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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: RUA PROF. DR. EURYCLIDES DE JESUS ZERBINI, 1516 - PARQUE RURAL FAZENDA
SANTA CÂNDIDA - CEP 13087-571 – CAMPINAS, SP
COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 1
Ato Normativo: Portaria PUC no 174/18, de 20 de abril de 2018.
NOME

SEGMENTO QUE REPRESENTA

Claudio Aparecido Violato

Sociedade Civil Organizada

Fernando de Arruda Nunes

Corpo Discente

César Antonio Pereira

Corpo Docente e Coordenador da CPA

Juleusa Maria Theodoro Turra

Corpo Docente

Lizandra Aparecida da Rocha

Sociedade Civil Organizada

Iohanna Mirna Cavalcanti Rodrigues Pita

Corpo Discente

Rosa Maria Cruz Gontijo

Corpo Técnico-Administrativo

Sandro Pinheiro de Assis Cosso

Corpo Técnico-Administrativo

Selma dos Santos Geraldo Benatti

Corpo Técnico-Administrativo

Silvia Regina Machado de Campos

Corpo Docente

Sônia Regina Blasi Cruz

Corpo Docente

COMPOSIÇÃO DA COORDENADORIA DE APOIO AOS PROJETOS INSTITUCIONAIS (CAPI)
Órgão de Apoio à CPA
Silvia Regina Machado de Campos (Coordenadora)

Hilda Outi Crupe

Floripes Gebra

Jorge Luís Moreira Alberto

Marco Wandercil da Silva
APOIO TÉCNICO
Sônia Regina Blasi Cruz

1

A representante da Sociedade Civil Organizada Lizandra Aparecida da Rocha solicitou desligamento da CPA a partir de 06-092018 e foi solicitada à Reitoria a sua substituição, conforme CI CPA no 006/18, de 01-10-2018. A CPA aguarda a nova nomeação
para a sua recomposição.
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1. APRESENTAÇÃO

Conforme sistemática de anos anteriores, o conjunto de atividades realizadas em 2017 no âmbito do
Programa de Autoavaliação Institucional (PROAVI) da PUC-Campinas foi dividido em dois volumes. No
Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – VOLUME I, de março de 2018, anexado no
Sistema e-MEC em 28/03/2018, foi apresentado as atividades de gestão, comunicação e socialização do
PROAVI realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e pela Coordenadoria de Apoio aos Projetos
Institucionais (CAPI) relativas ao período de janeiro/2017 a março/2018, bem como a análise da CPA sobre
as atividades de autoavaliação institucional de órgãos da PUC-Campinas referentes a projetos
desenvolvidos no ano de 2017, nas dimensões do PROAVI:
2 - Gestão Institucional
Vinculada à Dimensão 6 do SINAES – Organização e Gestão da Instituição - e ao Eixo 4 – Políticas de
Gestão
4 - Planejamento e Avaliação
Vinculada à Dimensão 8 do SINAES – Planejamento e Avaliação - e ao Eixo 1 – Planejamento e
Avaliação Institucional
11 - Sustentabilidade Financeira
Vinculada à Dimensão 10 do SINAES – Sustentabilidade Financeira - e ao Eixo 4 – Políticas de Gestão
O presente Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – VOLUME II finaliza a avaliação
global do último triênio e completa as análises da CPA sobre os resultados de projetos de 2017, cujos
extratos dos relatórios analisados constam do Anexo A do presente volume.
No plano da comunicação, o enfoque foi na publicação dos Boletins CPA - CAPI, que reforçam junto à
comunidade interna a importância da Avaliação; bem como a reformulação constante 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
colaborado 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.

César Antonio Pereira
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 avaliação2 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 a continuidade, pois são considerados prioritários para a implementação das
políticas institucionais. Até 2010, os processos avaliativos do PROAVI resultaram do PDI e do Plano
Estratégico (PEs) 2003-2010. Para 2011 e 2012, os projetos foram propostos a partir das estratégias
definidas no PDI 2008-2012. A partir de 2013 e até os projetos de 2017, as metas e objetivos propostos
para o Plano Estratégico 2013-2020 passaram a subsidiar o percurso do PROAVI para o período. A partir
dos projetos de 2018, com a nova gestão da Universidade, se define a aproximação dos processos
avaliativos do PROAVI com o PDI, como forma de alinhamento às suas diretrizes, objetivos e metas.
O Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, anexado ao Sistema e-MEC, em
março/2018, mostrou a análise da CPA sobre os resultados parciais dos projetos de 2017, conforme
relacionados no item 1. O presente Volume II apresenta a continuidade da análise da CPA sobre os
projetos desenvolvidos em 2017 nas demais dimensões do PROAVI, apontando os avanços, as
fragilidades, as recomendações e as sugestões para a política de uso dos dados.
Nessa perspectiva, a organização deste Relatório mantém a mesma sequência 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. Além do mais,
a CPA tem procurado adequar, sistematicamente, sua metodologia de trabalho às orientações constantes
da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09-10-14, a qual estabelece que o Relatório de
Autoavaliação Institucional seja anualmente submetido ao MEC, ao longo de um período de três anos.
Quadro 1. Referências dos Relatórios de Autoavaliação Institucional da PUC-Campinas, de acordo com a
Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09-10-14. Ciclo 2015-2017.

EKddE/Ϭϲϱͬϭϰ
ZĞĨĞƌġŶĐŝĂ

2

W
d

ϭǑZ>dMZ/KWZ/>

ϮϬϭϱ

ŵĂƌͬϭϲ

ϮǑZ>dMZ/KWZ/>

ϮϬϭϲ

ŵĂƌͬϭϳ

Z>dMZ/K/Ed'Z>

ϮϬϭϳ

ŵĂƌͬϭϴ

ZĞĨĞƌġŶĐŝĂ

ĂƚĂĚŽZĞůĂƚſƌŝŽ ŶǀŝŽĞͲD

ϮϬϭϱ

sŽůƵŵĞ/

ŵĂƌͬϭϲ

ŵĂƌͬϭϲ

ϮϬϭϱ

sŽůƵŵĞ//

ĚĞǌͬϭϲ

ŵĂƌͬϭϳ

ϮϬϭϲ

sŽůƵŵĞ/

ŵĂƌͬϭϳ

ŵĂƌͬϭϳ

ϮϬϭϲ

sŽůƵŵĞ//

ĚĞǌͬϭϳ

ŵĂƌͬϭϴ

ϮϬϭϳ

sŽůƵŵĞ/

ŵĂƌͬϭϴ

ŵĂƌͬϭϴ

ϮϬϭϳ

sŽůƵŵĞ//

ĚĞǌͬϭϴ

ŵĂƌͬϭϵ

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: https://www.puc-campinas.edu.br/institucional/avaliacao-institucional/.
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Como se observa, no presente Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume II,
concluiu-se mais uma etapa do processo de Autoavaliação Institucional. Seus resultados completam o ciclo,
consolidando a avaliação do triênio 2015-2017.
O próximo Relatório de Atividades 2018 - 1o RELATÓRIO PARCIAL iniciará um novo ciclo, de um novo
triênio: 2018-2020, conforme se verifica no Quadro 2 a seguir:
Quadro 2. Referências dos Relatórios de Autoavaliação Institucional da PUC-Campinas, de acordo
com a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09-10-14. Ciclo 2018-2020.
EKddE/Ϭϲϱͬϭϰ
ZĞĨĞƌġŶĐŝĂ

W
d

ϭǑZ>dMZ/KWZ/>

ϮϬϭϴ

ŵĂƌͬϭϵ

ϮǑZ>dMZ/KWZ/>

ϮϬϭϵ

ŵĂƌͬϮϬ

Z>dMZ/K/Ed'Z>

ϮϬϮϬ

ŵĂƌͬϮϭ

ZĞĨĞƌġŶĐŝĂ

ĂƚĂĚŽZĞůĂƚſƌŝŽ

ŶǀŝŽĞͲD

ϮϬϭϴ

sŽůƵŵĞ/

ŵĂƌͬϭϵ

ŵĂƌͬϭϵ

ϮϬϭϴ

sŽůƵŵĞ//

ĚĞǌͬϭϵ

ŵĂƌͬϮϬ

ϮϬϭϵ

sŽůƵŵĞ/

ŵĂƌͬϮϬ

ŵĂƌͬϮϬ

ϮϬϭϵ

sŽůƵŵĞ//

ĚĞǌͬϮϬ

ŵĂƌͬϮϭ

ϮϬϮϬ

sŽůƵŵĞ/

ŵĂƌͬϮϭ

ŵĂƌͬϮϭ

ϮϬϮϬ

sŽůƵŵĞ//

ĚĞǌͬϮϭ

ŵĂƌͬϮϮ

Cabe registrar, ainda, que a análise dos processos desenvolvidos em 2018, nas dimensões do SINAES e
do PROAVI, será objeto de discussão da CPA a partir de fevereiro de 2019, posto que os projetos de 2018
foram finalizados no mês de dezembro de 2018 e entregues para avaliação da CPA/CAPI a partir deste
mesmo mês. 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 primeiros resultados
dos projetos do PROAVI 2018 constarão do Relatório de Atividades 2018 – 1o RELATÓRIO PARCIAL –
Volume I, a ser enviado ao MEC/INEP/DAES em março/2019.
A definição dos processos avaliativos e ações para o PROAVI 2018, 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 2018-2020, cujas metas e objetivos a Universidade estabeleceu cumprir no período. Conforme
reunião realizada em 17-4-2018 entre o DPLAN e a CAPI, o DPLAN sugeriu que os projetos do PROAVI
passassem a ser vinculados ao PDI e não ao PEs, como vinha sendo praticado. Mediante a natureza do
assunto, a CAPI encaminhou o CI CAPI No 008/18, de 18-04-2018 ao DPLAN, o qual oficializou a proposta,
que foi acolhida pelo Vice-Reitor e pelo Reitor. Nesse sentido, os Projetos e Ações a partir do PROAVI 2018
passam a ser vinculados ao PDI.
Lembramos que, desde a constituição da CPA da PUC-Campinas, em julho de 2004, os Relatórios já
encaminhados por ela ao MEC/INEP, no âmbito do PROAVI da PUC-Campinas, foram os seguintes:
1. 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”).
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2. 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.
3. 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.
4. 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.
5. Relatório 2008 - Volume I, de março de 2009, anexado ao 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.
6. Relatório 2008 - Volume II, de novembro de 2009, anexado ao 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.
7. Relatório 2009 – Volume I, de dezembro de 2009, anexado ao 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. No segundo, apresenta-se um balanço geral,
elaborado pela CPA/NTA, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos avaliativos
desenvolvidos nos últimos quatro anos, bem como as recomendações e as sugestões da Comissão para
a política de uso dos dados, durante esse período.
8. Relatório 2009 – Volume II, de outubro de 2010, anexado ao 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.
9. Relatório 2010 – Volume I, de março de 2011, anexado ao 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 referentes a projetos
desenvolvidos nas dimensões Política de Pós-Graduação e Pesquisa e Responsabilidade Social. Esse
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relatório apresenta, ainda, as atividades de comunicação e socialização de resultados nas 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 e os avanços apontados pela CPA, relativa ao período 2005-2008.
10. Relatório 2010 – Volume II, de dezembro de 2011, anexado ao 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.
11. Relatório 2011 – Volume I, de março de 2012, anexado ao 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.
12. Relatório 2011 – Volume II, de dezembro de 2012, anexado ao 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 de cada órgão referentes aos projetos
desenvolvidos em 2011. Compõe esse Relatório Final o Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2012.
13. Relatório 2012 – Volume I, de março de 2013, anexado ao 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.
14. Relatório 2012 – Volume II, de dezembro de 2013, anexado ao 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 de cada órgão referentes a projetos desenvolvidos
no ano de 2012. Compõe esse Relatório Final o Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2013.
15. Relatório 2013 – Volume I, de março de 2014, anexado ao 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 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.
16. 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 apontados 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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17. 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 apontados
nos processos avaliativos, bem como as recomendações e sugestões da CPA.
18. Relatório 2014 – Volume II, de dezembro de 2015, anexado ao e-MEC, em março/2015
Abrange as atividades da CPA período de janeiro/2014 a dezembro/2015, bem como extratos de
relatórios de cada órgão referentes a projetos de 2014, recebidos pela CAPI e analisados pela CPA a
partir de abril/2015 e não constantes do relatório anterior. Trata-se das atividades finais do PROAVI
2014, mostrando os avanços e as fragilidades apontados, bem como as recomendações e sugestões da
CPA. Compõe esse Relatório Final o Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2015.
19. Relatório de Atividades 2015 – 1o RELATÓRIO PARCIAL – Volume I, de março de 2016, anexado ao
e-MEC, em março/2016
Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2015 a março/2016, bem como extratos de
relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2015, recebidos
pela CAPI e analisados pela CPA até março/2016, nas dimensões do PROAVI: 1 - Comunicação com a
Sociedade e 8 - Política de Pós-Graduação e Pesquisa. Trata-se das atividades parciais do PROAVI
2015, mostrando os avanços e as fragilidades apontadas nos processos avaliativos, bem como as
recomendações e sugestões da CPA.
20. Relatório de Atividades 2015 – 1o RELATÓRIO PARCIAL – Volume II, de dezembro de 2016,
anexado ao e-MEC, em março/2017
Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2015 a dezembro/2016, bem como
extratos de relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2015,
recebidos pela CAPI e analisados pela CPA a partir de abril/2016 e não constantes do relatório anterior.
Trata-se das atividades finais do PROAVI 2015, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos
processos avaliativos, bem como as recomendações e sugestões da CPA. Compõe esse Relatório Final
o Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2016.
21. Relatório de Atividades 2016 – 2o RELATÓRIO PARCIAL – Volume I, de março de 2017, anexado ao
e-MEC, em março/2017
Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2016 a março/2017, bem como extratos de
relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2016, recebidos
pela CAPI e analisados pela CPA até março/2017, nas dimensões do PROAVI: 1 – Comunicação com a
Sociedade (integral); 2 – Gestão Institucional (parcial); 3 – Infraestrutura e Bibliotecas (integral); 4 –
Planejamento e Avaliação (integral); 5 – Política de Atendimento a Estudantes e Egressos (parcial); 8 –

18

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II
CPA PUC-CAMPINAS
Política de Pós-Graduação e Pesquisa (integral); 9 – Política de Recursos Humanos (parcial). Trata-se
das atividades parciais do PROAVI 2016, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos
processos avaliativos, bem como as recomendações e sugestões da CPA.
22. Relatório de Atividades 2016 – 2o RELATÓRIO PARCIAL – Volume II, de dezembro de 2017,
anexado ao e-MEC, em março/2018
Abrange as atividades da CPA relativas ao período de janeiro/2016 a dezembro/2017, bem como
extratos de relatórios específicos de cada órgão referentes aos projetos desenvolvidos no ano de 2016,
recebidos pela CAPI e analisados pela CPA a partir de abril/2017, integralizando o Volume I anterior nas
dimensões do PROAVI: 2 – Gestão Institucional; 5 – Política de Atendimento a Estudantes e Egressos; 6
– Política de Extensão; 7 – Política de Graduação; 9 – Política de Recursos Humanos; 10.1 –
Responsabilidade Social – Bolsas Institucionais para Alunos; 10.2 – Responsabilidade Institucional –
Ações Institucionais; 11 – Sustentabilidade Financeira. Trata-se das atividades integrais do PROAVI
2016, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos avaliativos, bem como as
recomendações e sugestões da CPA. Compõe esse Relatório o Volume I, anexado ao e-MEC, em
março/2017.
23. Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, de março de 2018, anexado ao
e-MEC, em março/2018
Abrange as atividades de janeiro/2017 a março/2018, bem como extratos de relatórios específicos de
cada órgão referentes a projetos desenvolvidos no ano de 2017, recebidos pela CAPI e analisados pela
CPA até março/2018, nas dimensões do PROAVI: 2 – Gestão Institucional (integral); 4 – Planejamento e
Avaliação (integral); 11 – Sustentabilidade Financeira (integral). Trata-se das atividades parciais do
PROAVI 2017, mostrando os avanços e as fragilidades apontados nos processos avaliativos, bem como
as recomendações e sugestões da CPA.
O presente relatório refere-se às atividades de janeiro/2017 a dezembro/2018 e é denominado Relatório de
Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume II. Os extratos são referentes aos relatórios
específicos de cada órgão, cujos projetos foram desenvolvidos no ano de 2017, recebidos pela CAPI e
analisados pela CPA a partir de abril/2018, no âmbito do PROAVI PUC-Campinas e nas demais dimensões
do PROAVI, complementando o Volume I anterior.
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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. Ressaltase 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:
• reuniões frequentes, realizadas 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 2017;
• 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 13/12/2018, apresenta-se a seguir
a situação ilustrada nos gráficos e tabelas, quanto à elaboração dos relatórios dos projetos/ações
desenvolvidos em 2017.
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100%

Concluído

n=7

Sustentabilidade Financeira
Responsabilidade Social - Ações Institucionais
Responsabilidade Social - Bolsas Institucionais
para Alunos
Política de Recursos Humanos
Infraestrutura e Bibliotecas
Gestão Institucional
0

Não iniciado

Em elaboração

1

Em revisão

2

Concluído

3

Cancelado

Figura 1. Status dos Relatórios da Pró-Reitoria de Administração – PROAVI 2017
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100%

Concluído

n=4

Responsabilidade
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Institucionais para
Alunos

Política de Extensão

Política de Atendimento
a Estudantes e
Egressos

0

1

Não iniciado

Em elaboração

2

Em revisão

3

Concluído

Cancelado

Figura 2. Status dos Relatórios da Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários – PROAVI
2017
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100%

Concluído

n = 17

Responsabilidade
Social - Ações
Institucionais

Política de Recursos
Humanos

Política de Graduação

Política de Atendimento
a Estudantes e
Egressos
0

2
Não iniciado

4
Em elaboração

6
Em revisão

8

10
Conc luído

12
Cancelado

Figura 3. Status dos Relatórios da Pró-Reitoria de Graduação – PROAVI 2017
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100%

Concluído

n = 19

Política de PósGraduação e
Pesquisa

0

2

Não iniciado

4

6

8

Em elaboração

10

12

Em revisão

14

16

Concluído

18

20

Cancelado

Figura 4. Status dos Relatórios da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação – PROAVI 2017
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97%

Não iniciado
Em elaboraç ão
Em revisão
Concluído
Cancelado

3%

n = 40

Responsabilidade Social Ações Institucionais
Responsabilidade Social Bolsas Institucionais para
Alunos
Política de Recursos
Humanos

Política de Extensão

Política de Atendimento a
Estudantes e Egressos

Planejamento e Avaliação

Infraestrutura e
Bibliotecas

Gestão Institucional

Comunicação com a
Sociedade

0

2
Não iniciado

4
Em elaboração

6
Em revisão

8
Concluído

10
Cancelado

Figura 5. Status dos Relatórios da Reitoria – PROAVI 2017
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Tabela 1. Distribuição percentual dos relatórios segundo Status e PróReitoria responsável – PROAVI 2017
Pró-Reitorias
PROAD

Status

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%

(17)

(19)

(7)

Total

(4)

Tabela 2. Distribuição percentual dos relatórios segundo Status e Área responsável
– PROAVI 2017
Pró-Reitorias
Reitoria
Status
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

97%

100%

100%

100%

100%

Cancelado

3%

0%

0%

0%

0%

(17)

(19)

Total

(40)

(7)

(4)

O PROAVI 2017 foi constituído de 78 projetos que corresponderam à apresentação de 87 relatórios. Destes,
47 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 39
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)
• Departamento de Comunicação Social (DCOM)
• Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE)
• Departamento de Planejamento e Organização (DPLAN)
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• 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 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 2017, cujo detalhamento foi apresentado no Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO
INTEGRAL – Volume I.

28

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II
CPA PUC-CAMPINAS

4. APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROAVI 2017

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, levamos em consideração as sugestões
encaminhadas pelo MEC/INEP no Roteiro para o relatório de autoavaliação (aprovado pelo CONAES,
em 19/9/2005) e as orientações constantes da Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09-10-14, a
qual estabelece que o Relatório de Autoavaliação Institucional seja anualmente submetido ao MEC.
Os relatórios que se referem a 2017 foram analisados pela CPA e um extrato com os principais aspectos de
cada dimensão constitui o Anexo A.
Nessa perspectiva foi mantida a mesma metodologia de organização dos Relatórios anteriores da CPA,
considerando-se os seguintes itens:
• organização de todos os relatórios 2017 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 as Dimensões do SINAES,
conforme a Lei no 10.861/2004, e os Eixos do Instrumento de Avaliação Institucional Externa - Nota
Técnica CGACGIES/DAES/INEP/MEC no 014, de 07/02/2014, e Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no
065, de 09/10/2014.
• manutenção do roteiro com os critérios para análise dos relatórios do PROAVI, visando à 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; 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.
No Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, encaminhado ao MEC/INEP em
março/2018, foram listados os 78 processos avaliativos e ações que foram desenvolvidos em 2017, 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 as 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.
As análises da CPA sobre os relatórios abaixo discriminados foram apresentadas no Relatório 2017 –
RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2018:
Dimensão do PROAVI

2 – GESTÃO INSTITUCIONAL

Dimensão do SINAES

6 – ORGANIZAÇÃO E GESTÃO DA INSTITUIÇÃO

Eixo do INSTRUMENTO

4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
PROJETOS

ÓRGÃO

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

DPLAN

Educação a Distância (EAD) - Cursos de Especialização Lato Sensu, de Extensão
e de Graduação

DDE

Gestão do Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE) e da Educação
a Distância (EAD)

DDE

Revisão dos Fluxos de Processos de Contratos e Convênios

Dimensão do PROAVI

4 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

Dimensão do SINAES

8 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO

Eixo do INSTRUMENTO

PROAD – DOCM

1 – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
PROJETOS

ÓRGÃO

Acompanhamento e Avaliação dos Planos de Ação e Implantação do Plano
Estratégico Institucional

DPLAN

Observatório da Educação Superior

DPLAN
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Dimensão do PROAVI

11 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Dimensão do SINAES

10 – SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

Eixo do INSTRUMENTO

4 – POLÍTICAS DE GESTÃO
PROJETOS

Acompanhamento do Processo Orçamentário

ÓRGÃO
PROAD – DOCM

As análises da CPA sobre os demais relatórios elaborados pelos diferentes órgãos institucionais, no ano de
2017, estão nos quadros a seguir, por ordem de dimensão do PROAVI, bem como, no Anexo A, os seus
extratos finais.
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Eventos Institucionais
• Avaliar os motivos da não utilização do
Sistema SESAE pela comunidade e propor
ações para superar as dificuldades;

Eventos Institucionais
• Comunidade não utiliza o Sistema SESAE para
solicitação de eventos.

