúcia, juntamente com o Grupo de Dança, fez o encerramento  do evento, por meio de uma 
atividade coletiva com o público presente, com a música "That's The Way I Like It” . Todos os presentes 
avaliaram favoravelmente o 9º Momento Artístico. Como pontos positivos destacaram-se a nova 
reconfiguração do Grupo de Dança e a colocação dos instrumentos e equipamentos fixos ao fundo do palco, 
que contribuiu para a tranquilidade da performance dos integrantes dos Grupos de Música Popular e Música 
de Câmara. 1.4: Processo de Inscrição e Recadastramento O CCA funciona, atualmente, com 05 grupos 
artísticos, assim subdivididos: Teatro Universitário, Coral Universitário, Música Popular, Música de Câmara e 
Dança. Integram os grupos: docentes, discentes e funcionários da instituição, além de membros da 
comunidade externa. O CCA seleciona, no início de cada semestre, artistas amadores interessados em 
integrar os grupos artísticos que o compõem. Assim sendo, o processo de inscrição e recadastramento foi 
realizado no 1º e no 2º semestre – inscrições para preenchimento de vagas específicas dos Grupos de 
Dança, Música de Câmara, Música Popular e Teatro. Na reunião da equipe, realizada em 24 de fevereiro, 
ocorreu a avaliação global do processo, na qual foram mencionados vários itens favoráveis: inscrição de 
quantidade expressiva de alunos, que superou a marca de 600 inscrições, dobrando a quantidade do ano 
anterior, o sucesso do novo sistema on line do processo de inscrições. Essa ampliação no número de 
inscritos gerou a solicitação e aprovação de mais 30 bolsas estímulo parciais pela Universidade. 

2. Apresentação Anual de cada Grupo Artístico do CCA: 2.1. Grupo de Música de Câmara – VII 
Conferência de Orquestras e Concerto Anual A 7ª edição da Conferência de Orquestras, do Grupo de Música 
de Câmara foi antecipada para o primeiro semestre e realizada no mês de maio. O que motivou a alteração 
foi a distribuição mais homogênea dos eventos artísticos nos dois semestres, o evento foi realizado de 19 a 
23 de maio em três modalidades: concertos abertos, recitais de música de câmara e mesa-redonda. 
Destaques: apresentação dos violonistas  Jonas Pellizari e Felipe Aranha, Ensemble de Clarinetas Jayoleno 
dos Santos,   David Scanavini (violoncelista). 2.2. Grupo Big Band – V Encontro de Big Bands e Show 
Anual de Música Popular: O V Encontro de Big Bands aconteceu nos dias 09 e 10 de junho, na Praça de 
Alimentação do Campus I, da PUC Campinas.  Foram mantidas as apresentações no Campus I no horário do 
intervalo dos alunos, com a apresentação de duas bandas: a Corporação Musical Sant’Ana, sob regência do 
Mestre Rinaldo Zamai, e a própria Big Band do CCA. A banda convidada se apresentou com 35 músicos com 
excelente desempenho artístico, com a Praça de Alimentação totalmente lotada. O grupo também passou por 
duas grandes transformações no segundo semestre: alterações no regente de grupo e no nome, de Grupo 
Big Band para Grupo de Música Popular. O Show Anual do Grupo de Música Popular, intitulado “Brasil 
Brasileiro” foi realizado pelos integrantes da Big Band. Este Concerto Anual, fruto do trabalho realizado ao 
longo do ano, teve como público alvo a plateia presente na Praça de Alimentação, do Campus I da PUC 
Campinas, no dia 24 de novembro. 2.3. Grupo de Dança - VIII Oficina de Vivência e Prática Corporal, 
Oficina de Jazz Modern e Espetáculo de Dança: a VIII Oficina ocorreu em junho e teve o objetivo viabilizar 
e estimular as formas inovadoras da dança, viabilizando o intercâmbio e a participação de professores de 
ensino médio, estudantes de dança, dançarinos, coreógrafos e amantes da dança, contribuindo para a 
formação e ampliação de platéia.  Contou com a participação do coreógrafo Hiago Ramos B. da Silva, 
dançarino da Cia. Eclipse Cultura e Arte. A Oficina de Dança Modern Jazz aconteceu em outubro, na PUC 
Central, sendo ministrada pelo professor, bailarino e coreógrafo Augusto Carlos. Já o Espetáculo de Dança: 
1950 – Rock’n Roll realizado em dezembro, Praça de Alimentação, Campus I. 2.4. Coral Universitário – 
XXVIII Encontro de Corais e VIII Concerto Anual: o Encontro de corais foi em setembro na Basílica Nossa 
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Senhora do Carmo, com a participação do Coral Universitário PUC-Campinas (Regente Nelson Silva), Coral 
Unicamp Zíper na Boca (Regente Dra. Vivian Nogueira Dias) e Coro da Escola do Auditório Ibirapuera, da 
cidade de São Paulo (Regente Daniel Reginato).  Obteve-se um excelente público. No mesmo dia, realizou-
se no Campus Central da PUC-Campinas, a Mesa Redonda do XXVIII Encontro de Corais do CCA, atividade 
idealizada como possibilidade de enriquecer e ampliar o potencial modificador do evento e discutir o tema: 
“Saindo do limbo: Como levar o trabalho dos corais à mídia e às pessoas em geral?”. Estiveram presentes os 
seguintes regentes: Daniel Reginato, Henrique Cantalogo Couto, Hipólito Ribas, Vivian Nogueira e Nelson 
Silva. A discussão foi muito boa. Destacou-se a presença do regente Daniel Reginato, do Coro da Escola do 
Auditório Ibirapuera, de São Paulo, enriquecendo em muito o debate. Esse coro mantém um convênio entre o 
Itaú Cultural e Prefeitura de São Paulo, atendendo jovens com idade entre 11 e 22 anos, por meio de um 
trabalho especial, o que trouxe muitos temas novos para a Mesa, tornando a discussão muito profícua. O VIII 
Concerto Anual do Coral Universitário ocorreu em 05 de dezembro, na Igreja do Divino Salvador, em 
Campinas. Pelo oitavo ano consecutivo, o Coral Universitário realizou trabalho conjunto com o Grupo de 
Teatro, participando como convidado especial do espetáculo teatral “Fantasia”. Por mais um ano, foram 
preparadas peças especialmente destinadas ao Espetáculo Anual do Grupo de Teatro. 

2.5. Grupo de Teatro Universitário – Espetáculo Teatral “Fantasia” Preparou e apresentou em novembro,  
no Auditório Dom Gilberto, no Campus I da PUC-Campinas. As apresentações obtiveram sucesso total de 
público, com lotação máxima nos dois dias de apresentação, contando com divulgação, inclusive, pelos sites 
www.campinas.com.br, portal de cultura e turismo de Campinas e região e também pelo site no portal da CBN 
Campinas.  

3. Apresentações Artísticas solicitadas por gestores de Unidades Acadêmicas e Administrativas  Há 
vários anos, o CCA atende, na medida do possível, a solicitações de apresentações artísticas de seus grupos 
e/ou profissionais em eventos acadêmicos produzidos pelas diversas unidades internas da PUC-Campinas 
(Faculdades, Centros, Unidades Administrativas). No primeiro semestre, deve-se ressaltar a participação do 
Grupo de Música de Câmara no Planejamento Acadêmico Pedagógico, da PROGRAD / Cograd e do Grupo 
de Dança na Semana de Enfermagem, da Faculdade de Enfermagem (CCV), no Campus II, no mês de maio. 
A vivência foi muito interessante para os alunos, o evento tinha uma quantidade boa de público na atividade. 
As participações também aconteceram durante o segundo semestre: em setembro foram diversas 
apresentações, com destaque para a Comemoração de 35 anos do Hospital e Maternidade Celso Pierro, com 
a participação do Grupo de Música de Câmara. Também em setembro o Grupo de Teatro participou da 
divulgação da Semana Interna de Prevenção à Acidentes (CIPA) e os grupos de Dança, Teatro e Big Band 
participaram da Mostra de Profissões, no estacionamento do Shopping Iguatemi. No mês de outubro os 
Grupos Big Band e Coral Universitário se apresentaram no Seminário da Faculdade de Educação, a pedido 
do CCHSA e no mês de novembro, os Grupos de Dança e Música de Câmara tiveram presença no evento 
do Dia do Administrador, promovido pelo Centro de Economia e Administração - CEA. Nesse mesmo mês, no 
dia 03, no Auditório Dom Gilberto, com a Instalação do Núcleo de Fé e Cultura, (órgão complementar da 
Reitoria), o Grupo de Música de Câmara se apresentou no Auditório Dom Gilberto, Campus I. 

4. Parcerias Internas O CCA atua com parcerias internas dentro da Instituição seja por meio de 
performances ou serviços profissionais dos funcionários artísticos. Durante a semana de 17 a 20 de fevereiro, 
nas recepções oficiais aos calouros, os coordenadores artísticos do Centro de Cultura e Arte realizaram 
performances rápidas nos eventos, em parceria com a CACI e o Comitê Permanente de Acolhida aos 
Calouros. A Recepção aos Calouros do início do ano foi bem avaliada pela equipe técnica do CCA, 
ressaltando a mudança de perfil do evento que este ano foi, inclusive, melhor que nos anos anteriores, 
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conseguiram atingir e divulgar o Centro para todos os alunos ingressantes, por meio de entrega de filipetas 
na abertura dos eventos. Também no início do segundo semestre, nos dias 04 a 06 de agosto, ocorreu a 
Recepção Oficial aos Calouros provenientes do Vestibular de Inverno. A decisão de realizar a recepção na 
primeira semana de aula beneficiou ao dar a mais alunos a chance de tomar contato com o trabalho 
desenvolvido no CCA. Cabe ressaltar aqui a grande importância da atuação dos profissionais do Centro de 
Cultura e Arte por meio de apresentações, pois é interessante, principalmente aos ingressantes que estão 
tendo um primeiro contato com a Universidade e também para a divulgação do Centro. 

O PUCFEST – Festival de Bandas da PUC-Campinas é um evento tradicional da Universidade e faz parte 
do calendário artístico da CACI. Neste ano, as fases classificatórias do Festival aconteceram nos dias 11, 12, 
18, 19 e 26 de novembro, nos três campi da Instituição. A grande final ocorreu em 03 de dezembro, na Praça 
de Alimentação, do Campus I. Os profissionais, de um modo geral, avaliaram de forma positiva o evento, 
esse ano foi mais bem organizado, com estrutura e som funcionando de acordo com o nível dos grupos 
inscritos. Em continuidade ao atendimento da solicitação da Reitoria, o CCA contribuiu novamente com 
produções artísticas, para a Confraternização de Final de Ano da Instituição no Momento Cultural e 
Religioso de Natal, no Auditório Dom Gilberto, Campus I da Universidade. Os grupos Big Band, Dança e 
Teatro participaram do evento que foi realizado no dia 19 de dezembro. 

