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Quem deverá fazer a prova?
Alunos matriculados com condições de 
concluir o Curso até julho de 2019 ou que 
tenham integralizado pelo menos 80% da 
carga horária do curso.

IMPORTANTE
Cadastro dos estudantes:
Preenchimento obrigatório de 14/08 a 
21/11/2018
Questionário do estudante:
Preenchimento obrigatório de 03/09 a 
21/11/2018

O preenchimento pode ser realizado através 
do site http://portal.inep.gov.br/enade. 

Cursos da PUC-Campinas que farão 
ENADE 2018
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PALAVRAS DO NOVO REPRESENTANTE 
DISCENTE DA CPA

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO – CPA  DA 
PUC-CAMPINAS CONTA COM NOVA COMPOSIÇÃO
A CPA da PUC-Campinas passou por 
alterações, tendo a composição de seus 
membros do Corpo Docente e do Corpo 
Discente reconstituída de acordo com a 
Portaria PUC 174/18, de 20 de abril de 
2018, passando a ter a seguinte 
composição:

Representantes da Sociedade Civil 
Organizada: Cláudio Aparecido Violato e 
Lizandra Aparecida da Rocha.

Membros do Corpo Docente: César 
Antonio Pereira, Juleusa Maria Theodoro 
Turra, Sílvia Regina Machado de Campos e 
Sônia Regina Blasi Cruz.

Membros do Corpo Técnico-
Administrativo: Rosa Maria Cruz Gontijo, 
Sandro Pinheiro de Assis Cosso e Selma 
dos Santos Geraldo Benatti.

Membros do Corpo Discente: Fernando de 
Arruda Nunes e Iohanna Mirna Cavalcanti 
Rodrigues Pita.

A Portaria PUC 174/18 passou a determinar, 
também, que todos os trabalhos da 
Comissão Própria de Avaliação da PUC-
Campinas passassem a ser coordenados, 
direta e efetivamente, pelo Prof. Dr. César 
Antonio Pereira.

A importância da representação discente na 
Comissão Própria de Avaliação da PUC-
Campinas é ressaltada por Iohanna Mirna 
Cavalcanti Rodrigues Pita, aluna do último 
semestre do Curso de Educação Física.

A autoavaliação é uma oportunidade para se 
avaliar a instituição como um todo, em todos 
os seus aspectos, especialmente quando se 
sabe que é necessário planejar antes de 
agir. A CPA é o melhor veículo disponível 
para identificar e propor soluções para os 
problemas. Há uma grande importância da 
participação do acadêmico, pois a 
percepção do mesmo irá fazer a Instituição ir 
em busca de melhorias contínuas. 

A importância do membro do corpo discente 
na CPA é de extrema importância, pois a 
visão do aluno sobre os processos internos 
de avaliação institucional é indispensável.

Quando o aluno entra na CPA, ele tem voz e 
é ouvido, contribuindo de maneira geral para 
o aprimoramento da Universidade em todos 
os aspectos. Neste sentido, a composição da 
CPA é mais democrática e consegue ouvir a 
todos os membros de forma igualitária, 
construindo continuamente uma 
Universidade cada vez mais sólida.

Iohanna Mirna C. R. Pita – Aluna do CCHSA
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AVALIAÇÃO DO ENSINO PUC-CAMPINAS  –  2º SEM. 2018

No meses de setembro e outubro de 2018, a PUC-Campinas recebeu duas Comissões do 
Ministério da Educação (MEC) para avaliação in loco para os processos de Renovação de 
Reconhecimento dos Cursos de Letras e de Geografia. Ambos obtiveram conceitos 5 e 3, 
respectivamente.

PUC-CAMPINAS RECEBEU COMISSÕES DE AVALIAÇÃO 
EXTERNA

PALAVRAS DO COORDENADOR DA CPA
A CPA, respaldada pelos valores ético-
cristãos e missão da PUC-Campinas, 
coordena os processos de avaliação 
internos da Instituição, atendendo às 
diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação 
do Ensino Superior (SINAES) e da Comissão 
Nacional de Avaliação do Ensino Superior 
(CONAES) do MEC. A CPA da PUC-
Campinas tem contribuído no processo de 
qualificação das atividades de Ensino, 
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão a 
partir de análises e reflexões dos projetos 
desenvolvidos em todos os órgãos e 
departamentos. 
A  tradição nos processos de autoavaliação 
institucional, atrelada às políticas de 
avaliação estabelecidas  pelo  MEC, 
direciona      as      ações         desenvolvidas 
 

pela CPA e impulsiona 
estratégias inovadoras de 
autoavaliação.  Sobre isso, 
destaca-se a construção 
de estratégias de uso de 
dados da autoavaliação 
para a implementação de 
novos projetos e para a 
consolidação dos projetos 
prioritários ainda em 
desenvolvimento. 

Para os próximos anos, ressaltar-se-á ainda 
mais a comunicação direta à Comunidade 
Interna sobre o processo de avaliação das 
atividades-fim, promovendo amplo 
engajamento e melhora na cultura da 
avaliação.

César Antonio Pereira 
Coordenador da CPA
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