Eventos Institucionais

• Elaboração da proposta do Manual de Eventos
para a Universidade;

Mostra de Profissões PUC-Campinas
• Não há avaliação sobre os resultados do
evento.

Mostra de Profissões PUC-Campinas

• Continuidade ao evento Mostra de Profissões,
com novo formato.
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• Realizar avaliação dos últimos anos da Mostra
de Profissões e, com a participação dos
diferentes setores da Universidade (PróReitorias, Centros, Faculdades, Órgãos
Auxiliares e Complementares), pensar numa
proposta que permita ao público-alvo,
conhecer in loco a PUC-Campinas.

Mostra de Profissões PUC-Campinas

• Elaborar um calendário único de eventos da
Universidade.

• Acompanhar permanentemente as novidades
tecnológicas voltadas para o aprimoramento do
Portal.

• Não tem sido realizado estudo periódico sobre
mudanças tecnológicas e novos produtos
digitais.

• Continuidade do desenvolvimento do novo
Portal.

• Consultoria e participação na organização de
eventos institucionais.

Aprimoramento do Portal da Universidade
como Canal de Comunicação

Aprimoramento do Portal da Universidade
como Canal de Comunicação

Aprimoramento do Portal da Universidade
como Canal de Comunicação

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

FRAGILIDADES

AVANÇOS

01. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
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• Incorporar
novas
tecnologias
para
o
desenvolvimento das potencialidades do
Jornal.

• Não tem sido realizado estudo periódico sobre
mudanças tecnológicas e novos produtos
digitais.

• Disponibilização do Jornal da PUC-Campinas
em aplicativo.
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• Manter sempre atualizadas as edições do
Jornal da PUC-Campinas on-line.

Aprimoramento Digital do Jornal da PUCCampinas

Aprimoramento Digital do Jornal da PUCCampinas

Aprimoramento Digital do Jornal da PUCCampinas

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

FRAGILIDADES

AVANÇOS

01. COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE
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FRAGILIDADES

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

agentes

Tecnologia

envolvidos

da

no

• Implantação do SAU (Suporte e Atendimento
Unificados), para centralizar e uniformizar os
processos de conhecimento, tratamento e
planejamento das demandas, seja de
infraestrutura seja de sistemas, sempre em
conformidade com as Diretrizes de Gestão de
TICs I, II e III.

Avaliação da Gestão da
Informação e Comunicação

• Capacitação
processo.

Tecnologia

da

• Restrição orçamentária gerando dificuldades
na aquisição de novos computadores, de
investimento em software e oferta de serviços
de TI.

Avaliação da Gestão da
Informação e Comunicação

Tecnologia

da
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• Apresentar avaliação não só das atividades
desenvolvidas, mas da pertinência das mesmas
em relação aos objetivos do projeto.

Avaliação da Gestão da
Informação e Comunicação

• Desenvolver o relatório para levantamento dos
dados docentes para o Censo.

• Finalizar o desenvolvimento do Módulo
“Composição da Carga Horária Docente” no
Sistema GECAD, em 2018, priorizando a
proposta de desenvolvimento/migração para o
sistema GECAD, do módulo de gerenciamento
dos processos seletivos internos e externos de
docentes, cursos de especialização e de
extensão que permanecem no sistema antigo.

• Não desenvolvimento dos projetos previstos.

• Aprimoramento dos processos de gestão, com
atualização do BDR 066.

• Incorporação das horas de ensino das
atividades curriculares de Práticas de
Formação ao Sistema GECAD.

Reorganização da Base de Dados Docente

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

Reorganização da Base de Dados Docente

FRAGILIDADES

Reorganização da Base de Dados Docente

AVANÇOS

03. INFRAESTRUTURA E BIBLIOTECAS
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Adequação de Infraestrutura Física para
Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de
Barreiras Arquitetônicas
• Inadequação das estruturas tecnológicas para
armazenamento
das
informações
arquitetônicas e de infraestrutura.

• Realização de novas adequações da
infraestrutura
para
eliminar
barreiras
arquitetônicas, com maior engajamento dos
colaboradores nas fases do projeto, vistorias
de obras e análises pós-ocupacionais.

FRAGILIDADES

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

• Revisão contínua das normas do NTIC.

• Avanços no processo de gestão da segurança
da informação.

• Realização de todas as manobras de melhoria
e manutenção de infraestrutura da rede (com e
sem fio) e telefonias previstas.

• Aprimoramento do processo de manutenção
do Sistema de Informação.

• Aperfeiçoamento de Sistemas de Informação
com consequências positivas sobre o Sistema
Acadêmico SIGA, processos do Núcleo de
Carreira
Docente
(NCD),
Central
de
Atendimento ao Aluno (CAA), Escritório de
Talentos e Carreiras (antiga Central de
Estágios) e novo Portal do Colégio Pio XII.

AVANÇOS

03. INFRAESTRUTURA E BIBLIOTECAS
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• Adequar o banco de dados às necessidades do
projeto.

• Aperfeiçoar o controle gerencial face às
demandas com os demais setores vinculados,
visando a eficácia dos serviços prestados.

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

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI
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Acompanhamento e Avaliação do Sistema de
Bibliotecas e Informação (SBI)
• Restrição quanto a infraestrutura física e a
participação
de
colaboradores para
o
desenvolvimento de atividades e serviços de
informação específicos e peculiares à
formação acadêmica da comunidade.

Acompanhamento e Avaliação do Sistema de
Bibliotecas e Informação (SBI)

• Proposição
de
produtos
e
serviços
informacionais com foco na satisfação da
comunidade acadêmica.

Avaliação de Satisfação de Usuários do SBI
• Pouca
participação
da
comunidade
acadêmica na avaliação de satisfação aos
serviços e produtos prestados pelo SBI.

Avaliação de Satisfação de Usuários do SBI

• Melhora na satisfação do atendimento à
comunidade acadêmica.

• Adequação da infraestrutura tecnológica nos
processos de editoração empregados nas
publicações científicas.

• Melhora na qualidade de conteúdo e de forma,
além da visibilidade das publicações científicas
editadas pela Universidade.

• Padronização dos processos de editoração
científica de publicações editadas pela
Universidade.

• Cooperação interinstitucional, nacional e
internacional, no acesso à informação, visando
o
atendimento
das
necessidades
da
comunidade acadêmica.

• Crescimento do acervo informacional do SBI.

FRAGILIDADES

AVANÇOS

03. INFRAESTRUTURA E BIBLIOTECAS
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• Aperfeiçoar instrumentos e estratégias adotados
na avaliação da satisfação da comunidade
acadêmica.

Avaliação de Satisfação de Usuários do SBI

• Aperfeiçoar a avaliação do SBI quanto aos
serviços e produtos oferecidos, infraestrutura,
recursos humanos e acervo informacional,
segundo
necessidade
da
comunidade
acadêmica.

Acompanhamento e Avaliação do Sistema de
Bibliotecas e Informação (SBI)

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

• Maior segurança no que se refere ao conteúdo
e autenticidade dos documentos acadêmicos
emitidos.

• Emissão de documentos acadêmicos
acordo com a sua natureza e finalidade.

• Correções, ajustes em funcionalidades do
Sistema Acadêmico, evidenciados no processo
de implantação do Sistema Acadêmico.

Desenvolvimento do Novo Sistema Acadêmico
para a Universidade

• Aumento qualitativo na demanda de serviços e
produtos oferecidos pelo SBI à comunidade
acadêmica.

Programa de Capacitação de Usuários do SBI

Sistema

• Não desenvolvimento das funcionalidades
que faltam ser implantadas no Sistema
Acadêmico.

Desenvolvimento
do
Novo
Acadêmico para a Universidade

Programa de Capacitação de Usuários do SBI

Política de Desenvolvimento de Acervos do
SBI

Política de Desenvolvimento de Acervos do
SBI

• Conforme mencionado pelo Órgão, o projeto
não
foi
desenvolvido
e
deverá
ser
desmembrado em 2018 para que se trate
apenas do item Política de Descarte.

FRAGILIDADES

AVANÇOS

03. INFRAESTRUTURA E BIBLIOTECAS

gestores

e
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• Avaliar permanentemente as funcionalidades
implantadas visando ao seu constante
aprimoramento,
como
também
dos
procedimentos de trabalho.

• Capacitar
continuamente
funcionários.

• Dar continuidade ao desenvolvimento das
atividades relacionadas à construção do novo
Sistema Acadêmico.

Desenvolvimento do Novo Sistema Acadêmico
para a Universidade

• Continuar o aperfeiçoamento qualitativo dos
usuários frente às demandas de produtos e
serviços oferecidos pelo SBI.

Programa de Capacitação de Usuários do SBI

Política de Desenvolvimento de Acervos do SBI

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

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

A análise da CPA sobre essa Dimensão consta do Relatório 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2018.
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Maior
comprometimento
dos
alunos
veteranos na organização e desenvolvimento
das atividades.

• Amadurecimento dos alunos envolvidos na
organização com participação mais efetiva
das Associações Atléticas, principalmente na
elaboração do regulamento.

PUCCÍADA

•

• Indicação de representante das Entidades
envolvidas em cada jogo, mais um
representante neutro para controlar a torcida
e auxiliar no controle dos jogadores em
campo.

• Melhoria na segurança com a participação
dos profissionais do Departamento de
Segurança da Universidade e com o
isolamento das áreas para a arbitragem,
bolsistas e representantes das Entidades
Esportivas.

• Inclusão de mais modalidades coletivas e
mais um dia de competição.

CALOURÍADA

AVANÇOS
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• Elaborar um plano envolvendo os setores
parceiros, com medidas e estratégias para
superar as dificuldades encontradas para a
execução do projeto.
• Divulgar, no Portal da Universidade, o evento e
seus resultados.

• Não houve divulgação do campeonato
PUCCÍADA em 2017.
• Custo para arbitragem nos jogos coletivos não
possibilitou que houvesse arbitragem nas
modalidades de xadrez, tênis de mesa, tênis de
campo.

da

Elaborar um plano envolvendo os setores
parceiros, com medidas e estratégias para
superar as dificuldades encontradas para a
execução do projeto.

PUCCÍADA

Não preparação com antecedência
infraestrutura necessária para os jogos.

•

CALOURÍADA

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

PUCCÍADA

•

• Falta de uniforme para os monitores, para
identificação como membros da organização.

• Número de árbitros insuficiente nos jogos,
fazendo com que os apontamentos fossem
realizados por alunos bolsistas e do curso de
Educação Física.

CALOURÍADA

FRAGILIDADES

05. POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS
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• Aumento das ações de caráter solidário,
contando com maior participação dos alunos
ingressantes.

• Participação qualitativa das diretorias de
Centro, Faculdade, entidades acadêmicas e
funcionários nas atividades do projeto.

• Inexistência da Campanha de Doação de
Sangue no campus II da Universidade.

• As inscrições para a campanha de doação de
sangue foram aquém do desejado.

• Extinção dos trotes violentos dentro da
Universidade, mantendo-se as sanções
disciplinares rápidas e firmes, quando aberto
processo de Sindicância no que tange à
violência psicológica e moral.

da

Recepção aos Alunos Ingressantes

• Não preparação com antecedência
infraestrutura necessária para os jogos.

• Falta de uniformes para os monitores, para
identificação como membros da organização.

• Comportamento da torcida inadequado;

FRAGILIDADES

Recepção aos Alunos Ingressantes

• Os alunos bolsistas avaliaram o projeto de
maneira positiva, destacando que a atuação
no evento, participando de todas as etapas e
decisões, enriqueceu muito a vida acadêmica,
preparando-os melhor para sua formação
profissional.

• Avaliação positiva dos alunos/atletas em
relação às instalações e locais dos jogos.

• Maior comprometimento dos alunos atletas
com os jogos, refletindo no cumprimento dos
horários e por consequência diminuição da
incidência de W.Os.

AVANÇOS

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI
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• A partir da avaliação realizada, propor medidas
na direção de superar as dificuldades
encontradas e aprimorar o processo de
trabalho.

• Avaliar junto à instituição parceira na
campanha de doação de sangue, possíveis
medidas para superar as fragilidades
apontadas.

Recepção aos Alunos Ingressantes

05. POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS
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• Realização do “I Encontro entre Alumni” no
novo modelo.

• Elaboração de proposta para a criação de um
núcleo específico.

• Aprovação de Diretriz da Política Específica
para os Alunos e Egressos da PUCCampinas, que norteará o relacionamento
com esse público.

• Estruturação e disponibilização do novo site
do Alumni.

Programa de Relacionamento com Egressos

• Elaboração dos instrumentos para a pesquisa
junto aos ex-alunos da PUC-Campinas que
são parte dos corpos técnico-administrativo e
docente.
Programa de Relacionamento com Egressos
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• Dar seguimento à segunda fase do projeto,
com ampliação dos serviços a serem
oferecidos aos Alumni.

• Dar continuidade ao projeto com a permanente
atualização do conteúdo do novo site.

Programa de Relacionamento com Egressos

• Aplicar os instrumentos já desenvolvidos aos
novos públicos, utilizando, na medida do
possível, a nova ferramenta que se encontra
em processo de aquisição.

• Dar continuidade às atividades já iniciadas,
propiciando seu avanço e qualificação.

• Impossibilidade de aplicação dos instrumentos
de pesquisa neste ano de 2017, em função de
limitações técnicas de atendimento do NTIC.

• Proposição da ampliação da pesquisa a
outros alunos (concluintes dos Cursos de
Pós-Graduação Lato e Stricto Sensu
oferecidos
pela
Universidade),
cujos
instrumentos já foram elaborados.
• Dependência da aquisição de nova ferramenta
Qualtrics, em processo, que facilitará o
processo, bem como a gestão da coleta e
análise dos dados.

Pesquisas Institucionais

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

Pesquisas Institucionais

FRAGILIDADES

Pesquisas Institucionais

AVANÇOS

05. POLÍTICA DE ATENDIMENTO A ESTUDANTES E EGRESSOS
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junto

à

• Inserção maior junto aos cursos da IES.

junto

à

• Morosidade interna na tramitação dos acordos
entre IES.

• Limitação nos processos e procedimentos de
orientação ao intercâmbio.

DRE
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• Incentivar as Pró-Reitorias para o oferecimento
de cursos em diversas modalidades de ensino,
pesquisa
e
extensão,
visando
à
internacionalização.

• Ampliar a política de internacionalização junto
à comunidade acadêmica da Graduação, PósGraduação e Extensão.

• Tímido engajamento do
comunidade acadêmica.

à

• Confecção e atualização de folders e flyers.

junto

Consolidação do Papel do DRE junto à
Comunidade Acadêmica
DRE

Consolidação do Papel
Comunidade Acadêmica

Consolidação do Papel do DRE junto à
Comunidade Acadêmica

• Avaliar a viabilidade de retomada da filiação ao
FAUBAI (Associação Brasileira de Educação
Internacional).

• Incentivar as Pró-Reitorias para o oferecimento
de cursos em diversas modalidades de ensino,
pesquisa
e
extensão,
visando
à
internacionalização.

• Ampliar a política de internacionalização junto
à comunidade acadêmica da Graduação, PósGraduação e Extensão.

• Avaliar a estrutura do DRE frente às atividades
desenvolvidas pelo setor.

do

• Morosidade interna na tramitação dos acordos
entre IES.

• Limitação nos processos e procedimentos de
orientação ao intercâmbio.

DRE

• Finalização da assinatura do acordo a ser
celebrado com as PUCs (PUCPR, PUCRS,
PUC Minas, PUC-Rio, PUC-SP e PUC Goiás)
para formalização da rede PUC.br.

• Inserção maior junto aos cursos da IES.

• Confecção e atualização de folders e flyers.

• Aumento do número de Acordos de
Cooperação e parcerias com IES e outras
empresas,
nos
âmbitos
nacional
e
internacional.

• Tímido engajamento do
comunidade acadêmica.

Consolidação Internacional: envio/acolhida e
diversificação de parcerias

Consolidação Internacional: envio/acolhida e
diversificação de parcerias

Consolidação Internacional: envio/acolhida e
diversificação de parcerias

• Estabelecimento do Escritório EducationUSA
PUC-Campinas e a efetivação do Programa
Fellow em inglês.

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

FRAGILIDADES

AVANÇOS
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• Propor ações que melhorem a utilização dos
recursos tecnológicos.

tecnológicos
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• Realizar ações junto aos docentes e à
comunidade acadêmica sobre a importância
dos conteúdos dessa disciplina.

• Dificuldade de obter docentes para ministrarem
a disciplina.

• Divulgação on-line do Manual “Novos
Componentes Curriculares: acolhimento e
acompanhamento do aluno – Orientações
para o Professor”.

• Insuficiência
de
recursos
apropriados ao projeto.

Acolhimento e Acompanhamento do Aluno na
Vida Universitária

Acolhimento e Acompanhamento do Aluno na
Vida Universitária

Acolhimento e Acompanhamento do Aluno na
Vida Universitária

• Integração com novos parceiros relacionados
ao apoio ao empreendedorismo e à
capacitação empreendedora da comunidade
acadêmica.

• Estudar a viabilidade de estabelecimento de
diretrizes para parcerias com entidades
vinculadas aos objetivos do projeto.

• Número de inscrições abaixo do esperado.

• Reestruturação dos processos administrativos
visando ao aperfeiçoamento do PUCCampinas Empreende junto à comunidade
acadêmica.

• Buscar maior apoio de empreendedores para
as atividades dos projetos relacionados ao
PUC-Campinas Empreende.

PUC-Campinas Empreende

• Avaliar a estrutura do DRE frente às atividades
desenvolvidas pelo setor.

• Avaliar a viabilidade de retomada da filiação ao
FAUBAI (Associação Brasileira de Educação
Internacional).

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

PUC-Campinas Empreende

FRAGILIDADES

PUC-Campinas Empreende

AVANÇOS
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com

outras

Pró-

atividades

• Abertura de canais de comunicação
institucionalizados para o PET.

• Abertura de projetos de interesse social e
relacionados à missão da Universidade.

Projeto
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das

• Aperfeiçoamento
administrativas.

• Integração do
Reitorias.

• Aperfeiçoar a comunicação entre os PETs,
interna e externamente.

• Dificuldades no estabelecimento de diretrizes de
comunicação para o PET.

parcerias

de

de

• Aperfeiçoamento
interinstitucionais.

oficinas

Programa de Educação Tutorial (PET/PUCCampinas)

nas

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

Programa de Educação Tutorial (PET/PUCCampinas)

• Ausência dos docentes
capacitação pedagógica.

FRAGILIDADES

Programa de Educação Tutorial (PET/PUCCampinas)

• Elaboração do Plano de Ensino da disciplina,
levando em conta as caraterísticas da
disciplina: oferecimento aos ingressantes de
todos os Cursos de Graduação.

• Socialização das atividades desenvolvidas,
através de apresentações orais e exposição
de pôsteres, na Mostra de Pôsteres inserida
no Planejamento Pedagógico no início do ano
letivo.

AVANÇOS
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Física

e

ao

Esporte

Física

e

ao

Física

e

ao

Esporte

• Dotação
orçamentária
insuficiente,
prejudicando o desenvolvimento das atividades
extramuros e reduzindo o número de vagas
oferecidas.

• Adequar as atividades às
contexto da Universidade.

instalações
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e

• Orientar previamente os envolvidos, conforme
a participação no projeto.

• Organizar e planejar antecipadamente as
atividades, para poder contar com recursos
humanos, materiais e infraestrutura adequados
às ações a serem desenvolvidas.

• Dificuldades em relação à elaboração do
projeto em tempo hábil para aprovação pelas
instâncias superiores.
• Dificuldades na adequação das atividades às
faixas etárias atendidas.

Férias na PUC-Campinas

Férias na PUC-Campinas

Férias na PUC-Campinas

• Participação de alunos bolsistas de diferentes
áreas permitiu a variedade das atividades
desenvolvidas.

• Elaborar programação mais adequada à rotina
dos funcionários, de modo a viabilizar maior
participação.

• Dificuldades administrativas em relação à
maior participação dos funcionários.

• Participação efetiva dos organizadores e
extensão dos conhecimentos adquiridos pelos
participantes para sua vida pessoal.

• Repensar o planejamento do projeto em
termos de horário de atendimento e melhoria
de infraestrutura e uso do material.

• Ampliar a divulgação do projeto.

Apoio à Atividade
Universitário

Cuidando da Saúde

Esporte

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

Cuidando da Saúde

• Divulgação insuficiente do projeto.

Apoio à Atividade
Universitário

FRAGILIDADES

Cuidando da Saúde

• Flexibilidade de períodos de inscrição facilitou
a participação dos alunos.

• Aceitação do projeto pelo que proporciona:
melhoria
da
qualidade
de
vida
e
aprimoramento do conhecimento específico
pelos alunos.

Apoio à Atividade
Universitário

AVANÇOS
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quantitativa

e

qualitativa

das

para

as

• A participação de alunos da Faculdade de
Educação Física no projeto propiciou
elaboração de TCCs apresentados em
Congresso Brasileiro.

• Contribuição para o aperfeiçoamento de alunos
da Educação Física em conteúdo de
disciplinas do curso.
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• Incentivar a elaboração de trabalhos científicos
sobre o projeto e a submissão em eventos da
área.

• Avaliar a possibilidade de oferecimento do
projeto no Campus II.

• Reorganizar o oferecimento do projeto com
maior variedade e frequência na oferta das
atividades.

• Dificuldades em relação a aspectos ambientais
e materiais.

• Superação dos desafios de anos anteriores:
avaliação
positiva
dos
participantes,
funcionários e bolsistas.

• Dificuldade de conciliar o horário de trabalho
dos funcionários com o horário das atividades
do projeto.

No Pique da PUC-Campinas

• Utilizar novos formatos de divulgação, para
maior envolvimento da comunidade discente.

• Buscar
locais
adequados
apresentações musicais.