5. Parcerias Externas: a) Projeto Música Coral nos Templos de Campinas, promovido pela RECOCAMP 
(Regentes de Coros de Campinas). Trata-se de projeto de divulgação de música coral em Campinas. 
Promove breves apresentações de grupos corais da cidade logo após missas ou cultos em diversos locais. O 
Coral Universitário participou do projeto em 25 de maio, na Basílica N. S. do Carmo. A atuação foi de 
excelente qualidade e teve ótima repercussão junto à platéia presente.  Nestas ocasiões, o grupo divulga seu 
trabalho junto à comunidade e cria oportunidades de desenvolvimento técnico e artístico; b)  Arte na Praça - 
Em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura desde 2013 os grupos artísticos do CCA: Dança, Coral, 
Música de Câmara, Música Popular e Teatro participam de programação artística, apresentando-se em 
espaços públicos da Prefeitura Municipal de Campinas, de acordo com disponibilidade de cada grupo. No dia 
29 de novembro, os Grupos de Dança e Música Popular, se apresentaram na Concha Acústica de Campinas 
(Taquaral). A apresentação foi de muito bom nível e os integrantes do grupo, bem como os profissionais 
artísticos apreciaram o evento. Acredita-se ter sido experiência muito positiva para a evolução do grupo. c) 
Academia Campinense de Letras – o grupo do Coral Universitário se apresentou no Sarau realizado em 29 
de setembro. AVANÇOS: Bom/ótimo público na maioria de seus projetos e apresentações; a) Assertividade 
na data e local do Encontro de Big Band do ano; b) Parceria com Secretaria Municipal de Cultura e utilização 
de espaços públicos da cidade, ampliando espaços de apresentação artística; c) Continuidade da ampliação 
de espaços internos para performances artísticas curtas no Arte no Campus; d) Apoio da Universidade no 
fornecimento de transporte para grupos artísticos em apresentações internas do projeto Arte no Campus; e) 
Manutenção da home page do CCA como meio eficaz de divulgação dos eventos do Centro; f) Cumprimento 
total dos prazos administrativos de inclusão dos eventos no Sistema SESAE, com a confecção dos materiais 
de divulgação nos prazos estabelecidos; g) Subdivisão dos ensaios e dos grupos de música de câmara, 
possibilitando a ampliação do atendimento artístico a eventos institucionais diurnos; h) Realização de ensaios 
comuns do grupo de dança, o que possibilitou a execução de peças com participação de todos os membros 
no palco; i) Inovação do Momento de Acolhida e do Momento Artístico; j) Aquisição de nova aparelhagem 
com qualidade muito superior ao equipamento antigo; k) Presença constante e comprometida do funcionário 
Marcos do Auditório, como técnico de som, nos grandes eventos do CCA; l) A inclusão de critérios de seleção 
nos testes realizados durante o Processo de Inscrição para os grupos artísticos. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Melhoria da divulgação de certos eventos, com vistas a conseguir 
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maior público, buscando novos parceiros publicitários externos; b) Busca de apoio de patrocinadores para 
alguns eventos artísticos do CCA; c) Captação de parcerias do CCA com comerciantes da região central de 
Campinas; d) Agendamento do Teatro Municipal Castro Mendes ou de outros teatros municipais de cidades 
vizinhas (como Paulínia, por exemplo) para apresentação de todos os grupos artísticos¸ em especial do 
Grupo de Teatro; e) Criação de duas edições do Momento Artístico: no primeiro semestre, voltada para os 
alunos calouros e no segundo para toda a comunidade universitária e convidados.  (CCA nº 01) 

Centro Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAPD): O CIAPD foi criado num momento 
em que houve, no país, intensa mobilização social em torno dos temas inclusão e deficiência. É um órgão 
complementar vinculado a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT). A primeira ação 
realizada no início de 2014 foi analisar e avaliar o trabalho desenvolvido pelo CIAPD desde sua criação em 
1991. A partir do entendimento do panorama histórico do Centro como agente facilitador da inclusão social da 
pessoa com deficiência na sociedade e da sua contribuição filantrópica na comunidade e considerando a 
mudança estrutural pelo vínculo com a Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT), 
conforme Portaria PUC Nº 078/14, foi estabelecido um conjunto de ações norteadoras da proposta de 
trabalho do CIAPD. A primeira etapa realizada foi o mapeamento das pessoas atendidas pelo CIAPD, por 
meio de recadastramento, o que permitiu identificar a prevalência de diferentes tipos de deficiência, de 
quadros clínicos que apresentavam comorbidades com transtornos psiquiátricos e de pessoas com 
deficiência múltipla e comprometimentos severos. A deficiência foi classificada de acordo com o laudo médico 
(CID 10) entregue no recadastramento, contando também com a avaliação da equipe de trabalho deste 
Centro. Após o recadastramento foram matriculadas 100 pessoas com deficiência, não institucionalizadas, ou 
seja, não vinculadas a outras instituições e foi dada continuidade aos atendimentos prestados às instituições 
externas, totalizando 69 atendimentos, sendo 32 da Associação para o Desenvolvimento dos Autistas de 
Campinas (ADACAMP), 20 da Associação dos Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) de Artur Nogueira e 
17 do Instituto de Pedagogia Terapêutica Professor Norberto de Souza Pinto. Todos participaram das oficinas 
de “Atividades Físicas e Modalidades Esportivas”; “Dança”; “Inclusão Social: possibilidades e vivências”; 
“Inclusão digital” e “Formação de Vínculos com Autistas” promovidas no primeiro semestre. Ao final do 
primeiro semestre foi realizada avaliação dos resultados obtidos por cada oficina, pela equipe de trabalho e 
pelos estudantes bolsistas de diferentes cursos de graduação, o que possibilitou oportunidade de reflexão 
sobre a atuação da equipe de profissionais, sobre questões relacionadas à deficiência e definição do papel do 
CIAPD no processo de inclusão social da pessoa com deficiência, bem como serviram de parâmetro para a 
reestruturação da dinâmica das oficinas interdisciplinares desenvolvidas. Constatou-se a necessidade da 
criação de um projeto unificado e interdisciplinar com o objetivo de preparar pessoas com deficiência para o 
mundo do trabalho, visando sua efetiva inclusão social. Para a efetivação desta proposta foi necessário 
redefinir os objetivos e as estratégias das oficinas oferecidas, ao mesmo tempo, atender as políticas públicas 
de atenção à pessoa com deficiência, extinguindo-se as oficinas: a) “Formação de Vínculos com Autistas”, por 
tratar-se de um público com quadro severo de comprometimento; b) “Dança”, pelo fato do docente 
responsável ter sido desvinculado da Universidade e c) “Inclusão Social: possibilidades e vivências”, por tratar 
de uma ação vinculada a um programa de educação que não se enquadrava nos objetivos deste Centro. Por 
orientação da PROEXT, a coordenação e equipe de profissionais do CIAPD elaboraram o Projeto de 
Extensão “Inserção da Pessoa com Deficiência para o Mundo do Trabalho”, que foi submetido ao Edital 
PROEXT MEC 2015, obteve boa classificação (nota final 85,5) e foi aprovado sem recursos orçamentários 
externos. Este projeto foi implantado, em caráter experimental, no segundo semestre de 2014. Neste sentido, 
foi importante o entendimento da nova proposta de trabalho e responsabilidade deste Centro, a partir das 
perspectivas da PROEXT. Foram realizadas reuniões com a equipe de trabalho, a fim de sistematizar os 
procedimentos administrativos e pedagógicos, estabelecer regras e procedimentos de acordo com os 
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princípios e as concepções expressas na nova proposta de trabalho. Diante disso, no segundo semestre foi 
realizado pelo Centro um novo processo de cadastramento, mais minucioso, visando uma análise das 
características individuais de cada aluno, o que permitiu identificar a complexidade e diversidade deste 
público, considerando suas necessidades, limitações perceptuais, motoras, de memória e raciocínio devido 
ao comprometimento da deficiência, do avanço da idade e também, dos quadros crônicos psiquiátricos. Esta 
ação possibilitou dados mais precisos acerca das pessoas atendidas pelo CIAPD, entre estes: demandas de 
atendimento especializado, tempo de vinculação com o Centro e especialmente o nível de interesse em 
ingressar no mercado de trabalho. Identificou-se necessidades de atendimento mais intensivo nas áreas de 
educação, vida doméstica e comunitária, emprego, saúde, comportamental, reabilitação, entre outras, bem 
como identificar suas áreas de interesses e preferências. Após este processo, todas as pessoas que 
realizaram o recadastro, independente de suas características, foram matriculadas e distribuídas nas oficinas 
interdisciplinares do CIAPD. Ao mesmo tempo, a coordenação e a equipe de trabalho do CIAPD iniciaram a 
elaboração de uma proposta de encaminhamento de 54 pessoas com necessidades específicas, que 
frequentaram o Centro durante anos consecutivos, para outras instituições que lhes propiciassem maiores 
possibilidades de inclusão social. Com o intuito de realizar o encaminhamento dessas pessoas foram 
estabelecidas ações norteadoras: 1) realização de reuniões com os familiares de todos os alunos do CIAPD 
com o objetivo de orientá-los frente ao contexto; 2) mapeamento das instituições visando sugerir alternativas 
para atendimentos especializados nas áreas de educação, saúde e serviços de reabilitação; c) definição de 
cronograma de trabalho para os encaminhamentos e d) definição dos locais disponíveis para os 
encaminhamentos. Quanto ao atendimento às instituições parceiras, no segundo semestre deu-se 
continuidade somente ao atendimento às pessoas com deficiência intelectual, vinculadas ao Instituto de 
Pedagogia Terapêutica Professor Norberto de Souza Pinto, em função dos novos objetivos deste Centro. 
Neste momento, a proposta de parceria com instituições foi revisada na busca da realização de um trabalho 
que seja de fato, constituído por um movimento de mudança social.  As oficinas interdisciplinares promovidas 
pelo Centro, no segundo semestre foram: a) Preparação para o Mundo do Trabalho; b) Orientação 
Vocacional; c) Inclusão Digital e d) Atividades Físicas e Modalidades Esportivas, com propostas distintas que 
se convergiam no objetivo de desenvolver habilidades e competências dessas pessoas para o mercado de 
trabalho formal e informal. A partir do novo enfoque de trabalho do CIAPD, as próprias pessoas com 
deficiência foram estimuladas a identificar suas habilidades, interesses, comportamento e necessidades que 
contribuiriam efetivamente para o desenvolvimento de autonomia e melhoria na qualidade de vida. Criou-se 
uma rede de apoio, constituída pelos profissionais do CIAPD, para incentivar cada pessoa a refletir no seu 
papel, a conhecer e experimentar novas possibilidades de inclusão social, em especial no universo do 
trabalho. Nesta perspectiva, foram realizadas reuniões periódicas individuais e em grupos, com as pessoas 
atendidas pelo Centro e com seus familiares, a fim de explicitar a nova proposta de ação, bem como 
conscientizá-las sobre a importância da vinculação da pessoa com deficiência com o mundo do trabalho, 
como fio condutor de inclusão social. Paralelamente, realizou-se reunião com a Secretaria Municipal dos 
Direitos das Pessoas com Deficiência e Mobilidade Reduzida (SMPD) de Campinas, órgão de referência de 
políticas públicas dos direitos das pessoas com deficiência, no intuito de apresentar as novas perspectivas de 
trabalho do CIAPD, na busca de orientação e apoio para o encaminhamento de uma parcela do público que 
apresenta deficiência com grau severo de comprometimento e que necessita ser encaminhada para um 
trabalho especializado e/ou atividades de reabilitação. Entende-se que esta ação é uma ferramenta valiosa 
para os responsáveis pela elaboração de políticas públicas e programas de inclusão que garantam suporte e 
reabilitação para a promoção da funcionalidade dessa demanda.   Buscou-se também, firmar parcerias com 
algumas instituições visando ampliação de possibilidades de efetiva inclusão social do público atendido por 
este Centro: Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Campinas (APAE/ Campinas), Instituto 
Pedagógico Norberto de Souza Pinto e com a Fundação Síndrome de Down. Realizou-se também, um 
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levantamento e contatos com diferentes instituições engajadas na causa dos direitos das pessoas com 
deficiência da região metropolitana de Campinas que oferecem serviços especializados nessas áreas e afins, 
visando somar esforços e dividir responsabilidades no processo de inclusão social destas pessoas, 
redefinindo assim a função social do CIAPD. Com designação oficializada e objetivo definido, os resultados 
da implantação da proposta de trabalho do CIAPD foram: a) aumento do número de pessoas com deficiência 
inseridas no mercado de trabalho formal; b) aumento do número de alunos envolvidos em atividades 
empreendedoras, tais como: revenda de produtos Avon e Natura; confecção e venda de bijuterias e pintura e 
venda de panos de copa; c) aumento do número de pessoas com deficiência intelectual e múltipla 
participando de processos seletivos para inclusão no mercado de trabalho e d) aumento do número de 
pessoas inseridas nos programas de educação da FUMEC. Distribuíram-se bolsas estímulo aos estudantes 
de diferentes cursos de graduação da Universidade que atuaram nas oficinas interdisciplinares, oferecendo-
lhes oportunidades de maior compreensão sobre questões da deficiência, gerando conhecimentos teóricos e 
práticos em sintonia com as demandas e tendências das áreas de atuação, acrescentando-lhes experiência 
de vida pessoal e acadêmica, contribuindo para sua formação integral humana e profissional. Outra ação de 
grande relevância, deliberada pelo Conselho Universitário, em sua 504ª reunião, em 18 de novembro, foi a 
mudança na denominação do Centro Interdisciplinar de Atenção ao Deficiente (CIAD) para Centro 
Interdisciplinar de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAPD). Esta ação foi realizada considerando a 
conformidade com o conceito “pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo de 
natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir 
sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas”, aprovado 
pela Convenção Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada pela Assembleia 
Geral das Nações Unidas, em 06 de dezembro de 2006 e ratificada pelo Brasil em julho de 2008. Diante 
deste conceito, o entendimento de deficiência que permeia e contextualiza o projeto de atuação do CIAPD é 
voltado para o desenvolvimento das potencialidades das pessoas com deficiência e não por suas limitações. 
Neste sentido, a proposta encontra-se em consonância com a política de extensão da Universidade quando 
propõe o estímulo permanente à aproximação Universidade-Sociedade, numa leitura crítica da realidade, 
estimulando a troca e reelaboração do conhecimento, favorecendo a visão integral da pessoa humana e da 
sociedade, numa perspectiva cristã e transformadora (PUC-CAMPINAS, 2006). Assim, as ações do CIAPD 
são orientadas pelos seguintes valores: a) Comprometimento com a formação cristã e humana; b) 
Valorização da diversidade; c) Educação para autonomia; d) Fundamentação científica; e) Capacitação 
prospectiva e empreendedora. RECURSOS HUMANOS: a) PROFESSORES e FUNCIONÁRIOS: Diante da 
implantação da proposta do Plano de Trabalho de Extensão “Preparação da Pessoa com Deficiência para o 
Mundo do Trabalho”, foi necessária a readequação do quadro de funcionários.  O CIAPD contratou 02 
Assistentes Técnicas, com formação na área da Psicologia para a composição do seu quadro de 
funcionários; regularizou a alteração do cargo do profissional da área de Educação Física e efetivou o 
desligamento de uma funcionária que ocupava o cargo de assistente técnica (da área da Psicologia), 
cumprindo a jornada de 16 horas mensais, considerando o não atendimento à instituição Associação dos 
Autistas de Campinas (ADACAMP), no 2º semestre. Pretende-se a composição de uma equipe interdisciplinar 
integrada por profissionais das diferentes áreas de conhecimento existente na Universidade (Educação, 
Direito, Comunicação, Terapia Ocupacional, entre outras), por meio do desenvolvimento de projetos e cursos 
de extensão. b) ESTUDANTES BOLSISTAS e VOLUNTÁRIOS: em 2014 o CIAPD contou com atuação de 
59 estudantes oriundos dos diversos Cursos de Graduação da PUC-Campinas, destacando-se principalmente 
em maior número de participações os estudantes dos Cursos: Ciências Sociais, Educação Física e 
Psicologia. A Universidade disponibilizou em caráter de estímulo à adesão dos estudantes ao projeto CIAPD, 
20 cotas integrais de Bolsa-Estímulo de 96 horas mensais, que foram distribuídas segundo a necessidade 
das oficinas, disponibilidade de tempo e interesse dos estudantes. As bolsas-estímulo foram dimensionadas 
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em carga-horária de 4, 8, 12, 16 e 24 horas-semanais.   Quanto à melhoria da qualidade da participação dos 
estudantes nas oficinas, ainda se faz necessário maior estímulo e comprometimento, pois muitos alunos 
desistem por motivo de estágios na área de formação e/ou atividade/emprego com maior remuneração.  As 
dificuldades encontradas em relação à atuação dos estudantes bolsistas e voluntários são: dificuldades de 
cumprir o horário e o número de ausências durante o período de provas, o que acarreta transtornos aos 
profissionais e às pessoas atendidas.  Neste ano, 11 estudantes do Curso de Educação Física realizaram 
estágio supervisionado em Educação Física e contou-se também, com atuação de 03 estudantes 
matriculadas no 8º período do Curso de Psicologia que desenvolveram atividades do Estágio Supervisionado 
em Psicologia Trabalho e Organizações I, com interveniência do CIAPD, para um grupo de 06 pessoas com 
deficiência intelectual. Com isso, ressalta-se a importante contribuição do CIAPD no processo de Formação 
Humana e Profissional dos Graduandos das diferentes Faculdades da PUC-Campinas quando promove sua 
interação com as pessoas com deficiência e, a partir disto, os orienta epistemológica e empiricamente, por 
meio de discussões e vivência/intervenções interdisciplinares, respectivamente, para instigar e promover 
atitudes positivas que o despertem ao compromisso de corresponsabilização pela promoção da inclusão no 
âmbito acadêmico, profissional e pessoal. RECURSOS MATERIAIS E ESPAÇOS:  Além das dependências 
do prédio e das salas de aula alocadas no prédio do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas 
(CCHSA), foi utilizada a infraestrutura da Faculdade de Educação Física (FAEFI), a saber: pista de atletismo, 
quadras de futebol de salão, quadra de tênis, piscina, campo de futebol, salão de ginástica e quadra coberta.  
Utilizou-se, também, no 1º semestre, uma sala do prédio da Pró-Reitoria de Administração (PROAD), situado 
no Prédio Pastoral II, para a realização dos encontros do Grupo de Mães e Cuidadores.   A piscina do CIAPD 
foi aterrada, considerando-se a inviabilidade de sua utilização nas atividades desenvolvidas e dos recursos 
orçamentários disponibilizados para sua manutenção. Pretende-se neste espaço viabilizar a construção de 
um salão ou um espaço coberto para a realização de atividades e eventos. O CIAPD disponibilizou, no 
período matutino, o transporte às pessoas participantes das oficinas da Instituição ADACAMP (durante o 1º 
semestre) e Instituto Norberto de Souza Pinto (1º e 2º semestre); b) no período vespertino o ônibus ficou 
disponível para traslado (CIAPD – complexo desportivo – CIAPD), viabilizando a acessibilidade aos locais de 
atividade; c) Pontualmente em eventos externos em que houve participação dos alunos do CIAPD. No que se 
refere a recursos materiais, foram disponibilizados mais 3 computadores no Laboratório de Informática do 
CIAPD,  que antes tinha 09 computadores e foram adquiridos novos recursos: caixas de som, Webcans, 
microfones, fones de ouvido e uma máquina fotográfica digital, além da troca de bebedouro de galão de água 
mineral por um aparelho purificador de água. Pretende-se realizar junto ao NTIC o desenvolvimento de um 
Sistema de Banco de Dados para constituir uma base de consulta, que facilitará o cadastro de todas as 
pessoas atendidas da comunidade externa, bem como dos estudantes dos diferentes cursos de graduação 
da Universidade que atuam nas oficinas. Aponta-se também, a necessidade da manutenção e pintura das 
paredes externas do Prédio do CIAPD, com o novo Logo e Slogan do Centro.   Buscou-se também, firmar 
parcerias com algumas instituições visando ampliação de possibilidades de efetiva inclusão social do público 
atendido por este Centro: Associação de Pais e Amigos Excepcionais de Campinas (APAE/ Campinas), 
Instituto Pedagógico Norberto de Souza Pinto e com a Fundação Síndrome de Down. É importante evidenciar 
que o CIAPD realiza atendimentos semanais a pessoas com deficiências da comunidade externa, de 
Campinas e sua região metropolitana, encaminhadas por instituições ou que procuram o Centro através da 
indicação de profissionais das áreas da saúde. No 1º semestre de 2014, além do oferecimento das oficinas, o 
CIAPD incentivou a participação em ventos externos e/ou processos seletivos visando sua inserção no 
mercado de trabalho formal, como o evento “Dia D – Dia da Contratação da Pessoa com Deficiência”, em 
Campinas, promovido pelo Centro Público de Apoio ao Trabalhador (CPAT) em parceria com o Ministério do 
Trabalho e a Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência (SMPD).  Este evento contou 
com a participação de 15 pessoas com deficiência intelectual, acompanhadas por duas profissionais e três 
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estudantes bolsistas do CIAPD.  As pessoas atendidas pelo CIAPD realizaram entrevistas com responsáveis 
pelo Departamento de Recursos Humanos de diferentes empresas que participaram do evento, tendo sido 02 
pessoas atendidas pelo CIAPD contratadas pela Empresa Miami Store. A importância do CIAPD e do tipo de 
trabalho que desenvolve junto à comunidade externa podem ser evidenciados pelas diferentes empresas de 
Campinas e região, que continuam procurando este Centro, via e-mail e/ou telefone, para indicação de 
pessoas com deficiência para inclusão no mercado de trabalho, o que resultou na inserção de 04 (quatro) 
pessoas no mercado de trabalho formal.  As empresas que procuraram o CIAPD, neste ano foram: Jade 
Campinas; Enxuto; Amyris; Higa Atacadão; Eaton; Compalead Eletrônica do Brasil e Com. Ltda; 
Supermercado Dia %; Brasil Kirin; Dahruj Motors Ltda; Telemont Engenharia de Telecomunicações; Claro 
Matriz; Dell; Adrielle Sampaio Recursos Humanos; Agis; Tetrapak; Rede Supermercado Enxuto e Colégio 
Imaculada de Campinas.  Diante do diálogo com os representantes do Departamento de Recursos Humanos 
dessas empresas, que necessitam contratar pessoas com deficiência em atendimento a Lei de Cotas tornou-
se possível identificar alguns entraves no tocante à inserção da pessoa com deficiência no mercado de 
trabalho formal, tais como: falta de informação de como lidar com a pessoa com deficiência, falta de 
qualificação e capacitação, baixo nível de escolaridade e de até mesmo como proceder para a definição de 
cargos e funções dessas pessoas dentro da empresa. No 2º semestre foram atendidas 96 pessoas jovens e 
adultas com deficiências física e/ou mobilidade reduzida, intelectual, sensorial e múltipla da comunidade 
externa de Campinas e região metropolitana.  A maioria do público atendido participou de 04 oficinas 
promovidas pelo CIAPD, o que quadriplicou o número de atendimentos, totalizando aproximadamente 384 
atendimentos semanais. Foi dada continuidade à parceria com a Instituição Norberto de Souza Pinto, porém 
para o ano 2015, será necessário estabelecer critérios para a continuidade dessa parceria, considerando que 
o CIAPD ofereceu ao público atendido: ônibus (buscar e retornar na instituição), profissionais e estagiários, 
mas a instituição enviou apenas 04 pessoas com deficiência intelectual que participaram das oficinas 
promovidas.   Outra parceria que precisará ser revista, em 2015, será com a APAE de Artur Nogueira, 
considerando que neste 2º semestre, os alunos da instituição ficaram impossibilitados de participar das 
oficinas do CIAPD em virtude da não disponibilização do transporte pela Prefeitura da cidade. Foram 
realizadas reuniões e encontros periódicos de orientação com os familiares e/ou responsáveis para explicitar 
a nova proposta de trabalho do CIAPD. No transcorrer do semestre as dificuldades encontradas, foram: a) 
definição do perfil do público alvo; b) articulação de ações inclusivas, com objetivo de fortalecer a participação 
efetiva do público alvo e equipe de trabalho; c) adaptação dos alunos nas oficinas voltadas para a 
empregabilidade; d) conscientização dos responsáveis acerca da importância do ingresso da pessoa com 
deficiência no mercado de trabalho formal/informal. Para tanto, em cada dificuldade encontrada, interpreta-se 
um novo desafio neste novo contexto: a) fomentar ações incisivas direcionadas para pessoas com deficiência 
física e/ou mobilidade reduzida, sensorial, intelectual e múltipla, com faixa etária entre 16 a 35 anos, que 
tenham concluído ou estejam matriculadas na Rede Regular de Ensino; b) promover com o grupo de 
profissionais e estudantes bolsistas e/ou voluntários espaços de discussão/reflexão acerca das possibilidades 
de cada pessoa atendida; c) promover discussão/reflexão possibilitando maior entendimento do mundo do 
trabalho formal/informal; d) promoção periódica de fóruns de discussão/conscientização/orientação para as 
famílias. Oficinas oferecidas e quantidade de bolsistas: a)  atividade física e modalidades esportivas: 45 
bolsistas; b) preparação para o mundo do trabalho: 05 bolsistas; c) inclusão digital: 05 bolsistas; d) orientação 
para pais e cuidadores: 01 bolsista; e) orientação vocacional: 03 bolsistas. A avaliação das atividades 
realizadas permite constatar que todas as pessoas com deficiência tiveram a oportunidade de participar das 
oficinas multiprofissionais e procurou-se não só detectar, mas atender suas necessidades, mesmo que de 
forma sucinta, nas áreas de habilidades de vida pessoal e vida prática, consideradas essenciais para a 
execução de tarefas laborais, produtivas e de ações empreendedoras. Também, foi possível reconhecer a 
dimensão e complexidade do plano de extensão na perspectiva da preparação da pessoa com deficiência no 
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mercado de trabalho formal e informal, implantado por esta coordenação. Neste contexto, vislumbrando 
otimizar as estratégias e práticas de trabalho do CIAPD e  para  alcance de resultados significativos, elenca-
se como desafios a serem  enfrentados: a) Análise das características do público atendido e de como pode 
ser preparado para  mercado de trabalho; b) Formação contínua dos profissionais do CIAPD acerca das 
possibilidades do ingresso e permanência da pessoa com deficiência no mercado de trabalho; c) Melhoria no 
fluxo de informações, trabalho em equipe, visando o aprimoramento das práticas multi e interdisciplinares; d) 
Compromisso com formação dos estudantes enquanto futuros profissionais. Enfim, o que se espera a curto, 
médio e longo prazo é o desenvolvimento de oficinas multiprofissionais direcionadas a pessoas com 
deficiência, com propostas distintas que se convergem no objetivo de desenvolver as habilidades e 
competências desse público para o mercado de trabalho formal e informal. PROCESSO DE AVALIAÇÃO DO 
CIAPD:  O processo visa promover um espaço para reflexão e discussão das atividades desenvolvidas, com 
a finalidade de readequar as ações propostas segundo a sua missão e conforme os objetivos estabelecidos 
no Plano de Trabalho de Extensão. A cada final de semestre os profissionais do CIAPD, responsáveis pelas 
oficinas e os estudantes que atuam nas mesmas participam da semana de avaliação que é realizada logo 
após o encerramento das atividades com os alunos atendidos. Durante o processo são utilizados os 
formulários de avaliação que propõem uma revisão acerca dos principais aspectos que consideramos 
necessários para serem avaliados: a) Relatório elaborado por cada profissional responsável por oficina; b) 
Avaliação Individual do Estudante realizada pelo profissional responsável pela oficina; c) Relatório Geral da 
Oficina, pelo qual o profissional responsável reúne-se com seu grupo de estudantes para reflexão e conversa 
a respeito das metas estabelecidas e avaliação rendimento da equipe (habilidades, criatividade, organização, 
atitudes, disponibilidades, etc); d) Avaliação preenchida pelo estudante a respeito do CIAPD como um todo, 
segundo seus objetivos e resultados, bem como sobre os benefícios para sua formação pessoal e 
profissional. Com relação às fragilidades encontradas no processo de avaliação do Centro é quanto a garantir 
a participação de todos os estudantes que atuam nas oficinas, uma vez que em meados de junho e de 
novembro há uma considerável evasão destes nas oficinas em virtude de compromissos acadêmicos, 
surgimento de oportunidade de estágio melhor remunerado e na área de atuação, dentre outros. Além da 
avaliação semestral e anual, os responsáveis por cada oficina reunem-se diariamente com os estudantes 
para avaliar a atividade realizada. Com isto é possível revisar o planejamento, realizar o planejamento, 
realizar ações corretivas, bem como motivar e orientar a equipe. Também foi desenvolvido um processo de 
avaliação contínua e formativa, qualitativa e quantitativa, coletiva e individual do grupo de estudantes. O 
processo culminou em um momento formal de registro individual e coletivo das avaliações dos estudantes 
com os profissionais responsáveis pelas oficinas. Durante todas as etapas de realização e registro das 
avaliações os bolsistas foram orientados quanto sua responsabilidade enquanto membro do grupo de 
trabalho do CIAPD e quanto aos impactos na sua formação profissional, bem como convidados a realizar 
uma auto-reflexão a partir de temáticas e/ou quesitos de avaliação; a) participação e iniciativa; b) criatividade; 
c) interação com a equipe de trabalho; d) interação com as pessoas com deficiências atendidas pelo CIAPD; 
e) assiduidade e pontualidade. Durante o processo de avaliação, pontua-se se algumas evidências: 
insegurança, por parte dos estudantes que cursam o 1º ano da faculdade; dificuldades em relacionar sua área 
de estudo e atuação profissional conforme expectativas do trabalho proposto pelo CIAPD; e também, 
observou-se melhora significativa em termos de interação, responsabilidade, envolvimento, colaboração, 
participação ativa, criatividade, enfim, o resultado foi bastante satisfatório.  No que se refere aos 
aprimoramentos nos procedimentos de avaliação pretende-se: a) Criar instrumentos, em formato de 
questionário, para aplicação ao final de cada atividade para as pessoas com deficiência; b) Levantamento 
periódico de dados estatísticos sobre o público alvo, tempo de atendimento, dificuldades e avanços. 
AVANÇOS: a) Definição do enfoque de trabalho, por meio da elaboração de um projeto de gestão com um 
foco de atuação: preparação da pessoa com deficiência para o mercado de trabalho, visando subsidiar o 
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desenvolvimento das ações do CIAPD; b) Mapeamento das instituições engajadas nos direitos das pessoas 
com deficiência de Campinas e sua região metropolitana, visando somar esforços, dividir responsabilidades e 
traçar ações conjuntas e/ou complementares; c) adequação do quadro de funcionários do CIAPD de acordo 
com a nova proposta de trabalho. FRAGILIDADES: a) Necessidade de adequação de materiais didáticos que 
atendam as necessidades do público alvo, possibilitando-lhes melhores condições de aprendizagem; b) 
Necessidade de capacitação do quadro de funcionários para o desenvolvimento da proposta de trabalho 
desenvolvido no CIAPD; c) Aprimoramento das práticas interdisciplinares desenvolvidas pelas oficinas 
realizadas no CIAPD. RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES: a) Aprimorar e dar continuidade ao projeto 
desenvolvido pelo CIAPD; b) Visitar Instituições Governamentais e Não Governamentais, escolas públicas e 
privadas para divulgação do trabalho desenvolvido no CIAPD com o objetivo de recrutar pessoas com 
deficiência para participarem das oficinas oferecidas pelo Centro; c) Desenvolver parcerias com os diferentes 
Centros e Faculdades da Universidade visando articulação de ações de extensão na área de atuação do 
CIAPD; d) Propiciar condições para capacitação e atualização constantes do corpo funcional do CIAPD e dos 
estudantes bolsistas visando o aperfeiçoamento e formação na área da deficiência; e) Promover novas 
parcerias com instituições externas, ONG’s e com a Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com 
Deficiência e Mobilidade Reduzida de Campinas; f) Elaborar materiais didáticos pedagógicos, tais jogos de 
tabuleiros, vídeos entre outros, como recursos facilitadores de aprendizagem em atendimento as demandas 
específicas levantadas pelas oficinas realizadas no CIAPD; g) Propor parcerias com diferentes setores, como 
por exemplo: Departamento de Recursos Humanos e Departamento de Serviços Gerais da Universidade, por 
meio da promoção de ações junto aos colaboradores (pessoas com deficiência) e seus encarregados, 
visando o acompanhamento de carreira e a melhor qualidade de vida destes no trabalho; h) Buscar parcerias 
externas para obtenção de recursos, como por exemplo, participar de processos seletivos externos por meio 
do Edital PROEXT- Programa de Extensão Universitária MEC/SESu; (CIAPD nº 01) 