• Adequar as atividades do projeto à opção do
espaço físico que é utilizado na Universidade.

Inter’Arte

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

No Pique da PUC-Campinas

Inter’Arte

FRAGILIDADES

No Pique da PUC-Campinas

número de exibições).

do Cinema Italiano) e PUC-Cultural (maior

(incorporação da PUC ao Circuito de Exibições

de exibições), Mostra de Cinema Italiano

de bandas), Mostra de Cinema (maior número

atividades do projeto PUCFEST (maior adesão

• Expansão

Inter’Arte

AVANÇOS
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do

número

de

pelos

• Parceria com o Núcleo de Fé e Cultura,
Diretorias de Centro e associações de
estudantes, viabilizando temáticas variadas
que atraíram participantes.
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• Planejar e divulgar os eventos de maneira
coordenada com os demais eventos da
Universidade, visando maior participação da
comunidade.

• Fragilidade na organização dos eventos em
prejuízo ao tempo destinado aos debates.

• As atividades do projeto contaram com a
participação dos alunos de forma significativa,
decorrente dos temas trabalhados e formatos
diversificados dos seus eventos.

• Divulgação do projeto aquém do desejado.

Palavra Livre

• Continuidade da prospecção de temáticas e
estruturação das oficinas.

Oficin’arte

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

Palavra Livre

Oficin’arte

FRAGILIDADES

Palavra Livre

• Envolvimento de alunos do Curso de Artes
Visuais nas atividades do projeto.

• Avaliação positiva das atividades
participantes e alunos bolsistas.

• Oferecimento de oficinas com novas temáticas.

• Expansão significativa
participantes.

Oficin’arte

AVANÇOS
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• Desenvolver estratégias de sensibilização e
comunicação para adesão às atividades
programadas.

• Dificuldade no formato de divulgação das
atividades.

• Observou-se melhoria na integração dos
colaboradores, no aprendizado de novos
conhecimentos e no desejo dos mesmos na
continuidade dos projetos.

• Promover um maior engajamento do corpo
docente no entendimento da importância dos
Cursos de Extensão voltados para uma
formação continuada.

• Falta de compreensão do corpo docente da
importância do Curso de Extensão para a
capacitação profissional.

• Considera-se que o processo de qualificação
dos
cursos
de
extensão
já
está
institucionalizado e vem oferecendo subsídios
para melhorias nos cursos oferecidos e para os
que estão em desenvolvimento.
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Acompanhamento dos Cursos de Extensão

Acompanhamento dos Cursos de Extensão

Acompanhamento dos Cursos de Extensão

• Falta de interesse, por parte de alguns Centros
e Faculdades, na proposição de novos cursos.

• Analisar a pertinência da inserção da atividade
no Programa de Avaliação Institucional. Tratase de uma ação solidária que deve ser
mantida, mas não como projeto de avaliação
institucional.

• As atividades desenvolvidas estão voltadas a
ações
solidárias,
e
não
apresentam
características de um projeto avaliativo.

• Comprometimento dos funcionários, alunos e
professores
nas
ações
propostas
de
envolvimento com a comunidade.

• Realização de um trabalho integrado, com
resultado
positivo
nas
atividades
desenvolvidas.

Ações Solidárias da Comunidade Interna

Ações Solidárias da Comunidade Interna

Ações Solidárias da Comunidade Interna

• Pouco investimento em ações de promoção,
prevenção e estímulo a adoção de hábitos
saudáveis de vida, inclusive os problemas
relacionados ao aumento de índice de
obesidade.

Viva a Vida

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A
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Viva a Vida

FRAGILIDADES

Viva a Vida

AVANÇOS
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• Ampliação de convênios
parceiras.

com

instituições
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• Pouca produção científica relacionada aos
projetos de extensão.

• Ampliação do número de Planos de Trabalho
de Extensão aprovados para o biênio
2016/2017 a partir da maior aproximação com
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e
com os projetos pedagógicos das Faculdades.
de

• Promover ações no sentido de envolver maior
número de docentes nos Projetos de Extensão.

• Número ainda reduzido de propostas de
Projetos de Extensão encaminhadas à
PROEXT – Pró- Reitoria de Extensão.

• Os Relatórios apresentaram consistência em
relação aos Planos de Trabalho de Extensão
aprovados e executados.

• Maior participação em Congressos
Extensão com apresentação de trabalho.

Acompanhamento dos Projetos de Extensão

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A
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Acompanhamento dos Projetos de Extensão

FRAGILIDADES

Acompanhamento dos Projetos de Extensão
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A proximidade física da Coordenadoria das
Práticas de Formação com as demais
Coordenadorias da PROGRAD resultou em
maior integração das atividades.

Apresentação de projetos inovadores de
Práticas de Formação pelos docentes,
contribuindo para uma maior diversidade de
temas frente aos novos desafios encontrados
na formação acadêmica.

•

¾ Diversidade das atividades oferecidas.
¾ Aperfeiçoamento do sistema SIGA para
os processos de matrícula e atribuição de
aula.
¾ Maior usabilidade e acessibilidade às
informações do Portal, proporcionando
maior interação com a comunidade
acadêmica.

Aprimoramento do Projeto das Práticas de
Formação no que se refere a:
¾ Revisão da essência da ementa do
Projeto, em conformidade com seu
objetivo.

das

•

•

Aprimoramento
Didático-Pedagógico
Práticas de Formação

AVANÇOS

Pouco conhecimento das características que
envolvem o processo de matrícula nas
Práticas de Formação e dos critérios
institucionais estabelecidos.
Cancelamento abrupto de oferecimento de
Práticas de Formação, em decorrência de
Processos Seletivos.
O sistema de Workflow (sistema de
aprovação dos novos projetos de Práticas de
Formação)
vigente
não
proporciona
segurança nos dados.

•

•

das

•

Aprimoramento
Didático-Pedagógico
Práticas de Formação

FRAGILIDADES

07. POLÍTICA DE GRADUAÇÃO

Dar continuidade à qualificação das Práticas
de Formação visando à integral formação do
aluno diante dos desafios acadêmicos atuais.
Aproximar a relação da CPRAFOR com a
Comunidade Acadêmica para divulgação e
compreensão de seus processos.

•

•
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Manter um contato frequente com o NTIC que
possibilite a conclusão das solicitações da
CPRAFOR dentro dos prazos necessários
para o bom desenvolvimento das atividades e
a segurança no armazenamento e no acesso
de informações.

das

•

Aprimoramento
Didático-Pedagógico
Práticas de Formação
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Refletir sobre um sistema avaliativo das
Atividades Complementares.
Dar continuidade ao processo de avaliação
das
Atividades
Complementares
para
aperfeiçoamento dos avanços identificados e
melhoria das Atividades Complementares
estabelecidas no Projeto Pedagógico dos
Cursos.

•
•

Falta de integração com setores da
Universidade que promovem atividades que
poderiam ser consideradas como Atividades
Complementares.
Morosidade na elaboração e na publicação da
Resolução Normativa sobre Atividades
Complementares.

•

•

Qualificação das Atividades Complementares
com o oferecimento de atividades propostas
pelos diferentes Cursos envolvidos.

A inclusão no Calendário Acadêmico da
Universidade de data-limite para o aluno da
Graduação apresentar os comprovantes de
Atividades Complementares realizadas no
semestre, para validação, contribuiu, de
maneira significativa, para a qualificação das
atividades.

Aperfeiçoamento da infraestrutura tecnológica
para
validação
das
Atividades
Complementares.

Contribuição das Atividades Complementares
na formação do cidadão profissional.

Sistematização
dos
procedimentos
operacionais, incluindo criação da identidade
visual do projeto.

•

•

•

•

•
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Atividades Complementares

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

Atividades Complementares

Socialização das atividades pedagógicas da
CPRAFOR em eventos científicos.

FRAGILIDADES

Atividades Complementares

•

AVANÇOS

07. POLÍTICA DE GRADUAÇÃO

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II

•

9 resistência de parte de professores e
gestores;

Consolidação da Avaliação do Ensino como
componente do Projeto Pedagógico dos
Cursos.

•

Dificuldades de disponibilidade integral dos
IAGs nas atividades do GT – EIA (Estratégias
Inovadoras de Aprendizagem).

•

Maior estímulo à participação dos docentes.

Expansão extramuros das atividades do
projeto:

•

•

9 participação em congresso nacional de
Microbiologia para apresentação de duas
das
quatro
metodologias
ativas
desenvolvidas;

•

Baixa adesão do corpo docente ao projeto.

•

Avanços epistemológicos sobre o significado
das estratégias inovadoras.

•

Estabelecer estratégias para motivar
participação de docentes no projeto.

Estratégias Inovadoras de Aprendizagem

Estratégias Inovadoras de Aprendizagem

Estratégias Inovadoras de Aprendizagem

9 uma maior reflexão e análise dos
resultados junto aos corpos docente e
discente.

9 processo avaliativo;

9 gestão
de
informações:
tecnológico aquém do esperado;
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a

Intensificar a divulgação dos resultados à
semelhança do que se faz para incentivar a
participação no projeto.

Avaliar as ações desenvolvidas a partir dos
objetivos propostos.

•

9 instrumento de avaliação, quanto à sua
extensão e à época de realização;

Manutenção do projeto e do GT responsável
pelo seu andamento.

•

suporte

Avaliar amplamente o projeto em relação a
suporte tecnológico, instrumento, uso dos
dados obtidos e socialização das ações
decorrentes.

•

•

Continuidade do projeto, cujos dados
contribuíram para o planejamento e ações
das Faculdades e Centros, pela relevância e
pertinência.

•
Dificuldades em relação a:

Avaliação do Ensino

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

Avaliação do Ensino

FRAGILIDADES

Avaliação do Ensino

AVANÇOS
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Padronizar a regulamentação dos Estágios
Obrigatórios junto às Diretorias de Faculdade.
Aperfeiçoar ambientes de divulgação de
oportunidades de estágios para os alunos.
Refletir sobre a viabilidade de convênios com
unidades no Exterior para a realização de
estágio.

•
•
•

Implantação de uma nova cultura acadêmica
em relação à organização dos estágios, de
acordo com o PPC de cada Curso e o
regulamento de estágio, em que estão
definidos os níveis de complexidades das
atividades a serem realizadas pelos alunos no
estágio, à luz dos regulamentos de Estágios
Obrigatórios e Não Obrigatórios.

•
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para
e de
para
Não

Aperfeiçoar a infraestrutura tecnológica
finalização do módulo de homologação
validação do Sistema de Estágio
emissão dos Estágios Obrigatórios,
Obrigatórios e Acordos de Cooperação.

•

•

Vinculação da Central de Estágios ao novo
Escritório de Talentos e Carreiras, com
objetivos mais amplos: além de gerenciar os
processos de estágio, também atuar na linha
de capacitação profissional dos alunos, por
meio de oficinas e treinamentos específicos.

•
Dificuldades:
9 na gestão de relatórios;
9 para divulgação de vagas de estágios, de
trainee e currículo dos alunos.

Implantação do Escritório de Talentos e
Carreiras – Programa de Estágio PUCCampinas

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

Implantação do Escritório de Talentos e
Carreiras – Programa de Estágio PUCCampinas

FRAGILIDADES

Implantação do Escritório de Talentos e
Carreiras – Programa de Estágio PUCCampinas

9 parceria com a Escola de Cadetes para
conhecimento e treinamento das trilhas de
aprendizagem e realização do curso das
trilhas;
9 realização do I Fórum das Trilhas de
Aprendizagem com docentes concluintes.

AVANÇOS
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Orientação formalizada
à comunidade
acadêmica sobre prazos para validação dos
documentos de estágios ativos.

•

Ampliação de convênios de parcerias da
PUC-Campinas com outras Instituições, na
realização de estágios obrigatórios em
atividades práticas de disciplinas e produção
de TCCs.

Aperfeiçoamento da relação acadêmicopedagógica na formação do profissional
cidadão.

Aumento de participação dos professores e
dos alunos em eventos de apresentação das
atividades realizadas.

•

•

•

Integração: Graduação & Sociedade

Ampliação dos convênios com unidades
concedentes de estágio.

•

e

Redução dos prazos de tramitação
devolução dos documentos aos alunos.

•

AVANÇOS

•

Dificuldade em se obter maior número de
docentes que proponham projetos de
parceria.
Dificuldades na infraestrutura tecnológica
para
confecção
de
certificados
de
participação e projetos de parcerias.

•

•
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Manutenção das parcerias, proporcionando
aumento
das
atividades
acadêmicopedagógicas aos alunos e docentes.

Integração: Graduação & Sociedade

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

Integração: Graduação & Sociedade

FRAGILIDADES
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Aprendizagem

Falta de uma política institucional para
valorizar o professor que orienta projeto de
Monitoria.
O valor da Bolsa Monitoria contribui para a
rotatividade dos alunos monitores.
Pequeno número de professores e alunos
avalia o processo de Monitoria.
Falta aprimoramento do processo de Sistema
Informatizado da Monitoria – SIM.
Falta, em alguns Centros, espaço físico
reservado para a Monitoria.

•

•
•
•
•

Valorização da Monitoria como elemento de
formação
contínua
dos
alunos,
proporcionando a execução dos objetivos do
Projeto Pedagógico do Curso, definindo-se as
disciplinas que, por sua natureza, devem
contar com o apoio da Monitoria para seu
desenvolvimento.

•

Ausência de avaliação histórica e sistemática
dos alunos inseridos no projeto.

•

Aprendizagem

Falta de material institucional para apoio
pedagógico e orientação aos docentes do
PROCAP.

de

•

Programa Comunidade
(PROCAP)

Programa Institucional de Monitoria

Melhoramento no suporte operacional para as
atividades do projeto.

de

FRAGILIDADES

Programa Institucional de Monitoria

•

Programa Comunidade
(PROCAP)

AVANÇOS

07. POLÍTICA DE GRADUAÇÃO

Atuação mais próxima da PROGRAD no
planejamento e orientação das atividades
acadêmico-pedagógicas do PROCAP.

•

Realizar a avaliação do Projeto de Monitoria
no âmbito do Curso.

•
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Estabelecer critérios institucionais que
valorizem a participação do docente nas
atividades de Monitoria.

Aprimorar, junto com o NTIC, o Sistema SIM,
de modo que passe a atender às
necessidades do desenvolvimento das
atividades de Monitoria, inclusive com o
controle on-line da frequência do aluno
monitor.
•

•

Programa Institucional de Monitoria

Aperfeiçoar o envolvimento na comunidade
acadêmica, sobretudo de diretores e
docentes vinculados ao projeto.

•

Aprendizagem

Avaliar o desempenho dos alunos frente aos
objetivos do PROCAP.

de

•

Programa Comunidade
(PROCAP)

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

Realização da 1ª Mostra de Talentos da
Graduação:
Inovação,
Criatividade
e
Excelência da Produção de TCC na PUCCampinas, que se mostrou como uma grande
oportunidade para os alunos dos diferentes
Cursos de Graduação apresentarem o
trabalho realizado.

Qualificação do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC)
•

Falta de uma Política Institucional que valide
a participação de docentes em eventos, pois
a grande maioria dos docentes das disciplinas
relacionadas ao TCC trabalha em regime
horista e sente dificuldade em comparecer
nas oficinas e se engajar na proposta da
Mostra.

Qualificação do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC)

Dificuldades na divulgação da revista à
comunidade interna e externa.

Realizar análise crítica das atividades de
qualificação do TCC nos diferentes Cursos.

•
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Utilizar o Portal da Universidade
divulgação dos trabalhos de TCC.

•

para

Qualificação do Trabalho de Conclusão de
Curso (TCC)

Melhorar a divulgação e distribuição da
revista às comunidades interna e externa.

•

Maior envolvimento com palestrantes da
semana de Planejamento Pedagógico,
visando à publicação de artigos de
professores com prática pedagógica e
experiências acadêmicas diferenciadas.

•

Reavaliar o valor das Bolsas Monitoria.

•

•

Implementar a prática da Monitoria on-line.

•

Qualificação da Revista Série Acadêmica

Desconhecimento, por parte dos alunos
monitores, da possibilidade de cursar
disciplinas a título de enriquecimento
curricular.

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

Qualificação da Revista Série Acadêmica

•

FRAGILIDADES

Qualificação da Revista Série Acadêmica

AVANÇOS
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• Realizar análise das questões discursivas com
base no Padrão de Resposta disponibilizado
pelo MEC/INEP.

• Realizar análises comparativas dos conteúdos
das questões do ENADE com os conteúdos
programáticos dos planos de ensino.

• Reforçar a leitura e discussão sobre
conhecimentos gerais e temas da atualidade.

• Elaboração de avaliações das disciplinas,
aproximando do formato das questões do
ENADE.

• Valorizar a avaliação externa como um dos
indicadores para qualificação do Projeto
Pedagógico.

• Dar continuidade às ações de sensibilização e
mobilização dos alunos e professores,
recomendando a cada Curso um plano de
ação continuada a partir do ingresso do aluno
no Curso.

• Manter sistemática de avaliação detalhada dos
resultados, para subsidiar análise dos Cursos.

• O Curso de Medicina obteve CPC 2.

• De maneira geral, a participação e os
resultados obtidos pela maioria dos Cursos
foram positivos.
• O período em que os resultados do ENADE
são disponibilizados dificulta a avaliação
qualitativa dos resultados obtidos pelos
Cursos.

Avaliação dos Resultados ENADE e CPC

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

Avaliação dos Resultados ENADE e CPC

FRAGILIDADES

Avaliação dos Resultados ENADE e CPC

AVANÇOS
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AVANÇOS

FRAGILIDADES

07A. POLÍTICA DE GRADUAÇÃO

• Incentivar a busca pela excelência.
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• Rever os objetivos do projeto de maneira que
possam contemplar o cronograma das
atividades que o processo envolve.

• Orientar as Diretorias de Faculdade no que diz
respeito à análise da prova e dos resultados
obtidos pelos Cursos.
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• Manter o estímulo ao desenvolvimento de
projetos de pesquisa interinstitucionais e sua
avaliação.

• Nem todos os programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu apresentaram resultados de
ações.

• Promoção
de
eventos
científicos
de
abrangência
regional,
nacional
ou
internacional, que são inerentes aos Grupos de
Pesquisa Institucionais, aos Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu, bem como à
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e
aproximação dos docentes permanentes dos
Programas Stricto Sensu da PUC-Campinas
com docentes de Programas de outras IES
nacionais e internacionais, visando à produção
científica conjunta e convênios de cooperação.
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Estímulo ao desenvolvimento de projetos de
pesquisa
interinstitucionais
para
os
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu

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

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

• Dar
continuidade
à
diretriz
de
acompanhamento dos Grupos de Pesquisa da
Universidade.

Reavaliação de Grupos e Linhas de Pesquisa

Reavaliação de Grupos e Linhas de Pesquisa

Reavaliação de Grupos e Linhas de Pesquisa

• Reavaliação dos Grupos e Linhas de Pesquisa,
resultando em aprovação de novos Programas
de
Pós-Graduação
Stricto
Sensu
na
Universidade e em reconhecimento por parte
das agências de fomento do trabalho dos
docentes, por meio da concessão de apoio à
pesquisa e participação em eventos científicos.

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI
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Avaliação das atividades de Pesquisa voltadas
à Iniciação Científica

Avaliação das atividades de Pesquisa voltadas
à Iniciação Científica
• Pequeno número de alunos do Colégio de
Aplicação PIO XII interessados em participar
do Programa de Iniciação Científica Júnior.

Avaliação das atividades de Pesquisa voltadas
à Iniciação Científica

• Aumento no número de bolsas FAPIC/Reitoria.

• Simplificação do trâmite de documentos nas
solicitações FAPESP.

• Estimular a participação dos Coordenadores
Acadêmicos e dos discentes nos processos
avaliativos.

• Baixa participação dos discentes no processo
de avaliação realizado ao final do semestre.

• A participação efetiva dos Coordenadores
Acadêmicos
e
da
Coordenadoria
de
Especialização na análise dos dados das
avaliações dos Cursos tem permitido o
reconhecimento dos bons resultados e
sugestões de melhorias na estruturação dos
Cursos.
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• Demandar ações para divulgar / incentivar a
participação dos alunos do Ensino Médio.

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

• Avaliar as atividades desenvolvidas através
dos convênios, com vistas à sua manutenção,
ampliação e prospecção de novos convênios.

• Aprovar e implantar as diretrizes das Políticas
propostas.

Implantação da Política de Inovação

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

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

Implantação da Política de Inovação

FRAGILIDADES

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

• Otimização dos trabalhos no sentido de
formalizar a Política de Inovação na
Universidade e, também, a Política de
Incubadoras.

Implantação da Política de Inovação

AVANÇOS

08. POLÍTICA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II

Estímulo

à

busca

de

fomento

pelos

• Realização de esforços para: 1- melhorar a
qualificação de Revistas dos Programas em
Ciências da Religião, Educação, Psicologia e
Urbanismo; 2- implantar nova Revista do
Programa em Linguagem, Mídia e Arte.

• Redução significativa nos tempos de titulação
dos alunos.

Estímulo

à

busca

de

fomento

pelos

• Ausência de autoavaliação dos Programas, em
que pese a avaliação da CAPES.

• Melhoria na programação do oferecimento das
disciplinas e na composição da carga horária
dos docentes permanentes.

• Acompanhamento das matrículas e processo
de orientação dos alunos.

Avaliação dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu oferecidos pela Instituição
Ciências da Religião, Ciências da Saúde,
Educação, Engenharia Elétrica, Linguagens,
Mídia e Arte, Psicologia, Sistema de
Infraestrutura Urbana, Sustentabilidade e
Urbanismo

Avaliação dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu oferecidos pela Instituição:
Ciências da Religião, Ciências da Saúde,
Educação, Engenharia Elétrica, Linguagens,
Mídia e Arte, Psicologia, Sistema de
Infraestrutura Urbana, Sustentabilidade e
Urbanismo

Avaliação dos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu oferecidos pela Instituição:
Ciências da Religião, Ciências da Saúde,
Educação, Engenharia Elétrica, Linguagens,
Mídia e Arte, Psicologia, Sistema de
Infraestrutura Urbana, Sustentabilidade e
Urbanismo

Estímulo

à

busca

de

fomento
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pelos

• Acompanhamento processual dos Programas
oferecidos.

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A
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empresas

• Aprimorar os estudos, aprofundando as
análises
relativas
à
importância
da
internacionalização nas atividades de P&D.

Plano de Internacionalização dos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu
• Não há fragilidade devido à fase inicial do
projeto.

Plano de Internacionalização dos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu

• Introdução ao plano de internacionalização.
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Plano de Internacionalização dos Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu

• Falta de Política de Inovação instituída.

• Aprimorar o processo de vinculação de
projetos, acompanhando seu desenvolvimento
e sua política, a partir da inovação e das
relações interinstitucionais.

de

Patenteamento de projetos desenvolvidos no
âmbito da pesquisa

• Aproximação Universidade-Empresa a partir de
projetos interinstitucionais.

empresas

Implantação de Incubadora
tecnológicas na Universidade

de

Implantação de Incubadora
tecnológicas na Universidade

Implantação de Incubadora
tecnológicas na Universidade

empresas

• Falta de Política de Inovação instituída pela
Universidade.

• Detecção de potenciais produtos patenteáveis.

de

• Divulgação de estudos realizados e proposição
de novos, na área de pesquisa e inovação.

Patenteamento de projetos desenvolvidos no
âmbito da pesquisa

Patenteamento de projetos desenvolvidos no
âmbito da pesquisa

• Avaliar o impacto da nova estrutura nas
atividades de pesquisas institucionais.

• Desconhecimento das atividades de P&D
institucionalizadas,
em
especial
às
correlacionadas à Graduação.

para
aos

• Aperfeiçoamento
de
infraestrutura
aprimoramento
do
atendimento
pesquisadores.
• Implantação do Escritório de Apoio.

pesquisadores

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

pesquisadores

FRAGILIDADES

pesquisadores

AVANÇOS
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Plano de Carreira Docente
• Retomar
as
atividades
visando
ao
aprimoramento do processo de gestão da
Carreira Docente.

Plano de Carreira Docente
• Priorização das atividades operacionais em
detrimento das demais.

Avaliação
dos
Processos
de
Serviço
Especializado em Engenharia de Segurança e
em Medicina do Trabalho (SESMT)
Atividades do Departamento de Engenharia
e Segurança do Trabalho (DEST)
• A forma de controle de fornecimento e
entrega dos Equipamentos de Proteção
Individual (EPIs) que são fornecidos para
os colaboradores se mostra inadequada à
demanda atual.

Plano de Carreira Docente
• Aprimoramento
do processo de gestão
institucional, especialmente do da gestão da
Carreira Docente, por meio dos relatórios
criados/aprimorados, além da capacitação
permanente dos agentes envolvidos.

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

Atividades do Departamento de Engenharia
e Segurança do Trabalho (DEST)
• As ações relacionadas à segurança do
trabalho, no que se refere ao Programa de
Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA),
foram aprimoradas quanto ao diagnóstico e
acompanhamento de seus processos.
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Atividades do Departamento de Engenharia
e Segurança do Trabalho (DEST)
• Viabilizar
formas
de
controle
dos
Equipamentos de Proteção Individual
(EPIs)
que
são
fornecidos
aos
colaboradores da Instituição, com o
objetivo de reduzir a quantidade de papel e
levantar as informações relacionadas a
estes equipamentos, principalmente a sua
vida útil.

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

Programa de Capacitação de Gestores do
Plano Estratégico Institucional
• Dar continuidade à capacitação de gestores
pela PUC-Campinas, conforme planos de
ações formulados no planejamento estratégico
institucional.

Programa de Capacitação de Gestores do
Plano Estratégico Institucional
• Impossibilidade de implantação no prazo
previsto (ano de 2017), em função da
priorização de outras atividades.

Programa de Capacitação de Gestores do Plano
Estratégico Institucional
• Definição de conteúdo, em conjunto com
diversas áreas da Universidade (Reitoria, PróReitorias e Coordenadoria Jurídica), para a
formação dos gestores da Instituição.

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A
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Avaliação dos Processos da Divisão de
Recursos Humanos
• Envidar esforços para efetivar o Plano de
Cargos e Salários do Corpo TécnicoAdministrativo.
• Dar continuidade às ações de capacitação já
existentes e prospectar novas.

Avaliação dos Processos da Divisão de
Recursos Humanos

Avaliação dos Processos da Divisão de
Recursos Humanos
• Aumento do número de horas/treinamento por
funcionário.
• Progressão no processo para efetivar o Plano
de Cargos e Salários.
• Sistematização da Pesquisa de Clima
Organizacional, facilitando a análise dos dados.
• Criação de índices/indicadores estratégicos
para melhorias nos processos.
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Atividades do Departamento de Medicina
do Trabalho (DMT)
• Manter o desenvolvimento do Programa de
Qualidade de Vida.
• Implantar ferramentas de gestão/software.
• Realizar a Análise Ergonômica do Trabalho
para os departamentos com grande
quantidade de colaboradores (DSG, DSU,
DEM e SBI).

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

Atividades do Departamento de Medicina
do Trabalho (DMT)
• Dificuldade na adesão às atividades que
estimulam a qualidade de vida.
• Ausência de ferramentas adequadas para a
gestão ocupacional.

FRAGILIDADES

Atividades do Departamento de Medicina do
Trabalho (DMT)
• Manutenção do Programa de Qualidade de
Vida Institucional – “De Bem com a Vida”.
• Implantação
dos
programas
complementares de Qualidade de Vida:
Ginástica Holística, Ginástica Laboral e
Acompanhamento Nutricional.
• Manutenção da cobertura dos exames
médicos periódicos.
• Realização das Avaliações Ergonômicas do
Trabalho pela Fisioterapeuta do Trabalho.
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FRAGILIDADES
Programa
Permanente
de
Capacitação
Pedagógica (PPCP)
• Admissão tardia de docentes.
• Situação funcional de docentes horistas que
não favorecem a participação.
• Falta de reconhecimento da frequência e
participação do docente para pontuação em
currículo na IES.

AVANÇOS

Programa
Permanente
de
Capacitação
Pedagógica (PPCP)
• Consolidação de uma cultura de planejamento
permanente de capacitação pedagógica dos
docentes
para
o
aprimoramento
do
desempenho na função docente.
• Maior número de participantes.
• Maior diversidade de atividades ofertadas ao
longo do semestre.

09. POLÍTICA DE RECURSOS HUMANOS
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Programa
Permanente
de
Capacitação
Pedagógica (PPCP)
• Viabilizar a implantação de um Sistema que
permita a inscrição, frequências, avaliação e
emissão do Certificado de Participação.
• Diversificar as atividades para atender às
particularidades dos Centros e seus Cursos.
• Dar
continuidade
às
atividades
já
desenvolvidas e à sua avaliação.
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• Acompanhar o desempenho dos alunos com
Bolsa de Estudo no que diz respeito à
permanência, conclusão do curso, inserção no
mercado de trabalho, continuidade dos
estudos, entre outros.
• Analisar as causas das dificuldades de
atendimento à proporcionalidade exigida e
apresentar propostas ou alternativas de
solução.
Bolsas Acadêmicas
• Sistematizar todas as solicitações de
Bolsas/Descontos/Financiamentos e suas
aplicações com o Departamento de Contas a
Receber para melhor gerenciamento da
Reitoria/Mantenedora
e
aperfeiçoar
os
Relatórios de acompanhamento/gerenciais.
• Analisar o resultado obtido nas ações
desenvolvidas, à luz da Política Institucional
da Universidade.

• Dificuldade
de
equacionamento
da
proporcionalidade legal exigida de 01 bolsista
para cada 09 pagantes, por curso e turno das
vagas oferecidas no PROUNI, dado que esta
oferta deve ser realizada ao final do 2°
semestre com base em uma projeção para o
ano seguinte.

Bolsas Acadêmicas
• Inadequação do sistema vigente para
acompanhamento das bolsas concedidas.

Acompanhamento das Bolsas de Extensão
• No Relatório Final elaborado, o relato descrito
das atividades realizadas se sobrepõe à
análise qualitativa do projeto.

• Continuidade no oferecimento das vagas para
alunos bolsistas nos programas: PROUNI,
Vestibular Social e Programa Geral de Bolsa
de Estudo Não Restituível.

Bolsas Acadêmicas

• Manutenção da política institucional de Bolsas
de Estudo, garantindo a adequação dos
critérios de concessão de bolsa aos critérios da
Universidade e legais.

Acompanhamento das Bolsas de Extensão

• Engajamento de maior número de alunos na
condição de voluntários, com a criação do
GAVE (Grupo de Alunos Voluntários da
Extensão).
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• Aprimorar a elaboração dos artigos resultantes
dos trabalhos desenvolvidos, de modo a
possibilitar a publicação em periódicos
qualificados.

Acompanhamento das Bolsas de Extensão

Bolsas de Inclusão Social

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

Bolsas de Inclusão Social

FRAGILIDADES

Bolsas de Inclusão Social

AVANÇOS

10.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL: BOLSAS INSTITUCIONAIS PARA ALUNOS

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II

• Relatório Final dos Bolsistas de Extensão: o
texto em formato de artigo científico contribuiu
para potencializar as publicações dos alunos e
de seus respectivos professores.

• Contribuição significativa no processo de
formação dos alunos envolvidos, através de
experiências transformadoras.

• Realização do Encontro Anual de Extensão
Universitária,
com
qualidade
das
apresentações destacadas pelas avaliações
externas.

AVANÇOS

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

10.1. RESPONSABILIDADE SOCIAL: BOLSAS INSTITUCIONAIS PARA ALUNOS

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II

• Inovação, por meio de eventos realizados para
a difusão de atividades artístico-culturais na
Universidade, para a interação e socialização
de todos os envolvidos com as propostas do
Centro de Cultura e Arte e para o
fortalecimento dos vínculos de pertencimento e
visibilidade do Centro na comunidade
universitária.
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• Aprimorar continuamente o projeto avaliativo
de gestão.

• Confecção
de
vídeo
institucional,
demonstrando a importância da arte e da
cultura na história da Universidade e contendo
depoimentos de alunos sobre a formação
humana possibilitada pela participação em
projetos artístico-culturais desenvolvidos pelo
CCA.

• Aperfeiçoamento do processo de avaliação,
que permitiu maior clareza dos resultados.

• Ampliar a busca por recursos internos e
externos.

Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro
de Cultura e Arte (CCA)

Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro
de Cultura e Arte (CCA)

Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro
de Cultura e Arte (CCA)

• No geral, maior interesse e participação dos
alunos, comparando-se com anos anteriores.

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

FRAGILIDADES

AVANÇOS

10.2 - RESPONSABILIDADE SOCIAL - AÇÕES INSTITUCIONAIS

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II

dos

• A totalidade dos atendidos pelo CIAPD que
participou das oficinas socioeducativas foi
submetida a processos seletivos visando ao
seu ingresso no mercado de trabalho.

• Evasão de pessoas com deficiência assistidas
pelo CIAPD, em virtude da dificuldade de
acesso ao Benefício do Transporte Gratuito.
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• Aperfeiçoar
o
relacionamento
com
a
comunidade interna e externa visando à
divulgação, ações conjuntas e solidificação do
projeto.

• Avaliar o projeto frente aos objetivos propostos
e estabelecer metas para os próximos
períodos.

preliminar

• Dificuldade na inserção de pessoas com
deficiência, da comunidade externa, no projeto.

organização

• Formação e capacitação da equipe envolvida
com o desenvolvimento do projeto, pela
participação
em
diferentes
atividades
acadêmicas.

a

Acompanhamento e Avaliação das Atividades
de Atenção à Pessoa com Deficiência

• Aprimorar
eventos.

Avaliação dos Atendimentos e Solicitações
Internas e Externas do Centro de Cultura e
Arte (CCA)

Acompanhamento e Avaliação das Atividades
de Atenção à Pessoa com Deficiência

Avaliação dos Atendimentos e Solicitações
Internas e Externas do Centro de Cultura e
Arte (CCA)

Acompanhamento e Avaliação das Atividades
de Atenção à Pessoa com Deficiência

• Atendimento de bom nível às solicitações,
despertando o interesse da comunidade
interna e externa em participar dos vários
grupos.

Avaliação dos Atendimentos e Solicitações
Internas e Externas do Centro de Cultura e
Arte (CCA)

• Viabilizar a participação dos Grupos Artísticos,
em especial o Teatro, na agenda cultural da
cidade e região.

Avaliação dos Grupos Artísticos do Centro de
Cultura e Arte (CCA)

Avaliação dos Grupos Artísticos do Centro de
Cultura e Arte (CCA)

Avaliação dos Grupos Artísticos do Centro de
Cultura e Arte (CCA)

• Avanços no processo avaliativo.

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

FRAGILIDADES

AVANÇOS

10.2 - RESPONSABILIDADE SOCIAL - AÇÕES INSTITUCIONAIS

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II

• Orientação aos atendidos e seus familiares
sobre direitos sociais.

• Interação com os familiares no processo de
vinculação da pessoa com deficiência ao
mercado de trabalho.

• Maior interação com a comunidade acadêmica
visando a reflexões sobre empregabilidade da
pessoa com deficiência.

• Melhor interação entre os colaboradores
portadores de deficiência e as suas respectivas
equipes
de
trabalho
vinculadas
ao
Departamento de Serviços Gerais da
Universidade, nas diversidades do dia a dia no
ambiente de trabalho.

• Maior número de atendidos pelo CIAPD que
ingressaram no Programa SENAI de Inclusão
da Pessoa com Deficiência no Mercado de
Trabalho – ensino regular.

AVANÇOS

FRAGILIDADES

RECOMENDAÇÕES E SUGESTÕES PARA A
POLÍTICA DE USO DOS DADOS DO PROAVI
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• Criar um Sistema de Cadastro das Pessoas
com Deficiência atendidas pelo CIAPD visando
facilitar o levantamento de dados estatísticos
do público atendido, por meio de um prontuário
digital.

10.2 - RESPONSABILIDADE SOCIAL - AÇÕES INSTITUCIONAIS

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II
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Dar continuidade ao projeto, ampliando as
ações de sustentabilidade na Instituição,
sobretudo o projeto de Compostagem.

•

• Insuficiência de estrutura e equipamento para
atender ao programa.

• Resposta positiva da Comunidade Interna à
Campanha desencadeada referente ao uso de
descartáveis.

• Aprimorar a infraestrutura administrativa e
operacional, assim como as instalações das
atividades concernentes ao Museu.

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS)

e

de
com

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS)

iconográfico

arquitetônica
o
público

Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
(PGRS)

• Organização do acervo
digitalização das imagens.

• Organização do acervo imaterial “Brinquedos e
Brincadeiras”.

• Concessão de bolsas-estágio (duas cotas
integrais)
aplicadas
aos
setores
de
conservação preventiva, curadoria de acervo e
produção cultural.

• Não
há
estrutura
acessibilidade
para
necessidades especiais.

• Equipe técnica reduzida, dificultando o
estabelecimento de atividades técnicas,
administrativas e de atendimento ao público
externo.

• Concessão de verba pública por meio do Edital
de Incentivo à Cultura – PROAC/SP.

• Desenvolvimento do Setor de Produção
Cultural, voltado especialmente para a
produção gráfica e captação de recursos, via
lei de incentivo, e para a organização de
eventos culturais.

Acompanhamento e Avaliação das Atividades
do Museu Universitário

Acompanhamento e Avaliação das Atividades
do Museu Universitário

Acompanhamento e Avaliação das Atividades
do Museu Universitário

• Aperfeiçoar o corpo técnico-administrativo no
que tange às atividades, número de
funcionários e carga horária de trabalho.

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

FRAGILIDADES

AVANÇOS

10.2 - RESPONSABILIDADE SOCIAL - AÇÕES INSTITUCIONAIS

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II

• Realizar avaliação do projeto.

• Não houve avaliação das atividades em
decorrência do volume de trabalho.

• Foram realizadas ações de qualificação do
programa de apoio pedagógico aos alunos
com deficiência da Universidade e do Colégio
PIO XII.

• Identificação de ingresso na PUC por parte de
alunos vinculados ao PIBID.

• Identificação de interesse de alunos do ensino
básico em continuar seus estudos.
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• Retomar os princípios do processo avaliativo
que compõem o Projeto e também que sejam
estudados
instrumentos
para
análise
comparativa e quantitativa.

• Locomoção dos bolsistas: o PIBID deve atuar
em escolas priorizadas pelo município. Essa
orientação exigiu que os bolsistas fizessem
grandes deslocamentos para chegar às
escolas e o mesmo para retornar às aulas, que
predominantemente ocorrem no período
noturno na Universidade. Isso ocasionou
atrasos nas escolas e nas aulas do período
noturno.

• Manutenção do número de bolsistas oriundos
de todos os Cursos de Licenciatura.

• Identificação de maior interesse dos bolsistas
pelo
magistério
e
pelos
trabalhos
interdisciplinares.

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

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

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

• Consolidação do programa a partir da
demanda apresentada pelos alunos com
deficiência.

Programa de Acessibilidade (PROACES)

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

Programa de Acessibilidade (PROACES)

FRAGILIDADES

Programa de Acessibilidade (PROACES)

AVANÇOS

10.2 - RESPONSABILIDADE SOCIAL - AÇÕES INSTITUCIONAIS

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II

• Estabelecer estratégias para interação da
equipe de coordenação ligada às Diretorias de
Ensino de Campinas com a IES.
• Elaborar
instrumentos
avaliativos
que
possibilitem a sistematização e análise dos
dados/informações.

• Gestão centralizada do Programa pela
Diretoria
de
Ensino,
dificultando
o
acompanhamento direto das ações pela IES.
• Redução do número de bolsas disponibilizadas
pelo Governo Estadual de 50 para 37, no ano
de 2017.

• Os bolsistas relataram que as ações realizadas
no âmbito das escolas atenderam, ainda que
parcialmente,
às
especificidades
da
comunidade escolar e apontaram aspectos
importantes que se concretizaram com a
atuação no programa, tais como: a)
viabilização
da
integração
entre
comunidade/escola; b) minimização das
carências percebidas junto à comunidade
envolvida; c) possibilidade de oferecimento de
opções de recreação, lazer e aprendizagem,
tirando as crianças e jovens da rua; d)
oferecimento de oficinas aos alunos e pais que
possibilitaram o aprimoramento pessoal e, em
alguns casos, geração de renda às famílias.
• Realização, por vezes, de atividades não
relacionadas com a área de sua formação
universitária.

• Falta de continuidade em algumas ações e de
alguns materiais necessários.

Aspectos indicados pelos bolsistas que merecem
avaliação e correção de rumos:
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Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUCCampinas)

Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUCCampinas)

Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUCCampinas)

• Não há sincronização entre o cronograma da
FDE (Fundação para o Desenvolvimento da
Educação) e o da PUC.

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

FRAGILIDADES

AVANÇOS

10.2 - RESPONSABILIDADE SOCIAL - AÇÕES INSTITUCIONAIS

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II

FRAGILIDADES

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

A análise da CPA sobre essa Dimensão consta do Relatório 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I, anexado ao e-MEC, em março/2018.

AVANÇOS

11. SUSTENTABILIDADE FINANCEIRA

ANÁLISE DA CPA - PROJETOS E AÇÕES PROAVI 2017

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II

75

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017 – VOLUME II
CPA PUC-CAMPINAS

5. APRESENTAÇÃO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS E AÇÕES PARA O PROAVI 2018

Para o Programa de Autoavaliação Institucional da PUC-Campinas de 2018, foram previstos 84 processos
avaliativos e ações, que gerarão 84 relatórios, cuja análise será objeto de discussão da CPA a partir de
fevereiro de 2019, posto que os projetos de 2018 estão sendo finalizados nesse mês de dezembro de 2018
e passaram a ser entregues para avaliação da CPA/CAPI a partir de 10 de dezembro. Em função de
particularidades dos Órgãos, o prazo efetivo para recebimento provavelmente será até o final de janeiro de
2019. 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 2018 constarão do Relatório 2018 – 1o RELATÓRIO PARCIAL – Volume I e Volume II, a ser
posteriormente enviado ao MEC/INEP/DAES.
Cabe reafirmar que os processos avaliativos e ações para o PROAVI 2018 resultam da análise e avaliação
dos diferentes órgãos institucionais sobre os processos já desencadeados à luz do PDI 2018-2020, cujas
metas e objetivos a Universidade estabeleceu cumprir no período. Os títulos, por dimensão do PROAVI e
órgão responsável, constam do Quadro 3 a seguir:
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5

4

3

3–
Responsabilidade
Social da
Instituição
10.2.
Responsabilidade
Social – Ações
Institucionais

10.1.
Responsabilidade
Social – Bolsas
Institucionais para
Alunos

4 - Planejamento e
Avaliação

Dimensão
PROAVI

Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUC-Campinas) (PROGRAD – CELI)
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Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro de Cultura e Arte (CCA)
Avaliação dos Grupos Artísticos do Centro de Cultura e Arte (CCA)
Avaliação dos Atendimentos e Solicitações Internas e Externas do Centro de Cultura e Arte
(CCA)
Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Atenção à Pessoa com Deficiência (CIAPD)
Acompanhamento e Avaliação das Atividades do Museu Universitário (MUSEU)
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) (PROAD – DLS)
Programa de Acessibilidade (ProAces) (PROGRAD)
Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID - CAPES/PUC-Campinas)
(PROGRAD – CELI)

Bolsas de Inclusão Social (NAS)

Bolsas Acadêmicas (PROAD – DOCM)

Observatório da Educação Superior (DPLAN)

Continuidade na Implantação do Planejamento Estratégico (PEs) (DPLAN)

PROJETO / AÇÃO

Nota Técnica CGACGIES/DAES/INEP/MEC no 014, de 07/02/2014 e Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 065, de 09/10/2014.
Lei no 10.861, de 14/04/2004.
Aprovadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) e pelo CONSUN em reunião conjunta de 23/03/2005.

2–
Desenvolvimento
Institucional

8 - Planejamento e
Avaliação

1 - Planejamento e
Avaliação
Institucional

1 - Missão e o
Plano de
Desenvolvimento
Institucional

Dimensão
SINAES

Projetos (processos avaliativos e ações) desenvolvidos em 2018, no âmbito do PROAVI da PUC-Campinas, por Eixo3 do Instrumento de Avaliação
Institucional Externa, dimensão do SINAES4, dimensão do PROAVI5 e órgão responsável.

Eixo do
INSTRUMENTO

Quadro 3.