 
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos:  O plano teve início em agosto de 2014 e teve sua primeira 
avaliação em dezembro. A 1ª fase do projeto, denominada de “Ambientação e Mensuração Acurada” teve o 
objetivo de criar um ambiente favorável para a implementação do plano de gerenciamento de resíduos 
sólidos, para tanto foi adquirido e instalado nos espaços internos da instituição os seguintes itens: a) 
Instalação de lixeiras para coleta seletiva nas áreas comuns dos campi, bem como copas, refeitórios e sala 
de professores e ecopontos (para receber materiais da comunidade interna e externa); b) Aquisição de 
contêineres, aparadores (praças de alimentação), coletores de copos descartáveis e sacos de lixo seletivo; c) 
Aquisição de big bags para o transporte de resíduos; d) Aquisição de balanças de pesagem, pás coletoras e 
pá de lata; e) Aquisição de caixas para coleta de papeis administrativos; f) Reforma do abrigo de resíduos da 
área de serviços 1 – campus I; g) Adequação da área de acondicionamento de resíduo (Baia); h) Elaboração 
de folders informativos sobre os processos de reciclagem, a sistemática da coleta seletiva e sua importância e 
benefícios para a comunidade universitária; i) Produção de painéis e cartazes, instalados nas copas dos 
prédios da PUC-Campinas, sobre coleta seletiva, a reciclagem e a questão dos resíduos sólidos. J) Aquisição 
de brindes para a socialização do programa junto à comunidade interna; k) Divulgação do programa por e-
mail marketing e gravação de programa na TV PUC. O valor orçado no projeto inicial contemplou o 
investimento do montante de R$ 199.541,00 (Cento e noventa e nove mil e quinhentos e quarenta e um 
reais). A conclusão da 1ª fase do projeto, foi o envio dos resíduos (1,2 toneladas) para a cooperativa 
Cantareira, cuja empresa, possui todas as certificações ambientais exigidas. O projeto contempla 3 fases: 
1.Ambientação e Mensuração Acurada (concluída). 2. Atualização, especialização e adequação de espaços 
(em execução, cujos objetivos são: instituir os procedimentos operacionais padrão e incrementar as ações 
para engajamento da Comunidade Interna). 3.Consolidação (manutenção e aperfeiçoamento). AVANÇOS: A 
primeira fase do projeto referente a “Ambientação e mensuração acurada” cujos objetivos eram a instalação 
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dos equipamentos necessários para a operacionalização (lixeiras, equipamentos de transporte, contêineres, 
etc.), treinamento do pessoal operacional, criação de ambiente favorável para implantação (divulgação para a 
comunidade interna) e a representação de novas demandas. A duração prevista foi de agosto a dezembro de 
2014. Ressalte-se que todos os objetivos propostos nesta fase do projeto foram alcançados. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Para 2015, cuja etapa do projeto compreende a “Atualização, 
especialização e adequação de espaços”, sugere-se: a) Capacitação de funcionários e incrementação das 
campanhas de conscientização (produção de cartazes e painéis sobre a coleta seletiva/reciclagem que 
comporão exposição itinerante nas instalações da Instituição, organização de seminário, com o envolvimento 
da comunidade universitária, sobre reciclagem de resíduos sólidos, mostra de filmes/vídeos, oficinas com 
foco na reciclagem de materiais, palestras nos departamentos/setores, etc.) b) Estabelecimento de rotinas de 
fiscalização, indicadores, metas e procedimentos operacionais padrão. c) Reestudo da destinação final dos 
resíduos (venda ou doação). d) Escolha da área que será destinada a compostagem, indicação das 
necessidades físicas e de equipamentos para tal finalidade. e) Execução de reformas/obras nas atuais 
lixeiras. f) Aquisição de novos equipamentos.  (PROAD Nº 04) 

 
Museu Universitário: Vinculado diretamente à Vice-Reitoria, o Museu Universitário se constitui num órgão de 
planejamento, coordenação e desenvolvimento das atividades de cunho cultural. Ações desenvolvidas ao 
longo de 2014: 1. Exposições de longa duração: 1.1. Exposição “Arqueologia Brasileira” : Trata-se de 
uma exposição conceitual, ou seja, o foco da exposição não são os objetos em si, mas o conceito abordado a 
partir deles, que pode ser feito através de textos e imagens, além dos próprios objetos. É um conceito pouco 
conhecido pelo público, e sua compreensão necessita de outros recursos além das peças. Além dos 92 
objetos em exposição, tem-se a presença de 21 cartazes e 18 fotografias, além de banners e legendas 
explicativas. A exposição foi montada pensando-se em atender principalmente ao público escolar, no entanto 
foram poucos os agendamentos realizados, apesar do grande trabalho de divulgação realizado pela equipe 
técnica do Museu, que incluiu envio de e-mails a grande parte das escolas particulares de Campinas, às 
Diretorias Regionais de Ensino e à Secretaria Municipal de Educação, bem como a afixação de cartazes nas 
duas Diretorias Regionais de Campinas (Leste e Oeste) e nas cinco sub-seções da Secretaria Municipal. E 
nenhuma das visitas agendadas chegou a ser realizada, em parte devido às dificuldades impostas pela 
Prefeitura Municipal para circulação de ônibus fretados na região central da cidade (local onde se localiza o 
Museu), impossibilitando assim o transporte seguro dos alunos. Por outro lado, a exposição tem tido grande 
aceitação do público não-escolar (visitas espontâneas). Foram registradas 78 visitas entre 01/01/2014 e 
31/03/2014. Assim, entende-se que é necessário focar na diversificação do público-alvo para as exposições 
de longa duração, visto que as escolas têm encontrado dificuldades para acessar o Museu. Esta 
diversificação pode ser alcançada com uma maior e mais ampla divulgação – o que já vem sendo feito, em 
especial em meio virtual, com a criação do site do Museu e a ampliação do público da página do Facebook. 
No entanto, existem alguns entraves para que o aumento do público visitante seja efetivo, como a abertura da 
porta da casa nº 1117 da Rua Marechal Deodoro, o que daria acesso direito ao Museu (atualmente a entrada 
para o Museu é feita através do Pátio dos Leões). O público tem mostrado grande interesse pelo assunto 
abordado na exposição, o que rende, com frequência, elogios à organização da mostra e ao conteúdo 
apresentado. Algumas melhorias foram feitas, como a inserção de novas peças e uma nova tiragem de 
legendas e painéis explicativos, visto que alguns estão danificados. 1.2. Exposição “Ressignificações da 
Cultura Afro-Brasileira (12ª Semana Nacional de Museus): A participação na programação nacional do 
IBRAM (Instituto Brasileiro de Museus) inclui o Museu Universitário em uma ampla agenda de iniciativas 
culturais promovidas pelo Governo Federal, destacando assim as iniciativas da PUC-Campinas no que tange 
a esta questão. Foi proposta a montagem de uma exposição de longa duração com uma coleção trazida de 
outra instituição, o Instituto Ibaô (Instituto Baobá de Cultura e Arte), ponto de cultura da cidade de Campinas 
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detentor de um importante acervo sobre cultura afro-brasileira. Do ponto de vista museológico, entende-se 
como importante oferecer ao público do Museu Universitário uma maior variedade de temas abordados em 
suas exposições. Tendo em vista que não há no acervo do Museu um material relacionado à cultura afro-
brasileira, e que esta linhagem cultural é de extrema importância para a formação da cidadania como um 
todo, a abordagem da temática teve o objetivo de trazer novas reflexões para os visitantes. Em relação à 
instituição parceira, é interessante mencionar que o Instituto Baobá (Ibaô) foi fundado em 2007, alicerçado na 
prática da Capoeira e dos seus fundamentos em diálogo com as diferentes formas de (re) construção e (re) 
significação das referências culturais afrobrasileiras da comunidade e portanto, sua identidade.O principal 
objetivo da instituição é poder fortalecer as práticas sociais que envolvem os saberes locais, as memórias 
individuais e coletivas, disseminadas por meio das relações que se estabelecem pelo vínculo das gerações 
passadas e presentes, no caminhar para o futuro, bem como da busca constante pelas referências culturais 
das matrizes Bantu e Nagô, formadoras da nossa herança cultural. A exposição foi inaugurada em 
15/05/2014 e desde então recebeu 297 visitas. Conta com 101 peças. O encerramento ocorreu em 12/12. 2. 
Exposição “1964-2014: da tortura aos Direitos Humanos” (evento): A pedido da Faculdade de História da 
Universidade, a equipe do Museu montou uma exposição fotográfica para acompanhar os eventos de 
discussões sobre os 50 anos do golpe militar brasileiro, ocorrido em março/1964. Desta forma, foi pensada 
uma exposição para ocupar o hall do Auditório Dom Gilberto, local onde ocorreu uma mesa redonda sobre o 
tema, no dia 08/04. A mostra contou com 30 fotos, sendo 20 gentilmente cedidas pelo Arquivo Edgar 
Leuenroth (AEL) da Unicamp e 10 fotos oriundas de arquivos pessoais de ex-alunos da PUC-Campinas. Após 
o encerramento do evento, a exposição foi montada durante a primeira semana de maio no espaço expositivo 
do Museu (Campus Central), tendo recebido 95 visitantes durante os cinco dias em que ficou em cartaz. Com 
o sucesso da exposição, o Museu foi convidado pela Faculdade de Direito a montá-la novamente no Auditório 
Dom Gilberto durante a Semana Jurídica, ocorrida de 29/09 a 03/10, e cujo tema também foi a Ditadura Militar 
no Brasil. 3. 8ª Primavera dos Museus: Trata-se de iniciativa para incentivar mobilização conjunta dos 
museus brasileiros em um mesmo período, proporcionando à sociedade uma semana com várias opções de 
programação na área museológica. O tema de 2014 foi “Museus Criativos”. A Semana da Primavera dos 
Museus ocorre no mês de Setembro, e este ano foi realizada de 22 a 28. Sendo uma instituição museológica 
cadastrada no Sistema Brasileiro de Museus, o Museu Universitário PUC-Campinas foi convidado a se 
inscrever para a Primavera dos Museus, através do oferecimento de atividades diferenciadas dentro de sua 
rotina de atividades. Eventos propostos ao  público interno e externo: a) Abertura oficial, com debate sobre 
Museologia moderado pela coordenadora do Museu Universitário, Prof.ª Dra. Janaína Camilo (Faculdade de 
História). Título: “Museus Brasileiros – desafios e perspectivas”. Participantes: professores Janaína Camilo, 
Fabio Morales e Lindener Pareto Jr. b) Palestra com o prof. Paulo Cheida Sans, da Faculdade de Artes 
Visuais (Faculdade de Artes Visuais). Título: “O processo criativo sobre uma produção artística que permeia a 
gravura e a instalação”. c) Oficina sobre Conservação Preventiva de Acervos Fotográficos. Ministrante: 
Mariela Dias (funcionária do Museu). d) Oficina sobre criação artística. Ministrante: prof. Paulo Cheida Sans e 
Matheus Reis. 4. Visitas e Serviços Técnicos: Foi dada continuidade aos serviços de atendimento técnico a 
outros setores da Universidade. Muitos alunos da Faculdade de Arquitetura procuraram o Museu para a 
realização de visitas guiadas ao Solar do Barão de Itapura (Campus Central). Este ano a equipe técnica do 
Museu Universitário foi convidada pela SCEI para participar do planejamento do Museu Arquidiocesano de 
Campinas, que será montado definitivamente no Palácio do Bispo (atualmente este acervo sacro se encontra 
na Catedral Metropolitana). Ao longo do segundo semestre de 2014 foram feitas várias reuniões e visitas com 
o intuito de mapear as principais iniciativas a serem tomadas pela Arquidiocese, que resultaram em um plano 
museológico entregue pela Coordenação do Museu Universitário aos responsáveis pela implantação do 
Museu Arquidiocesano, padres Rafael Capelato e Alexandre. Também em 2014 foram obtidos grandes 
avanços no processo de restauração do Solar do Barão de Itapura, graças às ações do Museu no sentido de 
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impulsionar os diversos setores da Universidade envolvidos (Reitoria, Vice-Reitoria, Departamento de 
Projetos e Infraestrutura Física, entre outros). Por iniciativa do Museu, foram feitos levantamentos para 
escolha da empresa que irá realizar a restauração, e um setor de captação de recursos foi criado no Museu 
para, entre outras atividades, levantar recursos para bancar a restauração. Em contra partida, o Museu 
deverá ocupar este espaço do Solar do Barão de Itapura quando este estiver em condições de ser ocupado 
novamente. Por fim, deve-se destacar que a exposição “Imagens de Uma História: os 70 anos da PUC-
Campinas” – elaborada pelo Museu para as celebrações do aniversário da Universidade em 2011 – continua 
montada no prédio da Reitoria. 5. Setor de Conservação Preventiva: As atividades do Setor de 
Conservação Preventiva do Museu foram retomadas no início de 2014 com a contratação de uma nova 
funcionária para o Setor. O grande avanço deste setor foi a aquisição de 03 aparelhos desumidificadores, um 
aparelho de ar condicionado portátil e uma mesa de higienização. 6. Setor de Produção Cultural: Foi aberta 
uma nova vaga no setor técnico do Museu, criada para a captação de recursos via leis de incentivo, além da 
organização de eventos culturais. Este foi um grande avanço para o Museu, pois possibilitará uma maior 
independência financeira para projetos que precisam de grandes aportes de verba. Foram propostos dois 
projetos para concorrência em editais de captação de recurso. O projeto “O Museu vai à Escola” foi vencedor, 
tendo sido contemplado com um aporte de R$100.00,00, a ser depositado em janeiro/2015. 7. Setor de 
Curadoria de Acervo: Foi convocada uma estagiária para atuar exclusivamente no setor de Curadoria de 
Acervo do Museu, sob supervisão da curadora, Natália Zanella, para dar andamento à organização do 
acervo, interrompida a muito tempo devido ao excesso de atividades do corpo técnico do Museu. A primeira 
ação foi organizar o acervo “Brinquedos e Brincadeiras”. Trata-se de um material constituído ao longo de 
anos (desde 1990) através de atividades de Educação Patrimonial levadas aos mais diferentes públicos pelo 
Museu Universitário. No entanto, estas peças foram feitas principalmente com sucatas, o que impede sua 
conservação. Desta forma, foi proposta a constituição de um acervo de cultura imaterial, no qual as peças 
remanescentes seriam o registro materializado de brincadeiras de rua brasileiras. As peças foram 
fotografadas e minuciosamente descritas, bem como relacionadas com os textos remanescentes dos projetos 
de Educação Patrimonial, procurando entender a utilização dos brinquedos. Estas informações foram 
inseridas no Banco de Dados do Museu. Após este procedimento, as peças foram descartadas Até a 
finalização deste relatório, 110 peças foram catalogadas. 8. Extensão: A partir de Setembro o prof. Paulo 
Cheida Sans, da Faculdade de Artes Visuais, passou a desenvolver seu projeto de Extensão no Museu.  
Além do projeto, ele muito colaborou nos eventos da Primavera dos Museus e para o Setor de Produção 
Cultural do Museu. AVANÇOS: a) Conquista de Edital de Incentivo à Cultura – PROAC/SP, no valor de 
R$100.000,00, para a implantação do projeto “Museu na Escola” (projeto de itinerância); b) Criação do Setor 
de Produção Cultural, voltado especialmente para a captação de recursos via lei de incentivo e à organização 
de eventos culturais; c) Concessão de bolsas estágio (duas cotas integrais) aplicadas aos setores de 
conservação preventiva, biblioteca do Museu, curadoria de acervo e curadoria de exposições; d) Organização 
do acervo imaterial “Brinquedos e Brincadeiras”; e) Aquisição de mesa de higienização; f) Aquisição de 
aparelho de ar condicionado portátil para instalação no CEDOC e aparelhos desumidificadores para os 
espaços de guarda de acervo; g) Avanços significativos nos procedimentos para o restauro do Solar do Barão 
de Itapura, futura instalação do Museu. FRAGILIDADES: a) Equipe técnica reduzida (atualmente somente 
duas profissionais compõem o quadro funcional do Museu, ambas atuando em meio período, o que reduz em 
grande escala as possibilidades de aumento de público); b) Não há estrutura de acessibilidade para o público 
com necessidades especiais; c) Distância entre a Reserva Técnica (Campus I) – onde está acondicionado o 
acervo museológico – e espaço expositivo (Campus Central), exigindo maior estrutura logística institucional 
durante montagens/desmontagens das exposições para apreciação e interação da comunidade. Em 
contrapartida, necessidade a médio e longo prazo de intervenção arquitetônica no Campus Central ou no 
Campus I para instalar o Museu e seu acervo como um todo; d) Sinalização interna e externa (placas) falha e 
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precária; e) Entrada ao espaço ainda se dá pelo Pátio dos Leões, dificultando o acesso do público externo. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Ampliação da equipe técnica com a contratação de mais pessoas; b) 
Aumento da carga horária dos profissionais já existentes; c) Equiparação salarial entre os funcionários do 
corpo técnico; d) Aquisição de mais 04 computadores; e) Manutenção do número de bolsas estágio 
concedidas; f) Instalação de placas de sinalização nas instalações do Campus Central, g) Abertura da porta 
que dá acesso direto à Rua Marechal Deodoro. Disponibilização de um segurança fixo para patrulhar o 
Museu; g) Aquisição de impressora colorida.  (MUSEU nº 01) 