CPA PUC-CAMPINAS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017– VOLUME II

Dimensão
SINAES

2 – Política
para o Ensino,
a Pesquisa, a
Pós-Graduação
e a Extensão

Eixo do
INSTRUMENTO

3 – Políticas
Acadêmicas

7 – Política de
Graduação

6 – Política de
Extensão

Dimensão
PROAVI
PROJETO / AÇÃO
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Programa Comunidade de Aprendizagem (PROCAP) (PROGRAD – CPRAFOR)
Qualificação da Produção Científica na Graduação (Revista Série Acadêmica e outras) (PROGRAD –
COGRAD)

Integração: Graduação & Sociedade (PROGRAD)

Escritório de Talentos e Carreiras – Programa de Estágio PUC-Campinas (PROGRAD – COGRAD)

Desafios Contemporâneos do Ensino Superior (PROGRAD – COGRAD)

Avaliação dos resultados ENADE e CPC (PROGRAD)

Acompanhamento das Atividades Pedagógicas (PROGRAD)

Conhecendo e Divulgando a Universidade (PROGRAD – COGRAD)

Aprimoramento Didático-Pedagógico das Práticas de Formação (PROGRAD – CPRAFOR)

Ações Solidárias da Comunidade Interna (CACI)

PUC-Campinas Empreende (PROEXT)

Observatório PUC-Campinas (PROEXT)

Palavra Livre (CACI)

Oficin'Arte (CACI)

No Pique da PUC-Campinas (CACI)

Inter'Arte (CACI)

Férias na PUC-Campinas (CACI)

Apoio à Atividade Física e ao Esporte Universitário (CACI)

Extensão +Próxima (PROEXT)

Extensão +Parceiro (PROEXT)

Extensão +Universitário (PROEXT)

Projetos de Extensão (PROEXT)

Cursos de Extensão (PROEXT)

CPA PUC-CAMPINAS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017– VOLUME II

3 – Políticas
Acadêmicas

Eixo do
INSTRUMENTO

1 – Comunicação
com a Sociedade

5 – Política de
Atendimento a
Estudantes e
Egressos

9 – Políticas de
Atendimento aos
Estudantes

8 – Política de
Pós-Graduação e
Pesquisa

2 – Política para
o Ensino, a
Pesquisa, a PósGraduação e a
Extensão

4 – Comunicação
com a Sociedade

Dimensão
PROAVI

Dimensão
SINAES

PROJETO / AÇÃO

CALOURÍADA (CACI)
Consolidação Internacional: envio/acolhida e diversificação de parcerias (DRE)
Internacionalização da PUC-Campinas (DRE)
Grupo de Vivência Cooperativa e Solidária (CACI)
Pesquisas Institucionais (DPLAN)
Regulamentação e Estruturação do Núcleo de Relacionamento com Egressos (NRE) (NRE)
Avaliação de Satisfação de Usuário do SBI (SBI)
PUCCÍADA (CACI)
Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas) (PROGRAD)
Programa de Capacitação de Usuários do SBI (SBI)
Recepção aos Alunos Ingressantes (CACI)

Mostra de Profissões PUC-Campinas (DCOM – Setor de Marketing e Relacionamentos)

Eventos Institucionais (DCOM – Setor de Eventos)

Aprimoramento digital do Jornal da PUC-Campinas (DCOM)

Aprimoramento do Portal da Universidade como Canal de Comunicação (DCOM)

Reavaliação de Grupos e Linhas de Pesquisa (PROPESQ)

Plano de Internacionalização dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu (PROPESQ)

Patenteamento de Projetos desenvolvidos no âmbito da Pesquisa (PROPESQ)

Atração de empresas tecnológicas para incubação na Universidade (PROPESQ)

Implantação da Política de Inovação (PROPESQ)
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Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidos pela Instituição (PROPESQ)
Avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu oferecidos pela Instituição
(PROPESQ)
Estímulo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa interinstitucionais para os Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu (PROPESQ)
Estímulo à busca de fomento pelos pesquisadores (PROPESQ)

Avaliação das atividades de Pesquisa voltadas à Iniciação Científica (PROPESQ)

CPA PUC-CAMPINAS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES DO PROAVI 2017– VOLUME II

5 – Infraestrutura
Física

4 – Políticas de
Gestão

Eixo do
INSTRUMENTO

3–
Infraestrutura e
Bibliotecas

11 Sustentabilidade
Financeira

10 –
Sustentabilidade
Financeira

7 – Infraestrutura
Física

2 - Gestão
Institucional

9 – Política de
Recursos
Humanos

5 – Políticas de
Pessoal

6 – Organização e
Gestão da
Instituição

Dimensão
PROAVI

Dimensão
SINAES
PROJETO / AÇÃO

Acompanhamento e Avaliação do Sistema de Bibliotecas e Informação (SBI) (SBI)
Adequação de Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de
Barreiras Arquitetônicas (PROAD – DIEF)
Reestruturação dos Ativos de Rede no Campus I e II (NTIC)
Implantação do Office 365 (e-mail e Agenda Corporativa) (NTIC)
Desenvolvimento do Novo Sistema Acadêmico para a Universidade (SG)
Inventário Geral dos Acervos das Bibliotecas (SBI)
Reorganização da Base de Dados Docente (NCD)

Processo Orçamentário (PROAD – DOCM)
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Plano Permanente de Capacitação Docente (PPCD) (PROGRAD – COGRAD)
Avaliação dos Processos do Departamento de Engenharia e Segurança do Trabalho (DEST)
(PROAD – DRH)
Avaliação dos Processos do Departamento de Medicina do Trabalho (DMT) (PROAD – DRH)
Avaliação dos Processos da Divisão de Recursos Humanos (DRH) (PROAD – DRH)
Alfabetização e Suplência - Ensino Fundamental: Primeira e Segunda Fases (CACI)
Plano de Carreira Docente (NCD)
Programa de Capacitação de Gestores do Planejamento Estratégico (PEs) (DPLAN)
Programa de Capacitação de Recursos Humanos do SBI (SBI)
Alinhamento entre Plano Estratégico, Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e PROAVI
(DPLAN)
Educação a Distância (EAD) - Cursos de Especialização Lato Sensu, de Extensão e de
Graduação (DDE)
Estímulo ao Desenvolvimento de Projetos Estratégicos Institucionais (DPLAN)
Gestão do Departamento de Desenvolvimento Educacional (DDE) e da Educação a Distância
(EAD) (DDE)
Implantação de Metodologia de Gestão de Desenvolvimento de Sistemas (NTIC)
Implantação da Política de Segurança da Informação (NTIC)
Contratos e Convênios (PROAD – DOCM)
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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 2018:
Tabela 3. Número de projetos e de relatórios vinculados ao PROAVI
2018 da PUC-Campinas, por dimensão do PROAVI

PROAVI 2018
NÚMERO

Nº DA
DIMENSÃO
PROAVI

PROJETOS

RELATÓRIOS

1

4

4

2

7

7

3

7

7

4

2

2

5

11

11

6

14

14

7

9

9

8

10

10

9

8

8

10.1

2

2

10.2

9

9

11

1

1

TOTAL

84

84

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

O Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – Volume I mostrou as atividades e os resultados dos
relatórios dos projetos e ações desenvolvidos em 2017 no âmbito do PROAVI, recebidos pela CAPI e analisados
pela CPA até março/2018. O presente Relatório de Atividades 2017 – RELATÓRIO INTEGRAL – 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. Desde 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. Cabe ressaltar
que a CPA desenvolve duas frentes de trabalhos concomitantes: a continuidade das atividades de análise dos
projetos desenvolvidos no âmbito do PROAVI, em 2017, e o processo de planejamento e acompanhamento dos
projetos em realização em 2018. Nessa perspectiva, considerando a conclusão da análise/avaliação dos
projetos do ano de 2017, podem-se destacar como avanços:
Adequação de Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de Barreiras
Arquitetônicas
• Realização de novas adequações da infraestrutura para eliminar barreiras arquitetônicas, com
maior engajamento dos colaboradores nas fases do projeto, vistorias de obras e análises pósocupacionais.
Acompanhamento e Avaliação do Sistema de Bibliotecas e Informação (SBI)
• Cooperação interinstitucional, nacional e internacional, no acesso à informação, visando o
atendimento das necessidades da comunidade acadêmica.
• Padronização dos processos de editoração científica de publicações editadas pela Universidade.
• Adequação da infraestrutura tecnológica nos processos de editoração empregados nas publicações
científicas.
Recepção aos Alunos Ingressantes
• Extinção dos trotes violentos dentro da Universidade, mantendo-se as sanções disciplinares rápidas
e firmes, quando aberto processo de Sindicância no que tange à violência psicológica e moral.
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• Participação qualitativa das diretorias de Centro, Faculdade, entidades acadêmicas e funcionários
nas atividades do projeto.
• Aumento das ações de caráter solidário, contando com maior participação dos alunos ingressantes.
Pesquisas Institucionais
• Elaboração dos instrumentos para a pesquisa junto aos ex-alunos da PUC-Campinas que são parte
dos corpos técnico-administrativo e docente.
Programa de Relacionamento com Egressos
• Aprovação de Diretriz da Política Específica para os Alunos e Egressos da PUC-Campinas, que
norteará o relacionamento com esse público.
• Realização do “I Encontro entre Alumni” no novo modelo.
Consolidação Internacional: envio/acolhida e diversificação de parcerias
• Estabelecimento do Escritório EducationUSA PUC-Campinas e a efetivação do Programa Fellow
em inglês.
• Aumento do número de Acordos de Cooperação e parcerias com IES e outras empresas, nos
âmbitos nacional e internacional.
• Finalização da assinatura do acordo a ser celebrado com as PUCs (PUCPR, PUCRS, PUC Minas,
PUC-Rio, PUC-SP e PUC Goiás) para formalização da rede PUC.br.
PUC-Campinas Empreende
• Integração com novos parceiros relacionados ao apoio ao empreendedorismo e à capacitação
empreendedora da comunidade acadêmica.
Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas)
• Aperfeiçoamento de parcerias interinstitucionais.
• Abertura de projetos de interesse social e relacionados à missão da Universidade.
Férias na PUC-Campinas
• Participação de alunos bolsistas de diferentes áreas permitiu a variedade das atividades
desenvolvidas.
No Pique da PUC-Campinas
• Contribuição para o aperfeiçoamento de alunos da Educação Física em conteúdo de disciplinas do
curso.
Palavra Livre
• Parceria com o Núcleo de Fé e Cultura, Diretorias de Centro e associações de estudantes,
viabilizando temáticas variadas que atraíram participantes.
Viva a Vida
• Observou-se melhoria na integração dos colaboradores, no aprendizado de novos conhecimentos e
no desejo dos mesmos na continuidade dos projetos.
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Acompanhamento dos Projetos de Extensão
• Ampliação do número de Planos de Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2016/2017 a
partir da maior aproximação com Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e com os projetos
pedagógicos das Faculdades.
• Maior participação em Congressos de Extensão com apresentação de trabalho.
• Ampliação de convênios com instituições parceiras.
Aprimoramento Didático-Pedagógico das Práticas de Formação
• Revisão da essência da ementa do Projeto, em conformidade com seu objetivo.
• Diversidade das atividades oferecidas.
• Aperfeiçoamento do sistema SIGA para os processos de matrícula e atribuição de aula.
• Maior usabilidade e acessibilidade às informações do Portal, proporcionando maior interação com a
comunidade acadêmica.
•

Apresentação de projetos inovadores de Práticas de Formação pelos docentes, contribuindo para
uma maior diversidade de temas frente aos novos desafios encontrados na formação acadêmica.

Atividades Complementares
• Aperfeiçoamento da infraestrutura tecnológica para validação das Atividades Complementares.
Implantação do Escritório de Talentos e Carreiras – Programa de Estágio PUC- Campinas
• Vinculação da Central de Estágios ao novo Escritório de Talentos e Carreiras, com objetivos mais
amplos: além de gerenciar os processos de estágio, também atuar na linha de capacitação
profissional dos alunos, por meio de oficinas e treinamentos específicos.
Integração: Graduação & Sociedade
• Ampliação de convênios de parcerias da PUC-Campinas com outras Instituições, na realização de
estágios obrigatórios em atividades práticas de disciplinas e produção de TCCs.
Programa Institucional de Monitoria
• Valorização da Monitoria como elemento de formação contínua dos alunos, proporcionando a
execução dos objetivos do Projeto Pedagógico do Curso, definindo-se as disciplinas que, por sua
natureza, devem contar com o apoio da Monitoria para seu desenvolvimento.
Qualificação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
• Realização da 1ª Mostra de Talentos da Graduação: Inovação, Criatividade e Excelência da
Produção de TCC na PUC-Campinas, que se mostrou como uma grande oportunidade para os
alunos dos diferentes Cursos de Graduação apresentarem o trabalho realizado.
Programa Permanente de Capacitação Pedagógica (PPCP)
• Consolidação de uma cultura de planejamento permanente de capacitação pedagógica dos
docentes para o aprimoramento do desempenho na função docente.
Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro de Cultura e Arte (CCA)
• No geral, maior interesse e participação dos alunos, comparando-se com anos anteriores.
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• Confecção de vídeo institucional, demonstrando a importância da arte e da cultura na história da
Universidade e contendo depoimentos de alunos sobre a formação humana possibilitada pela
participação em projetos artístico-culturais desenvolvidos pelo CCA.
• Inovação, por meio de eventos realizados para a difusão de atividades artístico-culturais na
Universidade, para a interação e socialização de todos os envolvidos com as propostas do Centro
de Cultura e Arte e para o fortalecimento dos vínculos de pertencimento e visibilidade do Centro na
comunidade universitária.
Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Atenção à Pessoa com Deficiência
• Formação e capacitação da equipe envolvida com o desenvolvimento do projeto, pela participação
em diferentes atividades acadêmicas.
• Maior interação com a comunidade acadêmica visando a reflexões sobre empregabilidade da
pessoa com deficiência.
• Interação com os familiares no processo de vinculação da pessoa com deficiência ao mercado de
trabalho.
Acompanhamento e Avaliação das Atividades do Museu Universitário
• Concessão de verba pública por meio do Edital de Incentivo à Cultura – PROAC/SP.
• Desenvolvimento do Setor de Produção Cultural, voltado especialmente para a produção gráfica e
captação de recursos, via lei de incentivo, e para a organização de eventos culturais.
• Concessão de bolsas-estágio (duas cotas integrais) aplicadas aos setores de conservação
preventiva, curadoria de acervo e produção cultural.
• Organização do acervo imaterial “Brinquedos e Brincadeiras”.
• Organização do acervo iconográfico e digitalização das imagens.
Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS)
• Resposta positiva da Comunidade Interna à Campanha desencadeada referente ao uso de
descartáveis.
Programa de Acessibilidade (PROACES)
• Foram realizadas ações de qualificação do programa de apoio pedagógico aos alunos com
deficiência da Universidade e do Colégio PIO XII.
• Consolidação do programa a partir da demanda apresentada pelos alunos com deficiência.
Bolsas de Inclusão Social
• Continuidade no oferecimento das vagas para alunos bolsistas nos programas: PROUNI, Vestibular
Social e Programa Geral de Bolsa de Estudo Não Restituível.
Bolsas Acadêmicas
• Manutenção da política institucional de Bolsas de Estudo, garantindo a adequação dos critérios de
concessão de bolsa aos critérios da Universidade e legais.
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Reavaliação de Grupos e Linhas de Pesquisa
• Reavaliação dos Grupos e Linhas de Pesquisa, resultando em aprovação de novos Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu na Universidade e em reconhecimento por parte das agências de
fomento do trabalho dos docentes, por meio da concessão de apoio à pesquisa e participação em
eventos científicos.
Estímulo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa interinstitucionais para os Programas de PósGraduação Stricto Sensu
• Promoção de eventos científicos de abrangência regional, nacional ou internacional, que são
inerentes aos Grupos de Pesquisa Institucionais, aos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu,
bem como à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, e aproximação dos docentes
permanentes dos Programas Stricto Sensu da PUC-Campinas com docentes de Programas de
outras IES nacionais e internacionais, visando à produção científica conjunta e convênios de
cooperação.
Implantação da Política de Inovação
• Otimização dos trabalhos no sentido de formalizar a Política de Inovação na Universidade e,
também, a Política de Incubadoras.
Avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu oferecidos pela Instituição: Ciências da
Religião, Ciências da Saúde, Educação, Engenharia Elétrica, Linguagens, Mídia e Arte, Psicologia,
Sistema de Infraestrutura Urbana, Sustentabilidade e Urbanismo
• Melhoria na programação do oferecimento das disciplinas e na composição da carga horária dos
docentes permanentes.
• Acompanhamento das matrículas e processo de orientação dos alunos.
• Redução significativa nos tempos de titulação dos alunos.
• Realização de esforços para: 1- melhorar a qualificação de Revistas dos Programas em Ciências
da Religião, Educação, Psicologia e Urbanismo; 2- implantar nova Revista do Programa em
Linguagem, Mídia e Arte.
Patenteamento de projetos desenvolvidos no âmbito da pesquisa
• Detecção de potenciais produtos patenteáveis.
Implantação de Incubadora de empresas tecnológicas na Universidade
• Aproximação Universidade-Empresa a partir de projetos interinstitucionais.
Plano de Internacionalização dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
• Introdução ao plano de internacionalização.

Conforme avanços apontados, a CPA, em continuidade às atividades propostas para o ano de 2017, concluiu o
planejado. Além disso, promoveu, a partir da análise do material de avaliação disponível e da identificação dos
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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.
No sentido de aprimorar os trabalhos, as principais ações planejadas, para 2017, 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 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.

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, 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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ANEXO

ANEXO A
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AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO

FORMULÁRIO 5

ANO: 2017
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA:
1 - Comunicação com a Sociedade
DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA:
4- Comunicação com a Sociedade
EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA:
4 – Políticas de Gestão

EXTRATO no 01

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2017:
DCOM nº 01, 02, 03, 04

Relatório DCOM nº 01 – Aprimoramento do Portal da Universidade com o canal de comunicação
1.OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Proporcionar maior interatividade do Portal da Universidade com os
diversos públicos relacionados (alunos, professores, comunidade interna, comunidade externa e egressos); b)
Melhorar continuamente o Portal da Universidade, visando o seu aprimoramento, a cada etapa realizada; c)
Adicionar novas opções de canais de conteúdo e de acessibilidade do Portal. DO PROCESSO AVALIATIVO:
a) Pesquisar, com os usuários internos e externos, a utilização, a navegabilidade e as necessidades de
aprimoramento.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O desenvolvimento esteve a cargo de uma equipe envolvendo DCOM, NTIC e DDE. O método utilizado para
o desenvolvimento do portal foi uma adaptação do Extreme Programming (XP) e do SCRUM, conhecidos na
área de Engenharia de Software.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
As atividades realizadas:
• Etapa 1. Desenvolvimento do Novo Portal (FRONT END)
• Etapa 2. Desenvolvimento do Novo Portal (BACK END)
• Etapa 3. Testes modulares
• Etapa 4. Testes de integração
• Etapa 5. Aprovação do Novo Portal
• Etapa 6. Migração entre o Portal Antigo e o Novo Portal
• Etapa 7. Lançamento do Novo Portal
• Etapa 8. Acompanhamento do desempenho e da usabilidade do Novo Portal
• Etapa 9. Manutenções corretivas e de aperfeiçoamento
• Etapa 10. Atendimento às solicitações operacionais
• Etapa 11. Acompanhamento da assimilação do Novo Portal pela Instituição
Os resultados apresentados foram satisfatórios, conforme feedback obtido junto à comunidade da instituição,
na forma verbal ou por e-mails, indicando que o diagnóstico apresentado no relatório de 2015, que serviu de
base para o desenvolvimento do Novo Portal, estava correto. O Novo Portal foi implementado na data
estipulada pela Administração Superior da Universidade (27/06/2016), confirmando a adequação dos
métodos utilizados para o seu desenvolvimento. As etapas 8, 9, 10 e 11, acima descritas, foram
1
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ANO: 2017
desenvolvidas de maneira satisfatória, apontando a necessidade do aprimoramento constante do Portal,
visando acompanhar a dinâmica da Instituição. Para divulgação, houve o lançamento oficial do Novo Portal
para a comunidade acadêmica em evento ocorrido em junho, com a presença do Grão Chanceler da
Instituição e autoridades; houve divulgação em meios de comunicação do município de Campinas, além de
auto divulgação no próprio portal. Avaliação Global: o novo Portal cumpre com a função para a qual foi
destinado, porém, novas tecnologias emergentes tornam necessárias mudanças rápidas e dinâmicas, para
torná-lo uma fonte de informação e serviços, de maneira simples e organizada. AVANÇOS: Novas
ferramentas foram implementadas, o que possibilitou maior agilidade em relação ao Portal anterior da
Universidade. FRAGILIDADES: Torna-se necessário um estudo anual sobre mudanças tecnológicas, frente
ao grande número de produtos novos que surgem para o tema digital. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES:
Constituir um grupo permanente de estudos sobre novidades tecnológicas voltadas para o Portal da
Universidade.
Relatório DCOM nº 02 – Eventos Institucionais
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Realizar eventos institucionais da Universidade, visando a integração
da comunidade acadêmica, a projeção da imagem institucional e, em casos específicos, o cumprimento de
compromissos acadêmicos. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Finalizar o Guia de Eventos e Cerimoniais da
Universidade; b) Implementar a pesquisa de opinião nos eventos institucionais.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Desde janeiro de 2015, todos os eventos autorizados pela Instituição passaram a receber o apoio do
Departamento de Comunicação Social, que através de sua equipe de Relações Públicas visitou cada
solicitante, colhendo informações e briefing para a realização do evento institucional, com a finalidade de
organizar, padronizar e acompanhar todos os passos para que os resultados esperados fossem atingidos em
cada projeto. Uma proposta de Manual de Eventos para a Universidade foi encaminhada, e está em fase final
de aprovação para sua ampla divulgação. Um grupo de trabalho composto por membros da Reitoria, PROAD,
CLC e DCOM trabalha para um aperfeiçoamento dos processos nos eventos institucionais.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
A avaliação dos resultados de cada evento compete à área e/ou setor promotor. A qualidade da prestação de
serviço do DCOM ao promotor do evento é avaliada pontualmente, não havendo instrumento específico de
avaliação.
Tabela 1. Número de eventos institucionais em que houve participação do DCOM.