Plano Nacional de Formação de Professores da Educação Básica (PARFOR/PUC-Campinas) A PUC-
Campinas participa, desde o 2º semestre de 2010, do Plano Nacional de Formação de Professores da 
Educação Básica (PARFOR), ação conjunta do MEC e da CAPES, cuja proposta é apoiar a realização dos 
cursos de Licenciatura, destinado à formação inicial dos professores da Educação Básica da rede pública, do 
ensino fundamental e da educação infantil, com aulas na modalidade presencial, visando promover a 
melhoria da qualidade da educação para promover a qualificação dos professores do magistério. Em 2014, 
no final do 1º semestre, foram concluídas três turmas, tendo sido realizada a colação de grau das mesmas 
em junho. No final do ano, havia cinco turmas, sendo que em 2015 duas delas colarão grau em fevereiro, 
uma delas finalizará no meio do ano e as demais duas turmas concluirão o curso ao final do ano. Quanto ao 
Manual Operativo, ele permaneceu o mesmo utilizado em 2013. Conforme artigo publicado na Revista Série 
Acadêmica n. 30 “constata-se, a partir da experiência vivenciada desde a implementação do curso de 
Pedagogia/PARFOR, na PUC-Campinas, que tanto do ponto de vista da Gestão Institucional, como por parte 
dos professores-formadores e dos professores-estudantes há o compromisso com a qualidade do curso, da 
formação e, consequentemente, com a qualidade da Educação Básica.” Para atuar com docente do PARFOR 
é preciso participar de processo seletivo organizado pela Universidade por meio de editais públicos. Em 2014 
foram publicados 14 Editais. 
  
Na Tabela, abaixo, consta o número de bolsas concedidas pelo PARFOR/PUC-Campinas nos últimos 4 anos.
 

Tabela  Número de bolsas concedidas pelo Plano Nacional de Formação de 
Professores da Educação Básica (PARFOR/PUC-Campinas) nos 
últimos 4 anos. PUC-Campinas, Pró-Reitoria de Graduação, 2014. 

 

ANO 2011 2012 2013 2014 

No DE BOLSAS 218 265 155 104 

Nota:  A PUC-Campinas participa do Convênio PARFOR/CAPES desde o 2o 
semestre de 2010. 

 

Com a participação do curso de Pedagogia no PARFOR destaca-se a experiência positiva de como articular 
conhecimentos e experiências cotidianas de vivencia em ambiente escolar, que mostram facetas 
relacionadas à violência urbana e comportamentos sociais diversificados, entre outros, que afetam 
diretamente a aprendizagem dos alunos e o relacionamento professor X aluno. Como pensar em conjunto 
esses dois aspectos igualmente pertinentes e complementares da realidade social que, em princípio, não são 
conteúdos inseridos em Plano de Ensino de Disciplina, é bastante positivo. Outra experiência positiva aborda 
uma gama de cenários para investigação e ação dos professores e estudantes do curso de Pedagogia que 
são ou serão responsáveis pelas políticas públicas e de atitudes e condutas para transformação da pratica 
pedagógica. Ainda, a presença de professores externos responsáveis pelo desenvolvimento das disciplinas e 
alunos com perfil diferenciado convivendo com os nossos alunos licenciados do curso de Pedagogia e de 
outros cursos que compõem o Centro Ciências Humanas e Sociais Aplicadas - CHSA verificou-se um 
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exercício de cidadania, de saber selecionar aquilo que tem relevância e credibilidade. Por isso, a formação 
continuada para a socialização e mediação dos saberes, torna-se fundamental nas Universidades. Esse pode 
ser o ganho implícito da Universidade que tem na sua missão a integração social. Para 2015 está prevista a 
realização do X Seminário da Faculdade de Educação que contará com a participação dos discentes e 
docentes do PARFOR, conforme tem ocorrido desde o início do oferecimento do Programa. Além disso, está 
prevista a finalização do Programa, uma vez que não será mais oferecido pela Instituição. AVANÇOS: A ação 
conjunta de oferecimento do PARFOR pela Universidade, em parceria com a CAPES, o governo Estadual e 
as Prefeituras da Região Metropolitana de Campinas reafirmam o compromisso da Instituição com a 
Educação Básica. Foi um ganho, tanto para as professoras do curso, quanto para as professoras/alunas, 
pelas mudanças na maneira de compreender os processos educativos e a formação continuada. Como 
outras turmas não foram formadas, acredita-se que o programa cumpriu seu objetivo na Região Metropolitana 
de Campinas. FRAGILIDADES: Não há. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Não há. (PROGRAD Nº 10) 
 

Programa de Acessibilidade (PROACES): a) Trabalho de atualização do protocolo de atendimento aos 
acadêmicos ingressantes e não ingressantes da Universidade,  realizado com o intuito de esclarecer e indicar 
os passos necessários à realização das solicitações de apoio bem como a sua concretização, alem de definir 
as responsabilidades de todos os envolvidos: Direções das Faculdades, alunos solicitantes, professores, 
secretarias acadêmicas, SAADs e PROACES; b) A equipe do PROAES participou de reuniões no período de 
Planejamento Acadêmico Pedagógico dos Centros e Faculdades, bem de como do Encontro Pedagógico 
“Educação Especial – Inclusão” , realizado no âmbito da programação geral do Planejamento Acadêmico do 
1o semestre, no sentido de esclarecer e orientar quanto às necessidades dos alunos com deficiência, 
principalmente no que diz a respeito ao posicionamento dos professores em sala de aula, necessidade de 
equipamento de apoio, acompanhamento do aluno durante tempo adicional nas provas e outras demandas 
de adaptação conforme sua necessidade. A equipe participou também de reuniões pedagógicas no Colégio 
Pio XII. c) Considerando a necessidade da troca dos computadores, foram realizadas reuniões com o NTIC, 
para uma melhor compreensão sobre as necessidades do PROACES, visando aprimorar a acessibilidade dos 
acadêmicos com deficiência da Universidade e Colégio de Aplicação Pio XII; d) Com a preocupação expressa 
em seus objetivos, o PROACES fortaleceu seu relacionamento com a Coordenadoria de Ingresso Discente 
(CID), por meio da participação direta do setor no período de preparação, organização e realização do 
processo seletivo propriamente dito, além de reuniões realizadas com os alunos com deficiência inscritos nos 
processos seletivos oferecidos pela Universidade, no final do 1º Semestre (Vestibular de inverno) e no final do 
ano, no sentido de melhor atender suas necessidades. Vários contatos foram mantidos no sentido de 
esclarecer e orientar, quando necessário, a respeito das condições dos alunos com deficiência e os apoios 
requisitados no sentido de assegurar a eles todas as condições para sua participação nos referidos 
processos; e) Conforme definido e organizado pelo setor, o atendimento aos alunos com deficiência foi 
realizado durante todo o ano, por meio da presença das pedagogas acompanhando os alunos no tempo 
adicional de prova, na execução de adaptações de material para os alunos com deficiência visual/baixa visão, 
presença do interprete de libras em sala de aula, oferecimento de apoio pedagógico, orientação aos 
professores e acompanhamento do trabalho dos monitores do setor; f) O trabalho no Colégio Pio XII foi 
realizado por três pedagogas especializadas, sendo duas no período matutino junto aos alunos do Ensino 
Fundamental II e outra no vespertino no Ensino Fundamental I, além da participação de reuniões com a 
equipe pedagógica do Colégio, bolsistas e estagiários para acompanhamento e planejamento do trabalho; g) 
Visita à XIII Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade – ReaTech 
Abril/2014. A Feira é organizada pela CIPA Feira Milano (http://www.reatech.tmp.br/) e é considerada a maior 
feira de reabilitação na América Latina, reunindo agências de emprego (com mais de 7.000 vagas voltadas às 
pessoas com deficiência e mobilidade reduzida), instituições financeiras, fabricantes de cadeiras de rodas, 
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departamentos de recursos humanos, indústrias farmacêuticas e dos segmentos de animais treinados, 
aparelhos auditivos, equipamentos especiais, materiais hospitalares, higiene pessoal, prótese e órteses, 
terapias alternativas, turismo e lazer; h) Contato com os diferentes setores da Universidade: Sistema de 
Biblioteca e Informação (SBI), Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC), Coordenadoria 
de Ingresso Discente (CID), Departamento de Infra Estrutura Física (DIEF), Departamento de Projetos e Infra 
Estrutura Física (DPIF), Departamento de Serviços Gerais (DSG), Setor de Apoio Administrativo (SAADs), 
para melhor atendimento das necessidades dos alunos com deficiência; i) Participação em programas a 
respeito da acessibilidade e inclusão produzidos pela TV-PUC.  Entrevistas disponibilizadas no youtube -"Luta 
da Pessoa com Deficiência"; "Os Desafios da Pessoa com Deficiência"; Acessibilidade e Inclusão da Pessoa 
com Deficiência"; j) Participação em seminários e fóruns de discussão sobre a temática da deficiência, 
acessibilidade e inclusão: Fórum “Lei de Cotas e Trabalho Decente para Pessoas com Deficiência” durante a  XIII 
Feira Internacional de Tecnologias em Reabilitação, Inclusão e Acessibilidade – ReaTech; 1º Congresso 
Brasileiro de Autismo Aplicado ao Sistema Único de Saúde SUS, realizado nos dias 30 e 31 de maio, no 
auditório da Secretaria dos Direitos da Pessoa com Deficiência (SEDPcD) – São Paulo/SP; “I Simpósio 
Internacional de Tecnologia Assistiva (SITA) do CNRTA (Centro Nacional de Referência em Tecnologia 
Assistiva)” realizado de 03 a 05 de junho, em Campinas/SP, no auditório do CTI Renato Archer; Palestra 
“Tecnologia, Inclusão e Acessibilidade: Comunicação Alternativa e Aumentativa” – Patrícia Correia (Diretora 
Executiva da Imagina) realizado em 10 de outubro, em Campinas/SP, no auditório do CTI Renato Archer; “VI 
Congresso Brasileiro de Educação Especial e IX Encontro Nacional dos Pesquisadores da Educação 
Especial”, realizado de 01 a 04 de novembro - Universidade Federal de São Carlos; k) Produção de material 
sobre as diferentes deficiências, com informações essenciais bem como esclarecimentos sobre o 
relacionamento com as pessoas com deficiências, utilizados nos treinamentos realizados com funcionários 
dos diferentes setores da Universidade ao longo do ano; l) Intensificação da participação nos planejamentos 
acadêmico-pedagógicos dos diferentes Centros, Faculdades e Colégio de Aplicação Pio XII; m) Realização 
de adaptações curriculares conforme necessidades dos alunos; n) Acompanhamento dos alunos dos cursos 
de graduação da PUC-Campinas que atuaram como bolsistas no PROACES; o) Apoio ao aluno com 
deficiência  desde seu ingresso até a conclusão do curso. Presença de Intérprete (Libras); realização de 
transcrição de material (livros, apostilas, provas, etc.) em grafia ampliada e em Braille; apoio pedagógico aos 
alunos com deficiência/mobilidade reduzida da PUC e Colégio Pio XII; p) Atualização dos recursos em 
Tecnologia Assistida necessários para o ingresso, permanência e o sucesso na formação de alunos e demais 
profissionais da Universidade. Fortalecimento dos contatos entre setores da Universidade. Aquisições: a) 02 
- licenças Virtual Vison 7; b) 01 - Voz Raquel; c) 01 - Text Aloud . Parcerias/Realizações: 1- com NTIC: a) - 
Auxilio para o suporte e manutenção da impressora Braille e Software; b) Orientação e auxilio para que os 
laboratórios de informática da Universidade se tornassem acessíveis a todos os alunos com deficiência visual, 
em quaisquer computadores (antes os alunos com deficiência visual tinham acesso a apenas um micro). 2) 
SBI: a) Apresentação/demonstração do BookReader para os alunos com deficiência visual matriculados na 
Universidade. AVANÇOS: a) Fortalecimento do trabalho conjunto com diferentes setores da Universidade: 
NTIC (Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação), SBI (Sistema de Bibliotecas e Informação) e 
Centros, e fora dela: Lab. - Unicamp e CNRTA (Centro Nacional de Referência em Tecnologia Assistiva), para 
troca de ajuda mútua sobre tecnologia assistiva, materiais adaptados e informações / legislação da área . b) 
Melhoria na estrutura de Informática e de Tecnologia Assistiva com a aquisição de softwares e equipamentos, 
necessários à realização do trabalho. FRAGILIDADES: Instabilidade na permanência e desenvolvimento do 
trabalho por parte dos bolsistas. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Seria interessante que houvesse um 
grupo interdisciplinar contínuo para discussão e qualificação das ações desenvolvidas pelo PROACES. b) 
Reconfiguração dos recursos humanos do Programa.  (PROGRAD nº 11) 
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Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID-CAPES/PUC/Campinas): O PIBID 
destaca-se como um dos principais projetos desenvolvidos no âmbito das licenciaturas da PUC-Campinas. 
Além da visibilidade para os cursos de formação de professores, o Programa articula as Diretrizes 
Institucionais para os Cursos de Licenciatura, favorecendo a articulação entre teoria e prática e possibilitando 
efetivamente a realização de ações articuladas, integradas e voltadas diretamente para a Escola Básica. Em 
2014 foi implementado o projeto aprovado de acordo com o Edital Capes 061/2013, que tem vigência de 2014 
a 2018. Todos os 10 cursos de Licenciatura da PUC-Campinas fazem parte do Programa. O PIBID/PUC-
Campinas se constitui num importante Programa de valorização do magistério, de aprimoramento da 
docência, de realização profissional e suas ações/atividades impactaram em diversos âmbitos, descritos a 
seguir, com relação à:  Formação de Professores: a) Na constante reflexão e avaliação acerca da prática 
pedagógica, a partir da inserção do licenciando no espaço escolar para que ele possa compreender seu 
cotidiano, do contato e da troca de experiências com o professor supervisor, das reuniões conjuntas, do 
planejamento e operacionalização de estratégias diferenciadas, acarretando mudanças efetivas em sala de 
aula. b) Na aquisição de conhecimentos que complementam sua formação acadêmica e na motivação para o 
desafiante trabalho com Interdisciplinaridade, através da participação dos alunos de iniciação à docência nas 
palestras sobre Interdisciplinaridade e Comunidades de Aprendizagem. c) Na melhoria das relações 
interpessoais favorecendo uma atitude colaborativa e solidária entre os membros da equipe: coordenadores, 
supervisores e bolsistas de iniciação à docência através do diálogo necessário na proposição, planejamento e 
execução das atividades interdisciplinares. d) No fortalecimento do conhecimento, ampliação de sua cultura e 
interação com alunos e professores de outras instituições, a partir das participações dos alunos bolsistas em 
Congressos e/ou eventos da área. e) Na maior apropriação pelos alunos bolsistas de iniciação à docência 
dos conceitos básicos de sua área, perceptíveis nas atividades desenvolvidas, em especial nos estágios 
curriculares, o que melhora o processo de formação do futuro professor. Licenciaturas envolvidas: a) No 
diálogo e integração entre os alunos pibidianos das diferentes áreas do conhecimento participantes e alunos 
não pibidianos. O contato dos bolsistas de iniciação à docência com a realidade escolar traz, para dentro da 
sala de aula universitária, reflexões e discussões extremamente ricas, o que contribui e impacta diretamente 
na formação dos alunos das Licenciaturas. b) No ingresso de alunos nas Licenciaturas com a divulgação do 
PIBID no evento anual denominado “Mostra de Profissões”, promovido pela Instituição com o intuito de 
divulgar os cursos aos estudantes do Ensino Médio que estão buscando informações sobre cursos, áreas e 
opções oferecidas pela PUC-Campinas. Nos stands dos Cursos de Licenciatura, o PIBID é destacado na 
perspectiva de incentivo e valorização do Magistério. c) Na maior participação e integração das Licenciaturas 
nos eventos de socialização do PIBID - I Seminário do PIBID/PUC-Campinas, Semanas de Estudos e outros 
eventos, que promoveram o aprimoramento da formação docente por meio de palestras, oficinas e painéis. d) 
Nas reflexões e postura crítica diante das ações realizadas nos Estágios obrigatórios das Licenciaturas, 
qualificando a ação dos alunos em atuação. e) Na diminuição da evasão e permanência dos alunos nas 
Licenciaturas nas quais o PIBID é divulgado nos componentes curriculares: Inserção do Aluno na Vida 
Universitária e Trajetória Acadêmica do Aluno na Universidade. Estes componentes curriculares fazem parte 
do acolhimento do estudante na Universidade e a divulgação do PIBID nos mesmos  busca valorizar a opção 
da carreira de professor. f) Na prática pedagógica dos professores coordenadores de área que repensam 
suas práticas nas disciplinas que ministram, a partir do conhecimento da realidade escolar e de experiências 
pedagógicas vivenciadas no PIBID. g) Na escolha pela carreira docente, após a participação no PIBID, pois 
muitos alunos decidem serem professores, a partir da experiência vivenciada nas escolas. h) Na escolha de 
temas voltados à Educação para a elaboração dos Trabalhos de Conclusão de Curso. i) No interesse pela 
docência, evidenciado pela candidatura e aprovação dos licenciandos em concursos públicos das redes 
públicas. Educação Básica  e Escolas Participantes: a) Na maior abertura ao diálogo entre gestores, 
professores da Educação Básica e a Universidade. b) No desempenho escolar da maioria dos alunos da 
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Educação Básica que participam do PIBID. c) Nas relações pessoais, na autoestima e perspectiva de futuro, 
principalmente nas escolas mais carentes e periféricas. d) No comprometimento com a manutenção do 
espaço físico, do patrimônio e das relações pessoais. Muitas das temáticas trabalhadas nas atividades do 
PIBID visaram refletir sobre o espaço escolar. e) No aprimoramento das ações, através da identificação de 
problemas, de pontos frágeis da gestão escolar e o enfrentamento das dificuldades com atitude positiva. f) 
Nas novas perspectivas de vida para os alunos da Escola Básica com as oportunidades de novas vivências 
pedagógicas oferecidas pelo PIBID, o contato com a Universidade, através dos próprios bolsistas de iniciação 
e dos coordenadores e os eventos de socialização operacionalizados. g) Na ampliação das áreas que atuam 
nas escolas. Duas escolas solicitaram ampliação no número de áreas, reconhecendo os benefícios que o 
PIBID traz para a Educação Básica. h) No comprometimento da comunidade escolar com as exigências do 
programa, dando abertura para o desenvolvimento de ações inovadoras. Pós Graduação a) No incentivo à 
qualificação da formação profissional: ex-bolsista de ID  ingressou no Mestrado em Educação da UNIMEP; 
dois coordenadores de área ingressaram em cursos de Pós-Graduação-Doutorado. A partir de março de 
2014, em conformidade com o Edital Capes 061/2013 a equipe do PIBID/PUC-Campinas atuou em 10 
escolas públicas de educação básica de Campinas, pertencentes às redes estadual (07) e municipal de 
ensino (03). Dentre todas as ações previstas para o período 2014-2017, foram realizadas as seguintes: a) 
Divulgação do programa junto às escolas, em fevereiro; b) Seleção dos bolsistas (ID e supervisão), a partir da 
divulgação de edital, entrega de documentação e entrevistas; c) Reuniões mensais gerais para planejamento 
das ações comuns, socialização e compartilhamento das experiências; d) Reuniões semanais por áreas para 
planejamento das oficinas com conteúdos específicos; e) Reuniões semanais da equipe de coordenação para 
acompanhamento das atividades do projeto e integração das diferentes áreas; f) Planejamento, execução e 
avaliação de atividades específicas e interdisciplinares no âmbito das escolas; g) Palestras visando à 
qualificação do trabalho e da formação docente; h) Acompanhamento e avaliação das atividades e 
desempenho, a partir de diversas reuniões e visitas às escolas; i) Criação da Comissão de Acompanhamento 
do PIBID (CAP) e Regimento; j) Socialização das experiências, a partir de reuniões gerais, participação em 
eventos internos e externos e a realização do 1º Seminário PIBID PUC-Campinas. Alguns resultados 
alcançados: a) Integração e diálogo entre as áreas; b) Despertar do bolsista de ID para o fazer docente; c) 
Envolvimento da comunidade escolar; d) Aprimoramento da formação docente; e) Articulação entre teoria e 
prática, a partir da transposição didática e contextualização dos conteúdos específicos; f) Inserção do bolsista 
de ID na pesquisa científica, por meio de participação em eventos científicos. O trabalho realizado ao longo 
de 2014, a partir dos produtos gerados, relatos dos envolvidos mostra um impacto positivo não só no âmbito 
dos Cursos de Licenciatura da IES, mas também no âmbito das escolas, evidenciando: a) Motivação para a 
prática docente; b) Interesse pela divulgação e socialização dos resultados por parte dos alunos; c) 
Reconhecimento da unidade escolar como um espaço no qual a educação e transformação são possíveis; d) 
Reflexão da prática docente por parte dos supervisores.  AVANÇOS: a) A aproximação do licenciando da 
realidade da Escola Pública, b) a observação do espaço escolar incluindo infraestrutura e recursos humanos, 
c) as observações sobre a prática docente, o planejamento e desenvolvimento de atividades,  d) os grupos de 
estudo com temas pertinentes à área de formação e sustentação teórica para o desenvolvimento dos 
trabalhos são, indiscutivelmente, fatores efetivos e determinantes para o alcance dos objetivos do Projeto e 
aprimoramento da formação docente dos alunos das Licenciaturas da PUC-Campinas. e) As ações 
desenvolvidas em 2014 contribuíram para incentivar a formação docente, valorizar o magistério, integrar a 
Educação Superior e Educação Básica, contribuir para a articulação entre teoria e prática trabalhando com 
práticas docentes de caráter inovador e interdisciplinar qualificando o ensino nas escolas de educação 
básica. f) A sistemática de avaliação do desenvolvimento e das atividades do Projeto possibilitou um 
acompanhamento mais próximo das ações realizadas no âmbito das escolas e a socialização dos resultados 
favoreceu um diálogo com foco no aprimoramento e qualificação das ações; g) Um dos grandes desafios para 
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as Universidades é a formação de educadores para o nível de educação básica. O PIBID resultou numa 
efetiva e concreta aproximação entre a Universidade e as Escolas de Educação Básica, que são 
coparticipantes no processo de formação de futuros professores visando a melhoria da educação brasileira. O 
PIBID/PUC-Campinas consolida o compromisso social da Universidade com a difusão de conhecimentos, 
seus avanços e com a ampliação da cidadania.  FRAGILIDADES: Na implantação do novo Projeto:  a) 
Gestão escolar – O PIBID/PUC-Campinas foi apresentado para os gestores das escolas, porém alguns não 
compareceram ou houve troca de gestores em algumas escolas. O desconhecimento do Programa/Projeto 
acarretou dificuldades na execução de algumas atividades, retirada de espaços físicos que os bolsistas já 
utilizavam e outros, porém as dificuldades tenderam a diminuir a partir de contatos com os gestores e 
esclarecimentos. b) Novos supervisores foram selecionados e alguns não mostraram envolvimento e 
comprometimento com o Programa, além de falta de clareza do seu papel. Ocorreram várias reuniões para 
conversas, orientações e alinhamento dos trabalhos. c) Bolsistas de Iniciação à Docência – Alguns bolsistas 
mostram um envolvimento aquém do esperado e não se mostram muito receptivos para a proposta 
interdisciplinar. A intervenção por parte dos coordenadores é contínua, incentivando o diálogo com as demais 
áreas na perspectiva do trabalho.  Nas escolas: a) Falta ou mau uso do espaço físico, uso indevido de 
laboratórios, equipamentos etc., falta de articulação dos supervisores com a gestão escolar, instabilidade no 
número de alunos participantes no projeto, o que muitas vezes inviabilizou a execução de algumas 
estratégias pedagógicas planejadas. Na utilização da verba a) dificuldades de encontrar condições e local 
adequados nas escolas para o desenvolvimento de atividades, b) não participação de bolsistas em eventos, 
visto que a previsão foi feita antes da definição das datas dos eventos e não houve compatibilidade das datas 
com as agendas dos alunos, supervisores e coordenadores, c) o valor pago para a confecção de camisetas 
foi menor que o valor previsto e não aconteceram as atividades de Gincana e Olimpíadas do Conhecimento 
neste ano. Foi, então, solicitada mudança de rubrica para que outras ações substituíssem as previstas 
inicialmente. Atividades previstas e não realizadas a) maior envolvimento com a comunidade escolar; b) 
criação de um espaço interdisciplinar na Universidade que possibilite congregar os bolsistas no âmbito 
institucional; c) não utilização da verba destinada à criação do site do PIBID, pois ainda está em andamento a 
discussão interna sobre o layout; d) ainda não foi feita a sistematização do contato com egressos, e o site do 
PIBID será utilizado também para esta finalidade. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) complementação do 
trabalho com elaboração de materiais didáticos e instrucionais que auxiliem e dinamizem o processo ensino e 
aprendizagem, contato com e acompanhamento dos egressos, criação do site do PIBID, oficinas de 
Português; b) realização de feiras e/ou gincanas nas escolas estabelecendo maior contato com a comunidade 
escolar e incentivando projetos nas escolas que visem a formação humanística, cultural, acadêmica dos 
envolvidas no processo educativo. Um dos grandes desafios para as Universidades é a formação de 
educadores para o nível de educação básica. O PIBID resultou numa efetiva e concreta aproximação entre a 
Universidade e as Escolas de Educação Básica, que são coparticipantes no processo de formação de futuros 
professores visando a melhoria da educação brasileira. O PIBID/PUC-Campinas consolida o compromisso 
social da Universidade com a difusão de conhecimentos, seus avanços e com a ampliação da cidadania.  
(PROGRAD nº 13)   
 