(1)
(2)

ANO

NÚMERO DE EVENTOS

2013

144

2014

163

2015 (1)

352

2016 (2)

422

2017

378

Aumento considerável do número de eventos a partir de 2015, pois houve mudança no modelo de trabalho e o DCOM passou a
atuar como consultoria para os Centros, as Faculdades e os Órgãos Auxiliares e Complementares.
Em 2016, foram realizados muitos eventos adicionais, em razão das comemorações dos 75 anos da Universidade.
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A atuação do DCOM junto aos eventos se dá a partir do cadastro do evento, pelo órgão solicitante, por meio
do Sistema de Solicitação e Gerenciamento de Eventos (SESAE). A partir dos eventos institucionais
devidamente cadastrados no Sistema SESAE, o Departamento de Comunicação atua como consultoria para
a organização dos eventos, baseado em histórico dos eventos de anos interiores. Com essa informação foi
possível monitorar os eventos desde 2015 propondo novas soluções e adequações de espaços e solicitações
futuras, beneficiando o organizador na execução final das atividades. AVANÇOS: Em 2017 o DCOM
participou ativamente do Grupo de Trabalho responsável pelos eventos em comemoração aos 76 anos da
Universidade: foram cerca de 15 eventos institucionais. FRAGILIDADES: Pedidos de consultoria sem os
devidos registros no Sistema SESAE. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Implementar, por meio do
Sistema SESAE, a avaliação do evento para que o “PROMOTOR” e também os participantes possam avaliar
os trabalhos realizados; b) Elaborar um calendário de eventos de forma mais centralizada, agrupando
eventos dos mesmos Centros e/ou Faculdades.
Relatório DCOM nº 03 - Mostra de Profissões PUC-Campinas
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Divulgar para públicos específicos os cursos de Graduação, de
Pós-Graduação e de Extensão, bem como, aproximar os estudantes das profissões desejadas,
proporcionando um facilitador para o momento da escolha profissional; b) Informar para os estudantes e
visitantes do evento as políticas de concessão de bolsas de estudos da Universidade, os projetos de
intercâmbio com Universidades no exterior e divulgar os principais projetos de Iniciação Científica da
Universidade. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Avaliar a pertinência da proposta de unificação
do evento com outros da Universidade; b) Mensurar os dados dos eventos ligados à captação de alunos e
identificar os resultados positivos para os próximos anos; c) Cruzar dados dos visitantes do evento nos
últimos 4 anos com os dados de matriculados nos processos seletivos da Universidade.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Com o formato atual de uma exposição com maior tempo e contando com um espaço para pequenas
palestras, não existiu o cadastramento no local do evento, apenas o levantamento das escolas participantes,
com as séries dos estudantes envolvidos. Em paralelo, são realizadas análises através da Assessoria de
Imprensa da Universidade, de forma a “clipar” toda mídia espontânea gerada pelo evento, bem como, o
acompanhamento das redes sociais.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
No espaço da Mostra de Profissões da PUC-Campinas, designado este ano Universo PUC-Campinas,
realizada no período de 15 de agosto a 24 de setembro, os seguintes serviços estiveram disponíveis:
• Informações sobre os Cursos de Graduação oferecidos pela PUC-Campinas
• Informações sobre os Processos de Seleção (Vestibulares) para ingresso na PUC-Campinas
• Informações sobre as possibilidades de financiamento estudantil na PUC-Campinas
• Informações sobre intercâmbio estudantil na PUC-Campinas
• Informações sobre os Cursos de Pós-Graduação (Mestrado/Doutorado/Especialização) oferecidos pela
PUC-Campinas
• Ponto de Encontro
• Assessoria de Imprensa
Os resultados, no que se refere à relação entre o número de participantes, os que fizeram inscrição para o
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Vestibular e os efetivamente matriculados ainda não foram tabulados para os dados oficiais, com o
cruzamento dos visitantes com números de alunos matriculados na Universidade. Não foi realizada pesquisa
de satisfação do público presente no ano de 2017, bem como não houve publicação da Revista das
Profissões. AVANÇOS: Com novo formato, com mais envolvimento de professores das faculdades através de
palestras temáticas, o evento foi visitado por muitas famílias e por escolas que participaram mesmo não tendo
confirmado presença junto à organização do evento, o que demonstra que a Mostra de Profissões da PUCCampinas faz parte do calendário dos eventos dos principais colégios da RMC. FRAGILIDADES: a) Já
existem propostas de novos eventos como o nosso para o ano de 2018, na cidade de Campinas, o que faz
nosso evento não ser mais o único da região. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Programar a junção da
Feira de Estágios com a Mostra de Profissões, para aproveitar o tema e abranger mais estudantes para o
evento; b) Propor à Reitoria a criação de um Grupo de Trabalho para discutir os resultados dos últimos anos
da Mostra de Profissões, bem como tratar do modelo para o futuro desse evento, com a participação de
representantes das Pró-Reitorias, Diretorias de Centro e membros do DCOM.
_____________________________________________________________________________________________
Relatório DCOM nº 04 - Aprimoramento Digital do Jornal da PUC-Campinas
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Proporcionar maior interatividade do Jornal da Universidade com os
diversos públicos relacionados (alunos, professores, comunidade interna, comunidade externa e egressos)
através da plataforma digital, na ferramenta de aplicativos. Em 2016 deu-se início ao projeto de migração do
Jornal impresso para o digital, disponível no Portal da Universidade; b) Melhorar continuamente o Jornal da
Universidade, visando o seu aprimoramento, a cada etapa realizada; c) Para 2017, apresentar a migração do
Jornal digital também na ferramenta de Aplicativo. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: Consultar
com frequência os usuários do Jornal da Universidade para aprimorar os seus processos.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
No primeiro semestre foi realizado um diagnóstico para avaliação do atual Jornal da Universidade que
resultou de um Relatório da Avaliação do Jornal da PUC-Campinas, em seu formato eletrônico, com dados de
visitação e abrangência. Foram pesquisadas as principais ferramentas para a transferência do modelo atual,
via portal, para o jornal em formato de aplicativos.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
O Jornal da PUC-Campinas no modelo que está hoje, foi migrado da versão impressa para a eletrônica em
meados de 2015. O Jornal está atendendo, de maneira rápida e clara, a Comunidade Interna, com serviços e
conteúdo de interesse geral, bem como, com abertura para a divulgação de cursos, projetos e eventos
destinados ao público externo que tem interesse pela PUC-Campinas. AVALIAÇÃO GLOBAL: O Jornal da
PUC-Campinas, no formato APP cumpre com a função para a que foi destinada, porém, novas tecnologias
emergentes tornam necessárias mudanças rápidas e dinâmicas, para tornar o Jornal uma fonte de
informação e serviços, de maneira organizada e eficiente. AVANÇOS: Novas ferramentas serão
implementadas, o que possibilita maior agilidade e interação. FRAGILIDADES: Torna-se necessário um
estudo anual sobre mudanças tecnológicas, frente ao grande número de produtos que surgem para o tema
da mídia digital.
Formulário 5 – versão 6
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FORMULÁRIO 5

ANO: 2017
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA:
3 – Infraestrutura e Bibliotecas
DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA:
7- Infraestrutura Física
EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA:
5 – Infraestrutura Física

EXTRATO no 03

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2017:
NCD nº 02; NTIC nº 01; PROAD nº 05; SBI nº 01,02,03,04; SG nº 01

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

1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Finalizar o desenvolvimento e a implantação dos módulos faltantes
do Sistema de Gerenciamento da Carreira Docente (GECAD). DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Conferir o
cumprimento do proposto para 2017; b) Aferir eventuais ganhos nos processos operacionais de gestão dos
dados envolvendo o corpo docente, a partir da base de dados consolidada obtida no projeto; c) Identificar
etapas porventura faltantes na consecução do projeto; d) Analisar a pertinência de sua continuidade em 2018,
considerando que vem sendo desenvolvido desde 2011.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O projeto se desenvolveu a partir de reuniões mensais do grupo executor para diagnóstico/análise/
estabelecimento de ações para implantação do módulo projetado e contou com a presença de gestores e
funcionários do corpo técnico-administrativo, convidados conforme o tema tratado, respeitadas as expertises
das respectivas áreas de conhecimento.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Houve a continuidade do processo de aprimoramento dos componentes já desenvolvidos no módulo
“Composição da Carga Horária do Docente”, desde o início do Projeto Reorganização da Base de Dados dos
Docentes em 2011, com a realização das seguintes etapas: 1. Início da sistematização das alterações de
códigos dos componentes curriculares para o estabelecimento das pertinentes correspondências entre
disciplinas; 2. Processo de incorporação das horas: Regimentais, de Pesquisa, de Extensão e de Apoio à
Gestão, no relatório BDR 066, que informa a composição da carga horária semanal desenvolvida pelo docente,
por semestre letivo, sem a inclusão das horas de Especialização e de Extensão; 3. Desenvolvimento de parte
da proposta de incorporação das horas ensino de Práticas de Formação, de Especialização e de Extensão ao
GECAD, faltando a finalização referente às horas de Especialização e de Extensão, devido ao item
remuneração das referidas atividades; 4. Não foi possível desenvolver em 2017 a proposta de migração para o
sistema GECAD, do módulo de gerenciamento dos processos seletivos internos e externos de docentes, que
permanecem no sistema antigo, devido à priorização realizada pelo NTIC para os processos a serem
desenvolvidos em 2017. Houve o início do desenvolvimento da migração para o sistema GECAD, do processo
seletivo interno de docente para jornada de trabalhos de 40 horas semanais com Plano de Atuação AcadêmicoPedagógica da Graduação (Resolução Normativa PUC nº 23/12); 5. Não foi possível adiantar o processo de
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criação do relatório específico para subsidiar o levantamento anual de dados dos docentes para o Censo,
conforme previsto. Observou-se que as estratégias propostas em dezembro de 2016 para a finalização em
2017, referentes ao desenvolvimento do Módulo ”Composição da Carga Horária Docente” foram promissoras,
porém não suficientes para o encerramento dos trabalhos. Assim, destaca-se que houve aprimoramento do
relatório de gestão - BDR 066, porém falta ainda a incorporação das horas da Especialização e da Extensão.
Destaca-se, ainda, não ter sido possível completar a migração dos processos seletivos e avaliativos de
docentes para o Sistema GECAD, assim como a criação de um relatório para subsidiar as instâncias de
competência, no levantamento anual dos dados do corpo docente para o Censo, processos estes que trariam
ganho substancial para a gestão, principalmente para o próprio NCD. AVANÇOS: a) O projeto contribuiu para
o aprimoramento dos processos de gestão, principalmente do próprio Núcleo de Carreira Docente em 2017,
além de conferir capacitação aos agentes envolvidos no processo. FRAGILIDADES: a) A não finalização do
projeto impossibilitou avanços na gestão, principalmente pelo NCD e impossibilitou o desenvolvimento de
novos projetos. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Finalizar o desenvolvimento do Módulo “Composição da
Carga Horária Docente” no Sistema GECAD, em 2018, priorizando a proposta de desenvolvimento/migração
para o sistema GECAD, do módulo de gerenciamento dos processos seletivos internos e externos de docentes,
cursos de especialização e de extensão que permanecem no sistema antigo, b) Desenvolver o relatório para
levantamento dos dados docentes para o Censo.
Relatório NTIC nº 01 – Avaliação da Gestão da Tecnologia da Informação e Comunicação.
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Avaliar as principais ações realizadas e os resultados gerados em
2017 pelos principais processos que são executados no âmbito dos Departamentos do NTIC, a saber: 1)
Departamento de Desenvolvimento; 2) Departamento de Infraestrutura de TI; 3) Gestão do NTIC; 4) O Novo
SAU – Suporte e Atendimento Unificado. b) Avaliar os primeiros resultados da implantação, em setembro/2017,
do SAU (Suporte e Atendimento Unificado); c) Avaliar os primeiros resultados das ações desencadeadas pelo
NTIC em atenção às necessidades sugeridas pela Avaliação Institucional, após avaliação do Relatório de 2016,
dentre as quais a elaboração de um projeto que contemple a superação das necessidades do setor, para o
atendimento da comunidade. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Coletar, sempre que possível, dados que
permitam estabelecer indicadores para mensurar a evolução histórica de cada item avaliado, complementandose as análises com avaliação qualitativa, onde couber este segundo tipo de avaliação ou não for adequado a
aplicação de dados quantitativos e indicadores.
2.PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Dentre os processos
elencados nas áreas departamentais que compõe do NTIC (Gestão, Desenvolvimento, Infraestrutura/Redes e o
SAU) destaca-se que sempre foi possível coletar os dados quantitativos nos processos de trabalho. Os demais
processos que ainda não geram dados quantitativos suficientemente sistematizados para levantamento e
análise também foram considerados. A respeito destes tipos de processos, as avaliações e eventuais
comparações com períodos anteriores são qualitativas e constam das Análises dos resultados de cada
processo.

3. RESULTADOS GLOBAIS: Houve implantação do SAU (Suporte e Atendimento Unificado), órgão de 1º nível
aglutinador das funções de atendimento de demandas dos usuários (apresentadas por SSIs – Solicitações de
Serviços). A característica unificadora torna este órgão não subordinado aos atuais departamentos do NTIC,
ainda que organizacionalmente não esteja (ainda) implantada esta estruturação.
Suporte e Atendimento Unificado (SAU) – 1º Nível de Atendimento:
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A decisão de implantação do SAU-NTIC foi tomada em conjunto com a Reitoria após a extinção do cargo de
Gerente de Informática, usando-se os recursos financeiros provenientes para contratação de três novos
técnicos de atendimento de campo e deslocamento de cinco Analistas de Microinformática, para trabalharem
no 1º Nível de Atendimento (SAU), sendo dois deles com formação em andamento na área de desenvolvimento
de software (Sistemas de Informação). Esta decisão configura os principais objetivos do SAU, que são: a)
Centralizar ponto de contato único para demandas ao NTIC; b) Solucionar problemas, buscando aliviar os
departamentos solucionadores de 2º nível de situações que podem ser respondidas em primeiro atendimento.
Acerca do item (b), em especial a grande quantidade de demandas que recai sobre o departamento de
desenvolvimento, tais como: as orientações de uso dos sistemas de informação, execução de operações
eventuais, atribuição de permissões dadas pelos usuários-chave, orientação de ações contornáveis e informe
de situações de exceção (quedas de bancos de dados, por exemplo).
As Operações e procedimentos de suporte técnico aos equipamentos, rede e sistemas operacionais e de
produtividade (e-mail, word, excel, etc.) também são da esfera do SAU. Assim sendo, o SAU foi implantando
em caráter de teste em julho, destinado inicialmente a atender alguns departamentos. Uma série de atividades
preparatórias foram executadas para este primeiro período de funcionamento assistido, dentre as quais: a)
Treinamento por parte dos times de desenvolvimento, para a equipe do SAU desenvolver conhecimento
essencial dos principais sistemas de informação da Instituição; b) Preparação da equipe para usar o atual
sistema de SSIs (Solicitação de Serviços); c) Definição dos primeiros protocolos básicos de atendimento e as
regras de roteamento das SSIs para os 2º níveis, atendimento e roteamento de chamadas telefônicas; d)
Modelos Instrução e Apoio aos usuários quando o problema enfrentado estiver na base de conhecimento do 1º
nível; e) Atualização e Organização da base de conhecimento e como absorver conhecimento durante o
processo de operações do próprio SAU, individualmente ou em conjunto com os 2º nível solucionador. As
operações foram iniciadas no dia 25 de setembro, encerrando-se nessa data a operação piloto que estava em
andamento desde julho. Desde a implantação definitiva em setembro, os dados quantitativos medidos no SAU
1º nível foram 1311 atendimentos no período entre 25/09 e 30/11. Estes dados serão acompanhados para se
avaliar o progresso nos resultados de cada tipo de atendimento.
Departamento de Desenvolvimento
Processo nº 1: Desenvolvimento de Novos Sistemas de Informação (Projetos)
A definição de projeto no processo de trabalho do Departamento de Desenvolvimento pode recair tanto a um
sistema (módulo ou parte) totalmente novo, bem como a um conjunto grande de manutenções (apresentadas
por SSIs) agrupadas em esforço único com objetivo de melhorar, migrar e/ou permitir entendimento e
engenharia reversa dos requisitos de sistemas antigos, visando a posterior reengenharia (também por parte de
outro projeto).
Principais Ações Desencadeadas: Houve avanços significativos implantados no Departamento de
Desenvolvimento, seguindo as recomendações de auditoria, destacando-se: a) Consolidação da homologação
das solicitações pelos respectivos usuários-chave; b) Implantação do processo quinzenal de priorização de
demandas por parte dos usuários-chave, coincidente com o planejamento de trabalho interno das equipes de
desenvolvimento; c) Implantação da função de analista de teste, em especial para os projetos, em menor
escalas para as manutenções; d) Consolidação do uso da ferramenta ReadMine para controle de tarefas e
acompanhamentos dos sprints; e) Implantação (prevista para início de 2018) de um novo sistema de solicitação
de serviços (SSIs), no qual implementa-se toda a separação de funções previstas na RN 12/16 (usuário-chave,
delegados, usuário-final e NTIC). A priorização de desenvolvimento de novos projetos recaiu sobre: a)
Sistema Acadêmico SIGA, alargando-lhe o escopo do sistema para abranger algumas funções do vestibular,
por meio de manutenções e engenharia reversa dos requisitos do atual sistema, visando a sua imperiosa
reescrita, a partir de 2018; b) Ainda no SIGA, mudança estrutural para acomodar os processos de cursos Lato7
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sensu;
c)
Implantação
de
diversos
processos
do
NCD,
ligados
aos
processos
de
revalidação/atribuição/alocação de aulas e demandas de e-social, tais como: (a) verificação unificada de regras
de e-social no GECAD e horários; (b) revalidação e alocação de aulas, incluindo as aulas fragmentadas; (c)
alocação de aulas de lato senso; (e) revisão de processos atuais e início da migração de outros processos para
o GECAD, como o processo de pós-lato e IAGS; f) Continuação da melhoria, revisão estrutural de regras e
movimentação de processos, bem com desenvolvimento/teste/homologação de mais processos previstos para
a Central de Atendimento ao Aluno (CAA), no tocante às atividades executadas pelo novo setor, pelas
secretarias e pelas direções de centros e de faculdades; g) Concluiu-se o desenvolvimento e os Testes
integrados do novo processo de matrícula mas, por opção conjunta entre NTIC, SG, PROAD e PROGRAD
frente aos riscos, optou-se por não implantar o novo processo na matricula de ingressantes para 2018,
postergando-se a homologação final e implantação para o vestibular de inverno de 2018, quando são
realizadas menos matrículas; h) Foi concluído, homologado, implantado e ajustado o novo sistema da Central
de Estágios (Escritório de Talentos e Carreiras), praticamente na mesma data da implantação do novo espaço
do setor; i) Manteve-se a prioridade de desenvolvimento modular do novo Sistema de Contas a Receber (SIGADCR). Nenhum esforço ainda foi realizado nesta migração de estrutura e dos respectivos dados, pois este
projeto servirá para que o NTIC implante processo técnico mais seguro de migração de dados, passível de
auditoria, conforme recomendação da auditoria PwC, em particular no sistema SIGA-DCR, contribuinte para as
demonstrações financeiras; j) Em conjunto com a Assessoria pela Reitoria destinada a este fim, houve esforço
conjunto de desenvolvimento e implantação do novo portal do colégio PIO XII (previsão de implantação para
Dez/17); k) Após licenciamento oficial e implantação definitiva da ferramenta PowerBI em produção no 2º
semestre, houve revisão e melhoria dos dashboards, relatórios e painéis desenvolvidos durante a
homologação; l) Revisão final e ajustes, no desenvolvimento das seguintes Bibliotecas de componentes,
integradas ao conceito da arquitetura corporativa, para que sejam reusados de maneira adaptativa em diversos
sistemas da Instituição: 1) Controle de Emissão e Baixa de Boletos Registrados; 2) Controle de Emissão e
Baixa de Boleto Online (também registrados); 3) Controle de pagamentos por cartões de crédito e de débito,
usando o contrato da CIELO para esta finalidade; 4) Login unificado ao Portal, perfis e conversão de usuários
do portal antigo.
1.1 Análise dos Resultados:
Ainda que o plano para o sistema SIGA fosse desativar o que ainda restava em tecnologias antigas e nos
sistemas PA e SG, a priorização feita pelos usuários recaiu nas melhorias dos documentos, incluindo a
completa migração dos que são emitidos pela pós-graduação e as rotinas operacionais para cursos de pós lato
senso. Para atender ao último item priorizado, houve necessidade de restruturação ampla na estrutura de
dados (tabelas de banco) e inspeção e revisão de mais de mil programas (código, stored procedures, triggers,
etc.). Contudo, tal ação estruturante abriu espaço para as próximas etapas de migração de operacionais para o
SIGA, particularmente cursos de extensão e Colégio PIO XII. Permanecem a desenvolver, no entanto, ações
para o SIGA planejadas para este período e postergadas para 2018, a saber: alguns relatórios operacionais,
processos formação dos alunos, geração de dados para ENADE e conclusão da migração da estrutura
unificada de pessoa e as revisões no cadastro de alunos e professores. Outro subsistema, no âmbito/escopo
de módulos do SIGA e que precisa ser recodificado é o Vestibular, que foi desenvolvido há mais de 20 anos e
sofreu inúmeras modificações.
No sistema DCR, os planos de desenvolvimentos de três novos módulos foram postergados para 2018, em
detrimento de melhorias e adaptações priorizadas pelo usuário-chave para 2017, muitas delas ocasionadas
pela implantação de boletos registrados. Todavia, avançou-se na revisão global da estrutura de banco de
dados do SIGA-DCR, que ao ser implantada facilitará o desenvolvimento dos três novos módulos e servirá de
base para a escrita de um processo seguro de migração de dados no NTIC.
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O sistema CAA mantém um cronograma de liberação paulatina de novos processos, conforme priorização do
usuário-chave. Porém, muitos dos processos revisados foram ajustados e melhorados no correr de 2017.
Algumas melhorias estruturais no atendimento (chat-bot e opiniômetro) também foram concluídas.
Permanece, ainda, como desejo manifesto da Reitoria 2014-2018 que, na medida das possibilidades, se dê
seguimento à migração dos sistemas internos ao Portal e da Intranet. Um primeiro ensaio conseguiu ser
concluído, ao efetuar-se a implantação da migração do lançamento de notas para a tecnologia nova da área
logada do portal, a qual servirá de base para estas migrações futuras.
Por fim, houve avanço em novos desenvolvimentos ou ajuste em sistemas e/ou módulos (portal PIO XII, DCR,
Inscrições em cursos, vestibular, Estágios) que estão fundeados na arquitetura corporativa baseada em micro
serviços, com uso de bibliotecas reusáveis de componentes (Registro de Boletos, Bolsas, etc) o que consolida
o avanço significativo para a agilidade no desenvolvimento/manutenção de sistemas, devido às suas
características de reuso e de adaptação.
Processo nº 2: Manutenção de Sistemas de Informação
Atendendo às recomendações da auditoria PriceWaterhouse & Coopers (PWC), o processo de manutenção foi
mais uma vez aprimorado. Concluiu-se a implantação do SAU (suporte e Atendimento Unificado) – 1º Nível,
tendo havido ampla divulgação do NTIC à comunidade por meio de Circular. Principais Ações Desencadeadas: No contexto da operação integrada do departamento de desenvolvimento
como nível solucionador de 2º Nível em relação ao SAU, várias ações foram desencadeadas: a) Treinamento
do SAU no uso dos principais sistemas, que geram cerca de 80% dos pedidos de suporte, para que o 1º nível
possa resolver dúvidas dos usuários sem que estas cheguem ao 2º nível; b) Qualificar o processo de coleta de
evidências de falhas para facilitar detecção de causa-raiz e remoção de defeitos dos sistemas, quando
roteadas ao 2º nível; c) Transferência, paulatina, da execução de operações avulsas (geração de planilhas de
dados e relatórios fora de sistemas) para o SAU, para que estas não onerem o departamento de
desenvolvimento, em particular quando forem repetitivas, frequentes ou periódicas; d) Transferência das
operações de permissões em sistemas para o SAU, particularmente quando não possuem módulo em nível de
usuário-chave para tal operação, bem como daqueles mais antigos, cujas permissões estão codificadas no
sistema.
O quadro a seguir sintetiza o número de solicitações de manutenção atendidas pelo NTIC nos diversos
sistemas já implantados, durante o período compreendido entre o ultimo Sprint de 2016 e e o penúltimo
Sprint/ciclo de desenvolvimento de 2017:
Tipo de Solicitação

TOTAL PARCIAL 2015 (*)

TOTAL 2016

TOTAL 2017

Melhorias/Novas Funcionalidades

245

504

564

Corretivas

380

849

1053

Outras Solicitações

1251

3119

3195

TOTAL GERAL

1876

4472

4812

(*) apurado entre 24/06/2015 a 16/12/2015

2.2 Análise dos Resultados:
O atendimento da recomendação da Auditoria para aprimoramento do processo de manutenção, o que levou o
NTIC a criação do SAU (1º. nível), trouxe ao departamento de desenvolvimento a possibilidade de focar nas
tarefas e funções de uma fábrica de software, transferindo paulatinamente para o SAU ações altamente
dispendiosas ao desenvolvimento, tais como instruções a usuários, evidenciação de falhas, mediação de
comunicações com os usuários, dentre outras. Em termos numéricos, os dados mostram que houve ligeiro
aumento de 7,8% no número de atendimento; mas, manteve-se o mesmo padrão de entregas verificado no ano
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anterior. Há um ligeiro aumento no atendimento de manutenções corretivas e de melhorias, em parte por que
estas demandas foram recebidas em SSIs isoladas e, em seguida, agrupadas em projetos. Essa prática foi
adotada pelo NTIC a partir deste ano, tendo sido muito comum no projeto de melhorias do sistema do
vestibular. Preocupa, porém, o aumento de manutenções corretivas, indicador de retrabalho. Não houve
diminuição significativa das outras solicitações, o que é esperado.
Processo nº 3: Integração e Customização de Sistemas de terceiros
Principais Ações Desencadeadas: Foram executados os seguintes grandes projetos de integração e
customização de sistemas terceiros: a) Sistema Guardium: Ferramenta de proteção e auditoria dos diversos
bancos de dados exigiu, ajustes de configuração e de melhorias de operação, em especial com os relatórios e
dados de auditoria. Ficou para 2018 as melhorias dos relatórios de auditoria gerados pela ferramenta, ficando
em operação os mesmos cinco desenvolvidos em 2016; b) Sistema WebSuplly (Compras, e-Procurment):
Durante o andamento, o foco do sistema webSupply foi, primeiramente, na correção e ajustes da implantação
do ano anterior e, em seguida (com custeio do departamento de compras), as modificações necessárias devido
à implantação das filiais pela SCEI (mantenedora), o que gerou grande necessidade de modificação do
sistema, em particular a sua integração com o MEGA, nos processos de compras e suprimentos; c) Sistema
ServiceBot-3: Houve a prestação da consultoria prevista no projeto de compra da mesma, implantando-se os
processos de atendimento básicos desenhados pela CAA, bem como processos integrados com nossos
sistemas e bases de dados para o DCR. A ferramenta ainda tem potencial de crescimento, em particular na
biblioteca e no atendimento do vestibular, mas a ampliação do uso implicará em repactuação de volume de uso
mensal da ferramenta e correspondente implantação de rateio entre os usuários; d) Sistema INTERACT
(Módulo SA – Aconselhamento Estratégico): Foi focado na integração dos indicadores estratégicos nos
diversos setores (ainda havendo muito a caminhar) que usam o sistema; todavia, o maior teste da recuperação
da satisfação mínima dos usuários da Universidade no SA será avaliado quando da conclusão e dos novos
projetos estratégicos, para o biênio 2018-2019.
3.2 Análise dos Resultados:
Como de praxe, o NTIC atuou da seguinte forma nos sistemas de terceiros: a) Com meio e apoio aos usuárioschave na obtenção da melhor solução que possa ser provida pelo sistema de terceiro para seus processos de
trabalho, provendo o necessário para a integração destes aos sistemas corporativos e/ou mantidos pelo NTIC e
nas questões de ordem técnica, que fogem ao domínio do usuário durante o processo de implantação; b) Como
mediadores entre os usuários-chave e os fornecedores e/ou implantadores. Mantivemos o foco desta mediação
na busca do melhor binômio possível entre a satisfação do usuário e a preservação dos investimentos já
realizados nos produtos externos.
Em termos de resultados por sistema de terceiros, foi possível estabilizar e melhorar a implantação do sistema
Guardium. A implantação, por parte da Mantenedora das filiais por endereço, exigiu customizações nos
sistemas WebSupply e Mega, a serem implantadas na virada do ano fiscal. Também houve, em complemento
as ações do ano anterior, avanços importantes em melhorias e customizações do sistema INTERACT. Por fim,
foi implantado a solução de chat-bot (Servicebot-3), com aplicações (integradas a sistemas ou de informações
sobre os processos) implantadas nos sistemas de atendimento da CAA e do Contas a receber.
Departamento de Infraestrutura de TI
Processo nº 1: Manutenção e Atualização do Parque Computacional Instalado.
Principais Ações Desencadeadas: a) Aquisição de 35 computadores desktop, 62 monitores (nenhum notebook),
destinados aos principais laboratórios e serviços acadêmicos e também a outras áreas da Universidade; b) Giro
de 525 equipamentos que substituíram os atualmente no parque, segundo programação anual.
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1.2 Análise dos Resultados:
O contingenciamento de investimentos do NTIC, chegou ao nível equivalente a apenas 1/3 dos recursos
disponibilizados em 2014, impactou diretamente na aquisição de novos computadores e giro dos equipamentos
no parque. Isso tem impacto direto nos alunos, uma vez que poucas modernizações nos laboratórios foram
realizadas e os estudantes perceberam que não houve grandes investimentos nos vários LABs da Instituição. A
falta de recursos para investimentos em computadores no ano acentuou o processo de sucateamento do
parque instalado. Isso foi contornado, na medida do possível, com maiores aquisições de peças de reposição e
processos de manutenção dos equipamentos fora de garantia, que correspondente a 86% do atual parque. A
métrica esperada, depois da decisão de não estender mais garantia de equipamentos além dos 3 anos do
modelo corporativo, deveria ser próximo a 60% de itens fora de garantia, suficiente para garantir renovação de
40% parque a cada 3 anos. Outra forma de evidenciar o processo de sucateamento deflagrado pode ser
medida no rodízio de equipamentos. Dos 525 equipamentos que sofreram giro de localização no ano, apenas
95 (18%) estavam cobertos por garantia, ou seja, foram prioritariamente destinados aos LAIs por terem menos
de 3 anos de uso.
Em atenção ao feedback PROAVI ao relatório apresentado pelo NTIC em 2016, o NTIC propôs um plano de
investimento de dois anos, por meio do CI NTIC 031/17, endereçado à Reitoria, o qual foi atualizado para um
plano de três anos, preparado em planilha Excel segundo solicitação da PROAD. Nos próximos três anos, o
investimento solicitado é equivalente ao primeiro ano da gestão 2014-2018.
Processo nº 2: Manutenção e Atualização do Parque de Softwares Instalados.
Principais Ações Desencadeadas: a) Aquisição de novas licenças ou acesso como serviço, conforme
necessidades apresentadas pelos Centros e órgãos de apoios, dos seguintes softwares: Corel Draw (1 licença
para Pio XII), Boardmaker V6 e Software Educacional (CCV), Cubase Pro 9 e Sound Forge Pro 11 (2 licenças
de cada – CLC), DietBox Professional (1 pacote de 50 licenças - CCV), Eviews 9.5 e Minitab 17
(respectivamente 30 e 35 licenças - CEA), Hazop+ 2016/v6 e ASPEN Dynamics (respectivamente 20 licenças e
150 licenças – CEATEC), Adobe Acrobat Professional (1 licença – DPLAN), Ergolândia 6.0 (1 licença
DRH/DMT) e DNE Correios (Serviço 1 ano – NTIC); b) Implantação definitiva do uso da plataforma Office 365
para todo o corpo docente e discente, incluído no pacote de licenciamento da Microsoft para os estudantes.
2.2 Análise dos Resultados:
O contingenciamento de investimentos também implicou em diminuição nos investimentos de software. No
plano de investimentos sugerido em resposta à sugestão PROAVI (CI NTIC 031/17), indica-se pelo menos R$
150 mil reais em investimentos deste tipo, no período de 2018 e 2020.
A liberação de uso do Office 365 para a comunidade discente e docente, benefício estendido pela Microsoft
devido aos níveis de licenciamento anual nas licenças onPremisses (para desktops), trouxe flexibilidade de uso
das ferramentas em diversos ambientes, desde que suportados por rede, bem como aumento da implantação
do conceito de BYOD (acrônimo em inglês para traga seu próprio dispositivo), que em última instância alivia o
uso geral dos laboratórios de informática.
Processo nº 3: Manutenção e Atualização das Redes de voz e de dados (sem fio e cabeada).
Principais Ações Desencadeadas: a) Reestruturação do contrato de internet com a Embratel, no qual dobrou-se
a capacidade do link direto com Campus II com a rede mundial; b) Ajustes orçamentário para contratação de
serviço na nuvem (Empresa Primesys, subsidiária da Embratel) no qual implementou-se dois servidores
remotos para disponibilidade de caminhos físicos distintos, para que a entrada de internet não dependa apenas
da rede ANSP. Esta solução (proxy reservo), está plenamente operacional para o colégio PIO XII e fica em
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contingência para a Universidade, quando houver paradas prolongadas da rede ANSP, devido aos custos de
bilhetagem de grandes volumes de acesso aos serviços na nuvem; c) Reestruturação dos contratos dos canais
de dados da Algar Telecom, ajustando a comunicação do Campus I com PIO XII e Prédio Central à real
demanda, dobrando a capacidade de transmissão entre Campus I e Campus II, além da instalação de um novo
LINK de Internet de 200 Megabits/segundo no Campus I, mantendo-se o mesmo custo do contrato anterior; d)
Aquisição de pacote adicional de 25 licenças, expandindo a capacidade da controladora da rede sem fio para
275 pontos de acesso e implantação daqueles previstos para ampliação da cobertura, atingindo-se 257 canais
em uso; e) Desenvolvimento de Estudo, para investimentos em: 1) Na atualização da infraestrutura de
backbone do Campus II; 2) Roteador de borda para aprimorar as interconexões com as redes externas e
Internet; 3) Paulatina melhoria da cobertura e reposição de ativos da rede sem fio; f) Em conjunto com o HMCP,
concluiu-se a fase intermediária e iniciou-se a final do projeto de renovação da infraestrutura de telefonia, com
vistas à futura substituição do equipamento e da tecnologia principal da atual central telefônica (contrato até
março/2020). A fase concluída, inclui provas de conceitos e homologação de aparelhos telefônicos, headsets e
softphones para suporte à tecnologia de VoIP (voz sobre IP).
3.2 Análise dos Resultados:
Em que pese o pouco investimento na área, todas as manobras de melhoria e manutenção de infraestrutura de
rede (com e sem fio) e de telefonia previstas foram completadas e atingiram plenamente os objetivos.
No âmbito do plano investimentos, consolidados na CI NTIC 031/17, foram planificados os investimentos de
melhoria da rede sem fio e na infraestrutura de espinha dorsal (backbone) da rede da Universidade para 2018,
2019 e 2020, bem como realizados os estudos para substituição, no máximo em 2020 (sem previsão de
recursos/investimentos) da tecnologia e equipamentos de telefonia.
Processo nº 4: Administração dos Servidores e Serviços de Tecnologias de Informação e Comunicação
aos usuários finais
Principais Ações Desencadeadas: a) Dada a impossibilidade de aquisição de storages e servidores novos, foi
possível estender a garantia até o final de 2018 do atual servidor de banco de dados e do storage principal da
Instituição, garantindo o nível de segurança das operações; b) Dada a obsolescência de vários servidores,
investiu-se na aquisição de 3 discos específicos para substituição, tendo sido um destes usado em 2017.
Todavia, tais dispositivos de armazenagem não são aplicáveis ao storage principal, nem como substituição,
tampouco como ampliação da capacidade global de armazenamento; c) Após o final da garantia estendida dos
servidores do DDE-EAD ainda em 2016, este serviço teve atenção e monitoramento especial em 2017,
havendo plano de virtualização deste serviço para 2018, se o investimento solicitado no CI NTIC 031/17 for
atendido a ponto de viabilizar a aquisição de um novo storage para a Instituição. Todavia, permanece a
necessidade da área usuária (DDE) viabilizar os recursos necessários para a disponibilização deste serviço na
nuvem, talvez a partir de 2019; d) Foi realizada prova de conceito da tecnologia IW da Tred Micro (InterScan
Web Security) com intuito de avaliar a substituição da tecnologia BlueCoat (obsolescência programada para
final de 2018). Ainda que o IW tenha se apresentado levemente inferior à atual tecnologia, decidiu-se pelo seu
licenciamento a partir e dezembro de 2017 pois, além de prover recursos de segurança, no seu pacote estão
incluídas as tecnologias AntiSpam e OfficeScan da Trend Micro, ambas já utilizadas hoje em toda a
Universidade. A decisão foi principalmente motivada pela necessidade ajustar o volume de licenciamento
destas duas tecnologias já adotadas, subindo os níveis de 2500 para 3500 usuários, de modo a obter
compliance com a realidade do nosso volume de usuários.
4.2 Análise dos Resultados:
O pouco investimento realizado foi suficiente apenas para manter a infraestrutura para oferta de serviços de TI.
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Porém, este adiamento investimento (storages, servidores, desktops e equipamentos de rede), tornarão
imprescindíveis grande monta de aquisições para o ano de 2018, previstos na CI NTIC 031/17.
Processo nº 5 – Suporte e Atendimento ao usuário no Departamento de Infraestrutura (2º Nivel)
Principais Ações Desencadeadas: a) Compilação dos dados de atendimento e suporte do departamento de
infraestrutura durante todo o ano, com a ressalva que a partir de 25 de setembro passou a ter parte de suas
demandas atendidas no novo SAU (1º. Nível). Total de atendimentos (período de 01/12/2016 à 30/11/2017) –
total geral 2168 atendimentos; b) Revisão dos protocolos e processos de atendimento de campo e por suporte
remoto, treinamento dos novos assistentes de informática (técnicos de campo de 2º nivel) contratados para
assumir as funções de atendimento in loco de usuários; c) Ajustes nas operações internas planejadas, tais
como revisão anual de laboratórios, giros de equipamentos, manutenções preventivas, apoio aos processos
administrativos (compras, controle de ativos, planejamento de investimentos, projetos do DPIF, contratos, etc..)
que também ficam a cargo do 2º nível do Depto. de Desenvolvimento.
5.2 Análise dos Resultados:
Caberá análise mais pormenorizada dos resultados quantitativos no ano de 2018, quando houver possibilidade
de comparar os resultados em relação ao ano de 2017. Em que pese haver diminuição das demandas de SSIs
apresentadas pelos usuários todo final de ano, os dados, ainda que incipientes, apontam ter havido algum tipo
de absorção das demandas pelo recém implantado SAU - 1º nível, particularmente nos tipos de atendimento 1
e 2. Porém, aumenta neste mesmo período as ações preparatórias e programadas para o início do próximo ano
letivo, cabendo ainda lembrar que a quantidade de recursos deslocados para o 1º nível foi de 5 colaboradores,
tendo havido reposição de 3 técnicos (técnicos de microinformática).
Gestão do NTIC
Processo nº 1: Gestão de Contratos de Fornecimento
Principais Ações Desencadeadas: a) Ajustes no nível de FTEs (pontos) do Contrato de Volume com a Microsoft
até 2019, incluindo o licenciamento de 20 usuários para a ferramenta Power BI; b) Revisão e aditamento do
Contrato da Algar Telecom para adequação do volume de interconexão pública entre os campi, e habilitação de
nova interface de Internet de 200 MegaBits/segundo, mantendo-se o mesmo valor orçado a partir de
agosto/2017; c) Substituição da empresa prestadora de serviço de telefonia móvel (de Vivo para Claro), em
cujo processo garantiu-se a portabilidade de todas as 71 linhas pré-existentes mais 100 linhas/chips para
disponibilidade imediata de uso, totalizando 171 linhas no novo contrato. Além disso, o novo fornecedor trocou
45 celulares básicos que estavam com mais de 06 anos de uso e adicionou 12 equipamentos (modelo j7) para
atendimento de locais que exigem serviços de smartPhones. Em termos globais, o contrato teve diminuição e
custo mensal da ordem de 25%; d) Nova revisão do contrato da empresa CINCORP (Central Telefônica Sopho)
para transferência da manutenção das atuais centrais telefônicas até março de 2020, com garantia de retirada
de qualquer parte da atual solução, solicitada com 30 dias de antecedência, de modo a garantir uma transição
gradual para a nova solução de telefonia, cujos estudos estão em fase final para implantação desejada em
2019; e) Celebração de Contrato da Empresa Perallis, para manutenção do sistema de auditoria e proteção do
banco de dados Guardium, tanto no que se refere ao ambiente com a customização de relatórios de auditoria;
f) Revisão Anual dos demais contratos, negociando-se, junto com o Departamento de Compras, índices
próximo a zero, pois a maioria teve índice negativo de IGPM no período: Protega, Madis, CPFL, Oracle,
DBMaster, Mega Sistemas, Idera e Interact.
1.2 Análise dos Resultados:
O processo de gestão de contratos e de fornecedores do ano obteve, no mínimo, manutenção dos preços e
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valores praticados no ano de 2016, ou mesmo diminuição destes custos, negociando, sempre que cabível,
melhorias nas condições técnico-operacionais de cada contrato.
De forma análoga, no mínimo manteve-se (e muito casos aprimorou-se) a qualidade e os níveis de serviço de
TI contratos e oferecidos, ao mesmo tempo que contribuíram para a atualização e melhoria das condições de
partes importantes da infraestrutura da Universidade.
Processo nº 2: Gestão da Segurança de Informação da Universidade
Principais Ações Desencadeadas: a) Resolução de mais itens destacados no relatório anual da Auditoria
PriceWaterhoue & Coopers (PWC) relativos à segurança da informação, destacando-se as melhorias de
processo de desenvolvimento e manutenção que desencadearam na criação do SAU (1º nivel de Atendimento
aos usuários), assim como melhorias relativas aos processos de gestão de permissões e de segurança das
contas e senhas dos sistemas MEGA e WebSupply. Deu-se início às discussões do estabelecimento de um
processo técnico de migração de dados, recomendados no âmbito das demonstrações financeiras, mas que
cabeará ser usado em todos os sistemas que exigirem este tipo de migração e conversão; b) Operação
completa do primeiro ano dos relatórios diários de Auditoria dos bancos de dados, dentre os quais monitoração
diária dos DBAs, acessos de não sistemas às bases de dados e movimentação nos dados classificados.
2.2 Análise dos Resultados:
Houve avanço no processo de gestão da segurança da informação, fruto dos diagnósticos realizados
anualmente pela auditoria PWC no que concerne à segurança das demonstrações financeiras. Além da
capacidade de auditagem dos acessos aos bancos de dados, consolidada em 2017, a indicação de quais
processos técnicos do Departamento de Desenvolvimento do NTIC ainda requerem ajustes, melhorias e
formalização, destacando-se desenvolvimento de projetos de sistemas (destacados do processo de
manutenção), migração e conversão de dados, e revisão e contínua segurança dos sistemas em produção.
Também requererão atenção maior os processos de segurança de senhas e sistemas de portal contra
tentativas de ataques em massa e sequestro de dados (ramsomware), não tendo havido nenhum incidente
apesar das muitas ações globais de ataque deste segundo tipo realizadas neste ano.
Processo nº 3: Revisão Continua de Documentos Normativos e dos Processos Técnicos do NTIC
Principais Ações Desencadeadas: a) A pedido da Reitoria, foi proposta uma nova RN para disciplina o uso de
VPN e de outras tecnologias de conexão externa que viabilizam trabalho remoto, bem como a revisão de dois
procedimentos internos ao NTIC. O processo está em trâmite para aprovação, devendo ser concluído ainda
dentro da gestão 2014-2018; b) Em conjunto com o DRH, deflagrou-se um processo (ainda não concluído até o
final deste relatório) de estabelecimento de uma RN específica para disciplinar o uso de Wi-Fi administrativo
por partes dos colaboradores de Universidade, partindo-se de um conjunto de estudos que foram realizados em
2014, os quais estão, tacitamente, servindo para atender os pedidos de concessão deste tipo de serviço; c)
Continuidade, em conjunto com o Departamento de infraestrutura, dos estudos realizados para atualização da
RN 34/10, que trata da utilização dos recursos de tecnologia da informação na Universidade e de aspectos
concernentes a Segurança da Informação. Houve avanços em procedimentos operacionais internos associados
ao DRH, especialmente ligados a segurança de dados e revisão de permissões em pastas e sistemas quando
houver demissões e transferência de colaboradores. Ainda que a proposta de restruturação do documento
normativo não tenha sido concluído para 2017, permanece a meta para 2018.
3.2 Análise dos Resultados:
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A atividade de revisão contínua das normas do NTIC vem sendo realizada e aprimorada a cada ano, sob
orientação da Reitoria e segundo modelos e práticas consagradas para a governança e gestão de TI, bem
como ouvindo-se as indicações de auditoria. Desta forma, os documentos normativos, processos e
procedimentos que deles derivam vem sendo continuamente atualizados e aprimorados, sempre em
conformidade às Diretrizes da Gestão de TI (aprovadas em CONSUN aos 06/03/2008). AVANÇOS: a)
Implantação do SAU (Suporte e Atendimento Unificados), para centralizar e uniformizar os processos de
conhecimento, tratamento e planejamento das demandas, seja de infraestrutura como de sistemas, sempre em
conformidade com as diretrizes de Gestão de TICs I, II, e III; b) Revisão da Normatização sobre uso de VPN e
acesso remoto e continuidade do processo de revisão das normas de acesso para rede wi-fi (nova) e da atual
RN 34/10, por parte de funcionários; c) Manutenção dos níveis de resultados do ano anterior e da uniformidade
nos processos de trabalho das equipes de desenvolvimento e de manutenção de sistemas, mesmo após a
implantação do SAU; d) Implantação definitiva da priorização quinzenal das demandas pelos usuários-chave,
coincidente com o planejamento de cada sprint programado no calendário anual divulgado pelo NTIC; e) A
implantação das funções de teste de software no departamento de desenvolvimento, de modo a verificar com
mais acurácia os novos sistemas e melhorar o nivel de remoção de defeitos das demandas tratadas como
projetos; f) Conclusão do licenciamento oficial da ferramenta PowerBI da Microsoft e transferência e
implantação definitiva dos dashboards e painéis de dados estratégicos para este serviço na nuvem; g)
Restruturação do Contrato de interconexão de redes e de serviços de internet com a Embratel (e sua
subsidiária Primesys) e Algar Telecom, com consequente ajustes de tarifas e melhorias dos serviços; h)
Diminuição expressiva de custos de telefonia móvel após a portabilidade da Vivo para Embratel, sem perda
significativa da qualidade dos serviços; i) Superação dos problemas com o Office 365 e liberação do mesmo
para toda a Universidade; j) Ajustes no licenciamento das ferramentas de antivírus e antispam, obtendo-se
compliance com a realidade de mais de 3500 computadores no parque; k) Avanços na gestão da segurança da
informação, em particular na proteção dos bancos de dados após contrato para suporte e consultoria, sob
demanda, na ferramenta Guardium (ajustes, performance, nos relatórios de auditoria, etc.) FRAGILIDADES: a)
Houve dificuldades em atender todas as necessidades de investimento, devido ao contingenciamento ter
chegado em 2017 a apenas 1/3 do orçamento de 2014, levando-nos a propor um plano de Investimentos de 3
anos (CI NTI 031/17), nos mesmo níveis anuais de 2014; b) Devido também à queda do nível de investimento,
manteve-se impossibilidade de transferir o sistema AVA para nuvem, em decorrência do fim da garantia dos
servidores que suportam este serviço. Os riscos ainda estão mantidos em níveis aceitáveis devido a
redundância destes equipamentos, mas apenas a execução dos investimentos deste risco mitigará esta
situação em definitivo; c) Faz-se necessário dar continuidade ao emparelhamento dos demais processos
técnicos relativos ao desenvolvimento de projetos e de migração de dados ao mesmo padrão do processo de
manutenção e de atendimentos e suporte (SAU), que foi a prioridade de 2017; d) Faz-se necessário dar
seguimento aos processos decorrentes da análise diagnóstica de Segurança. Também é condição necessária a
cuidadosa administração e acompanhamento dos incipientes processos de uso de BI e ferramentas de análises
de dados; e) Em termos de sistemas permanecem as necessidades de superar as dificuldades em conjunto
com os usuários-chave e concluir o desenvolvimento do SIGA e desativação completa do sistema PA (módulos
JOC, Cad. Pessoas, ENADE, Extensão e Relatórios), SIGA-DCR (migração da estrutura de dados e os três
módulos restantes) e migrar todos os processos seletivos para o GECAD; f) Em termos de novos projetos é
fundamental dar atenção ao desenvolvimento de novos sistemas de Vestibular, e migração de todos os
sistemas da PRPPESQ (Iniciação científica, editais de pesquisa, e outros). Algum sistema da PROGRAD
também merece atenção, tais como monitoria e avaliação do ensino. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a)
Que todas as fragilidades apontadas neste relatório sejam endereçadas pela Gestão do NTIC, em conjunto
com a Reitoria e demais órgãos no ano de 2018.
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Relatório PROAD nº 05 – Adequação de Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão e
Eliminação de Barreiras Arquitetônicas
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) 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; Adequação da infraestrutura existente visando compatibilidade com a
atualização dos recursos tecnológicos e compatibilidade com Normas vigentes, principalmente no que diz
respeito a Segurança de Usuários. b) Eliminação de Barreiras Arquitetônicas: propiciar às edificações
existentes e entornos imediatos a eliminação de barreiras arquitetônicas, criando condições de acessibilidade
com autonomia e segurança. Nas edificações novas, as soluções são definidas ainda em projeto, obedecendo
à Norma vigente ABNT NBR 9050/2004 – Acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e
equipamentos urbanos. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Verificar a conclusão das obras de Adequação de
Infraestrutura Física para Ensino, Pesquisa e Extensão e Eliminação de Barreiras Arquitetônicas demandas e
autorizadas para execução em 2017; b) Verificar a qualidade, atendimento aos requisitos e às premissas
estabelecidas para cada obra/serviços realizado.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Os processos de adequações físicas na Universidade são desencadeados pela comunidade interna (alunos,
professores e funcionários) e/ou por órgãos externos fiscalizadores (MEC, Prefeitura, Corpo de Bombeiros,
Promotoria do Estado de São Paulo, etc.) e seguem a seguinte metodologia: a) Levantamento - Identificação
da(s) necessidade(s) a partir do recebimento do documento padrão DPIF (Solicitação de Serviços DPIF) onde
está caracterizada e formalizada a solicitação de serviço (quando o solicitante faz parte da comunidade
interna); Levantamento físico das áreas a serem intervidas ou criadas, com a utilização de trenas e registro
fotográfico. Quando necessário, são contratados levantamentos topográficos. b) Processamento – Os dados
coletados - necessidades, são sistematizados em um Programa Funcional (programa Word e/ou Excel). O
levantamento físico é digitalizado no programa AutoCAD, o qual é armazenado junto com o registro fotográfico
em uma pasta digital criada especificamente para este Serviço. c) Análise de dados / informações - Os dados
coletados são analisados pela equipe técnica do DPIF (arquiteto e/ou engenheiro de instalações) em conjunto
com os requisitos exigidos pelas legislações vigentes e com as demais necessidades apontadas pelas outras
equipes técnicas internas (Departamento de Manutenção e Obras, Núcleo de Tecnologia da Informação e
Comunicação, Departamento de Engenharia de Segurança do Trabalho, Departamento de Segurança
Universitária e Departamento de Serviços Gerais). Após a análise de todas as informações é iniciado o
desenvolvimento dos Projetos.
3. RESULTADOS GLOBAIS: Para se atingir os objetivos propostos são necessárias avaliações prévias quanto
à viabilidade e enquadramento às Normas e Regulamentações, e foi seguido o seguinte processo:
1) Ações: a) Desenvolvimento de projetos para atendimento das necessidades; b) Apresentação / Validação
dos projetos com a unidade solicitante, equipes de apoio (Departamento de Manutenção e Obras, Núcleo de
Tecnologia da Informação e Comunicação, Departamento de Engenharia de Segurança do Trabalho,
Departamento de Segurança Universitária, Departamento de Serviços Gerais), e outras equipes com
conhecimentos específicos na área objeto da intervenção; c) Encaminhamento do processo para orçamentação
e execução; d) Acompanhamento das obras em visitas técnicas; e) Vistoria final de obra; f) Avaliação pósocupacional e intervenções para os ajustes, se necessários.
2) Avaliação das Ações: a) O envolvimento da equipe técnica e demais colaboradores com conhecimentos
específicos, ainda na fase de Projeto, minimiza eventuais falhas e consequentemente necessidade de
correções futuras; b) A aprovação prévia dos custos, antes da execução da obra, permite revisar escopo, se
necessário, de modo que o valor a ser investido seja condizente com a verba disponibilizada para este fim; c) O
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acompanhamento do profissional responsável pelo Projeto nas obras, além de garantir que a obra seja
executada conforme Projeto, permite ainda corrigir possíveis falhas em tempo adequado; d) Em situações de
obras mais complexas, são agendadas visitas intermediárias na obra, tanto com o solicitante direto quanto com
a equipe de apoio, para verificar se o que está sendo executado está de acordo com as expectativas.
3) Análise do resultado: a) Internas: Feitas pela equipe técnica (DPIF / equipes de apoio), 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. Ações realizadas em 2017 nos Campus I e II: adequações de acessibilidade para pessoas com
deficiência visual e física, através de comandos em Braille em elevadores e em placas de identificação de salas
de aula, instalação de plataforma cabinada, readequação de sanitários e de rampas de acesso, demarcação
em pisos e de vagas de estacionamento, fornecimento /instalação de comunicação visual. Algumas ações não
foram concluídas, mas estão em andamento e houve a apresentação de ações para 2018, com destaque para
a construção do Hospital Veterinário no Campus II. AVANÇOS A) Envolvimento de colaboradores, cada vez
mais presentes, ainda na fase de Projeto, nas vistorias de obras e nas análises pós-ocupacionais, procurando
corrigir erros e falhas registrados. B) Atender as necessidades apresentadas dentro da verba disponibilizada.
FRAGILIDADES: A) Em função da diversidade das solicitações de serviços, que envolvem normas e cuidados
distintos, nos serviços mais específicos, há maior susceptibilidade a falhas, por não se ter como rotina serviços
similares. B) Em função da dimensão da Universidade e das frequentes alterações nos espaços físicos, nem
sempre se consegue manter o banco de dados de infraestrutura física atualizado. SUGESTÕES /
RECOMENDAÇÕES: A) Manter as atividades de controle gerencial, intensificando os cuidados na coleta de
informações e na elaboração de projetos, a fim de atender, com maior segurança e agilidade, as necessidades
solicitadas. B) Cumprir o planejamento dos serviços advindos dos diversos setores da Universidade,
intensificando os cuidados na priorização de atendimento relacionado às atividades didático-pedagógicas e
melhorando a elaboração do cronograma de macro atividades para cada serviço. C) Manter o planejamento
das atividades relacionadas a Regularização das Edificações com respectivo cronograma de macro atividades
para cada etapa. D) Melhorar o processo de organização/atualização do banco de dados de infraestrutura física
do Departamento.
Relatório SBI nº 01 – Acompanhamento e Avaliação do Sistema de Bibliotecas e Informação (SBI)
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) 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 da comunidade atendida; b) 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,
no período de janeiro a dezembro 2017. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Motivar mudanças na forma e
método de execução de determinados processos nos setores de Catalogação para melhoria no desempenho
do quadro funcional e nos produtos e serviços oferecidos pelo setor; b) Manter atualizadas as ferramentas de
gestão de processos gerando melhorias no modo de execução de rotinas nos setores de Catalogação e
Atendimento aos Usuários-Circulação e Empréstimo, reduzindo o índice de erros, ao mínimo; c) Avaliar a
qualidade do treinamento e o método aplicado, visando melhorar o atendimento à demanda crescente de
solicitações do serviço de treinamento pelos docentes.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
PROCESSO: GESTÃO DO SBI
Parte das informações referentes aos serviços foi extraída e/ou consultada no site do SBI da PUC-Campinas,
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relatórios produzidos pelos setores e relatórios estatísticos utilizando o software Pergamum e Relatório de
Atividades SBI - 2017. Parte das informações é oriunda de discussões em reuniões presenciais e
correspondência eletrônica entre a Coordenação do SBI e Bibliotecários Encarregados ou Responsáveis por
Setores do SBI, além de visitas técnicas às Biliotecas/Unidades de atendimento, para observação e coleta de
dados para análise e solução de problemas de gestão e/ou operacional.