Programa de Licenciaturas Internacionais (PLI-CAPES/PUC-Campinas) Ações da CELI em 2014: 
reuniões com os diretores e coordenadores do programa referente ao Edital 08/2012 para discussão e 
encaminhamentos referentes ao retorno e aproveitamento dos estudos dos bolsistas em julho/2014. Ações 
realizadas para divulgação dos resultados: a) No âmbito dos cursos: divulgação dos relatos dos bolsistas, 
apresentação de vídeos com os depoimentos dos bolsistas de matemática e biologia para os alunos 
ingressantes, no componente curricular Inserção do Aluno na Vida Universitária; b) Apresentação de pôsteres 
no Planejamento 2014; c) Divulgação da participação da PUC-Campinas no programa na Mostra de 
Profissões; d) Participação da Instituição no VI Seminário Internacional e VII Assembléia Geral do Grupo 
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Coimbra de Universidades Brasileiras, realizado em Recife, em outubro. AVANÇOS: a) Aprimoramento da 
formação universitária por meio da realização da “graduação sanduíche”; b) Qualificação da formação 
docente, com ênfase na autonomia; c) Integração entre PUC-Campinas e instituições portuguesas envolvidas; 
d) Crescimento pessoal e enriquecimento cultural por parte dos bolsistas e docentes envolvidos. 
FRAGILIDADES: a) Reinserção do bolsista na PUC-Campinas, incluindo dificuldades financeiras e pessoais 
para a readaptação; b) Trâmites para o aproveitamento dos estudos; c) Diferenças significativas entre a 
organização curricular da PUC-Campinas e universidades portuguesas; d) Grandes dificuldades e 
reprovações dos alunos, particularmente na área de Matemática; e) Falta de clareza por ocasião da seleção 
dos bolsistas, em relação às condições financeiras por ocasião do retorno, especialmente em relação à 
manutenção de bolsas e/ou outros auxílios financeiros e em relação à quitação de débitos pendentes. 
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Solicitar, em editais futuros, como critério do processo seletivo, um 
relatório sobre a situação financeira do aluno com a Instituição. Além disso, inserir uma declaração assinada 
pelo aluno dando ciência desta condição e da manutenção ou não das mesmas quando retornar para concluir 
os estudos na PUC-Campinas; b) Maior visibilidade para a experiência vivenciada através de ações conjuntas 
entre coordenação do programa, direções, DCOM; c) Acompanhamento por parte da CELI/PROGRAD dos 
relatórios enviados à CAPES.  (PROGRAD nº 16) 
 
Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUC-Campinas)  
A quantidade de alunos beneficiados pelo Programa Escola da Família, desde seu início em 2003,  consta da 
Tabela abaixo. 

Tabela 1.  Número de alunos da PUC-Campinas beneficiados pelo Programa Escola da Família (2003 
a 2014). 

ANO 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 TOTAL

No DE 
ALUNOS 40 61 61 48 52 25 25 33 35 31 27 42 480 

Fonte: Relatórios apresentados pelas áreas no âmbito do PROAVI – PUC-Campinas. 
 
Como premissa do Programa, os universitários bolsistas atuam como educadores universitários no espaço 
físico das escolas públicas aos finais de semana, cujas ações são orientadas e acompanhadas por 
educadores profissionais, professores da escola básica pública. Participam do programa licenciandos das 
áreas de: Artes Visuais, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Física, Filosofia, Geografia, História, 
Letras, Matemática e Pedagogia. As ações nas escolas têm caráter socioeducativo, buscando atrair os jovens 
e suas famílias ao espaço escolar e promovendo a prática da cidadania. As atividades foram planejadas 
tendo como base os eixos: saúde, educação e cultura. Além do envolvimento dos alunos, a proposta é 
também aproximar a comunidade da escola. Neste sentido, a divulgação das ações constitui-se como um 
elemento indispensável para o êxito das propostas e envolvimento da comunidade escolar, sendo realizada 
por meio de cartazes, apresentação em reuniões de pais, diálogo com os alunos. Em relação à formação do 
licenciando, as atividades planejadas devem ser compatíveis com a natureza de seus cursos de graduação, 
visando a mobilização das habilidades pessoais dos bolsistas licenciandos e o enriquecimento da formação 
universitária, estimulando e criando condições para o desenvolvimento de um trabalho de caráter social. 
Foram programadas também atividades de socialização e divulgação da experiência em eventos internos da 
IES, visando integração dos cursos de licenciatura da PUC-Campinas. As atividades realizadas pelos 
bolsistas do programa Escola da Família são planejadas e acompanhadas na escola pelos educadores 
profissionais presentes nas unidades escolares. Alguns bolsistas são acompanhados também por 
professores e coordenadores educacionais. As atividades ocorrem sempre aos sábados e domingos, com 
duração de seis horas diárias. Os bolsistas podem propor atividades no Planejamento Semestral, no entanto, 
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todas as ações propostas devem passar pela avaliação do educador profissional, uma vez que é ele quem 
orienta as ações que deverão ser operacionalizadas no âmbito escolar. A atuação dos bolsistas é 
acompanhada pela unidade escolar. As atividades socioeducativas desenvolvidas nas escolas foram 
diversificadas, buscando atender às demandas da realidade escolar (acatando muitas vezes as sugestões da 
própria comunidade) e contribuir para a melhoria da qualidade da educação básica do Estado de São Paulo, 
tais como: a) oficinas de artesanato (pintura em gesso, confecção de panos de prato etc.); b) atividades 
esportivas (vôlei, ping- pong, futebol, pebolim, xadrez etc.); c) filmes educativos (sessão pipoca e cine 
debate); d) jogos educativos; e) organização de atividades e eventos em datas comemorativas; f) Leitura e 
contação de histórias; g) reforço escolar em diversas disciplinas; h) outros. Em relação aos benefícios 
alcançados, destacam-se: a) Para os bolsistas Educadores Universitários: O Programa Escola da Família 
contribui para o desenvolvimento da autonomia dos bolsistas, despertando, a partir do acompanhamento dos 
educadores profissionais, o interesse pela docência. O contato com a equipe gestora da escola e o 
conhecimento da realidade escolar também proporcionam um aprimoramento da formação docente. A 
possibilidade de interação com outros grupos que atuam na escola favorece uma atitude colaborativa e de 
solidariedade; b) Para a comunidade escolar: O sentimento de pertencimento por parte da comunidade a 
partir da proposição de ações e/ou participação nas atividades realizadas contribui para a integração escola-
comunidade, estabelecendo um vínculo com o ambiente escolar e um sentimento de co-responsabilidade. O 
oferecimento de atividades para utilização do tempo livre em atividades culturais, de lazer ou de recreação 
possibilita que os alunos e as famílias ocupem seu tempo de forma positiva e possibilita que as carências da 
comunidade sejam minimizadas. Além disso, as atividades proporcionam o desenvolvimento de habilidades 
importantes para a formação do indivíduo e exercício da cidadania, como: criatividade, senso crítico, 
sociabilidade, sensibilidade etc. AVANÇOS: a) As ações realizadas no âmbito das escolas atenderam, ainda 
que parcialmente, às especificidades da comunidade escolar. b) Viabilização da integração entre 
comunidade/escola; c) Minimização das carências percebidas junto à comunidade envolvida; d) Possibilidade 
de oferecimento de opções de recreação, lazer e aprendizagem, tirando as crianças e jovens da rua; e) 
Oferecimento de oficinas aos alunos e pais que podem possibilitar o aprimoramento pessoal e, alguns casos, 
possibilidades de geração de renda às famílias. FRAGILIDADES: a) Número reduzido de bolsistas 
participantes em cada escola; b)  Falta de continuidade em algumas ações e de alguns materiais necessários 
e também relatos de realização de algumas atividades não relacionadas com a área de sua formação 
universitária; c) Gestão centralizada na Diretoria de Ensino, por meio de um docente responsável pelo 
acompanhamento das ações realizadas na unidade escolar dificulta o acompanhamento direto das ações 
pela IES, contato com o docente que responde pelo programa no âmbito das Diretorias de Ensino de 
Campinas tem sido muito difícil; d) A recorrente interrupção do pagamento das bolsas por ocasião da 
renovação do convênio entre a Instituição e a FDE (Fundação para o Desenvolvimento da Educação) o que 
acarreta expectativas e instabilidades dos alunos. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Maior interação da 
equipe de coordenação ligada às Diretorias de Ensino de Campinas e a IES, visando realizar avaliação 
conjunta das ações no sentido da qualificação, visando ao aprimoramento das ações; b) Reuniões com os 
alunos do Programa para avaliação do trabalho desenvolvido durante o ano; c) Necessidade de elaboração 
de instrumentos avaliativos que possibilitem a sistematização e análise dos dados/informações; d) Integração 
com os demais Programas da Coordenadoria Especial de Licenciatura; e) Divulgação nos eventos 
programados para 2015: II Mostra de Atividades Pedagógicas das Licenciaturas da PUC-Campinas.  
(PROGRAD nº 17) 
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