3. RESULTADOS GLOBAIS:
PROCESSO: GESTÃO DO SBI
Estrutura do SBI: Uma Unidade Coordenadora, Secretaria, Biblioteca Digital, Núcleo de Editoração e Área
Técnica, composta pela Seção de Aquisição, Seção de Processamento Técnico e Seção de Periódicos. O
Sistema coordena uma rede de quatro bibliotecas, sendo três universitárias, distribuídas pelos diversos Campi
da Universidade e uma Biblioteca voltada ao ensino médio e fundamental. O acervo é organizado pelas
bibliotecas dos campi de acordo com as áreas do conhecimento das Faculdades instaladas. Destina-se a
prestar atendimento ao corpo docente, discente e funcionários da PUC-Campinas e pode ser utilizado pelo
público em geral, observado seu regulamento. O Regulamento da Biblioteca da PUC-Campinas e Salas de
Apoio a Pesquisa está disponível no link (http://www.puc-campinas.edu.br/biblioteca).
DADOS SOBRE BIBLIOTECAS E SETORES DO SBI
Endereços e Acervos das Bibliotecas
1) Biblioteca do Campus I – Unidade 1: Acervo de 171044 livros e 3562 títulos de periódicos, disponíveis à
Graduação e Pós-graduação nas áreas: Administração, Comércio Exterior e Logística, Ciências Contábeis,
Ciências Econômicas; Análise de Sistemas, Arquitetura e Urbanismo, Artes Visuais, Design Digital, Jornalismo,
Letras, Comunicações: Publicidade, Propaganda, Marketing e Relações Públicas e Turismo; Engenharias:
Ambiental, Civil, Produção, Computação, Elétrica e Telecomunicações e Química, Mecânica e de Software;
Geografia: Gestão territorial e ambiental, Matemática, Química Tecnológica. 2) Biblioteca do Campus I –
Unidade 2: Acervo de Graduação e Pós-graduação com 157134 livros e 3780 títulos de periódicos nas áreas:
Biblioteconomia, Direito, Pedagogia, Educação Física, Serviço Social, Ciências Sociais, Filosofia, História e
Teologia. 3) Biblioteca do Campus II: Acervo de 83641 livros e 3209 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 4
cursos, Administração, Ciências Contábeis, Sistemas de Informação e Superior de 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. 4) Biblioteca do Colégio PIO XII: Acervo especializado para
atender alunos do ensino fundamental e médio, com 17469 livros e 166 títulos de periódicos.
Núcleo de Editoração É o órgão responsável pela produção editorial, desde a submissão até a indexação em
bases de dados, dos periódicos científicos credenciados pela PUC-Campinas. O Núcleo possui unidades em
dois campi e edita dez revistas científicas: títulos correntes: Transinformação (Qualis A1), Estudos de
Psicologia (Qualis A1); Oculum Ensaios (Qualis A2), Revista de Educação da PUC-Campinas (Qualis B1),
Revista de Nutrição (Qualis B2); Revista de Ciências Médicas (Qualis B4) , Reflexão (Qualis B3), Cadernos de
Fé e Cultura (Qualis B5) e Pós-Limiar. Título não corrente: Bioikos (Qualis B5). Os periódicos editados no
Núcleo mantem selo ABEC- Associação Brasileira de Editores Científicos e as revistas Estudos de Psicologia,
Revista de Nutrição e Transinformação vêm recebendo aporte financeiro do Conselho Nacional de
Desenvolvimento e Pesquisa (CNPq), o que se confirmou em 2017.
Como principais Avanços, citamos: (1) a atribuição do Digital Object Identifier (DOI) para os títulos publicados
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no Portal de Periódicos Científicos PUC-Campinas; (2) Novos estratos Qualis para as revistas: Oculum Ensaios
(Qualis A2), Revista de Educação da PUC-Campinas (Qualis B1), Reflexão (Qualis B3) e Cadernos de Fé e
Cultura (Qualis B5); (3) Indexação das revistas: Estudos de Psicologia (Scopus e RedaLyc), Oculum Ensaios
(DOAJ), Reflexão (Latidenx) e Transinformação (RedaLyc). Em relação ao Fator de Impacto, referente a última
avaliação em 2017, pelo Journal Citation Report (JCR), as revistas Transinformação e Revista de Nutrição
receberam (IF) 0,352 e 0,333, respectivamente. Ainda sobre os Avanços do Núcleo de Editoração, deve ser
citada a migração das revistas: Estudos de Psicologia, Revista de Nutrição e Transinformação para o sistema
de gerenciamento de periódicos científicos, ScholarOne da Thomson Reuters. Como Fragilidades, aponta-se o
número de funcionários existentes no Setor para assumir outras demandas e o espaço físico, que necessita
de aumento de área, nos dois locais ocupados pelo Núcleo de Editoração, ou a unificação em um único
Campus.
Biblioteca Digital de Teses e Dissertações: A Biblioteca Digital da PUC Campinas tem como objetivo reunir,
tratar, conservar e disseminar em meio eletrônico, a produção técnico-científica, cultural e artística gerada pela
Universidade. Pela web, se tem 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.
Modelo
da
página
inicial
disponível
no
link,
http://www.bibliotecadigital.puccampinas.edu.br/tde_busca/index.php. No período de janeiro a dezembro, foram postadas 68 dissertações e
teses, totalizando 968 documentos digitais de anterior a 2006 a 2017.
Área Técnica - O SBI mantém Área Técnica composta pela Seção de Processamento Técnico e Físico de
Material Bibliográfico e Especial e utiliza para as atividades de Classificação, os sistemas Dewey Decimal
Classification (CDD), nas edições 18ª, 20ª e 22ª e a Universal Decimal Classification (CDU) para os acervos
de Direito, Economia, Administração e Ciências Contábeis. As atividades de Catalogação, em nível completo,
são regidas pelo Código de Catalogação AACR-2 - Anglo-American Cataloging Rules e adoção do formato
MARC21 e ISO 2709. O processamento de material/conteúdos de informação é executado no software
Pergamum.
COMUNIDADE USUÁRIA: A comunidade usuária atendida pelo SBI é de aproximadamente 17 mil usuários.
SERVIÇOS PRESTADOS PELO SBI: Além dos serviços básicos, como consulta local e empréstimo domiciliar,
o SBI oferece outros serviços listados a seguir: a) Orientação ao usuário: Em 2017 foram atendidos 2969
alunos e docentes da Universidade; b) Atividades temáticas e culturais: A biblioteca do Colégio Pio XII ofereceu
21 atividades, sendo que 270 alunos em média participaram de todas; c) Pesquisa em Bases de Dados
Eletrônicas: o SBI disponibiliza bases de dados referenciais e de texto completo em todas as áreas do
conhecimento pelo acesso da comunidade acadêmica ao Portal de Periódicos da Capes. A Internet e WIFI
estão presentes em todas as Bibliotecas do SBI. Cerca de 270 microcomputadores distribuídos nas Bibliotecas
do SBI complementam os recursos de informática para acesso à informação e gestão administrativa, sendo 165
de uso exclusivo da comunidade acadêmica para acesso à informação; d) Serviço de Comutação Eletrônica da
PUC-Campinas 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, exclusivamente
para fins acadêmicos e de pesquisa, respeitando-se rigorosamente a Lei de Direitos Autorais. As orientações e
formas
de
administração
desse
serviço
estão
disponíveis
no
link
http://www.puccampinas.edu.br/biblioteca/comutacao-eletonica/. O serviço efetuou 38 pedidos de artigos e teses para atender
nossos usuários locais e atendeu, como biblioteca base de Comut e de SCAD, 430 pedidos oriundos de
diversas Bibliotecas solicitantes; e) Acesso ao site do Catálogo online – Base LVMEN: 330807 consultas; f)
Empréstimo automatizado e opção de renovação e reserva de material bibliográfico, via Web, passou de 360
mil transações no período. As operações de devolução de material somam 156694 mil, gerando movimentação
de material bibliográfico num total de 485063 itens emprestados, renovados e devolvidos; g) Atendimento ao
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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
semipresencial 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; h) Biblioteca
Acessível - O SBI possui ambientes de inclusão para pessoas com deficiência visual. As salas de apoio ao DV
oferecem acervo de livros em Braille (Biblioteca Campus I – Unidade 2 e Campus II), principalmente, 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, sendo que
estes textos são gerados sob demanda, pelo ProAces da PUC-Campinas. As salas contam ainda com
microcomputadores dotados de programas especiais como o ZoomText, Virtual Vision, NVDA, TextAloud e os
equipamentos BookReader e Lupa Eletrônica Portátil na Biblioteca Campus I e Campus II. O SBI participa da
Rede de Acessibilidade, juntamente com o ProAces-Programa de Acessibilidade da PUC-Campinas; i)
Empréstimo entre Bibliotecas – EEB e Empréstimo entre Bibliotecas Interno – EEBI, perfazendo 2482
empréstimos, em 2017. O prazo para entrega do material ao aluno é de no máximo 48h; j) Elaboração de fichas
catalográficas – serviço de Catalogação na Fonte, para editoração de dissertações e teses defendidas na PUCCampinas, num total de 148 dissertações e teses, em 2017, contra 189 em 2016. O serviço depende do
número de dissertações a serem defendidas; k) 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 do acervo total de periódicos em Saúde existente na Biblioteca do Campus II – Área de Ciências
da Vida, com mais de 872 títulos, cumprindo meta estabelecida para o ano de 2016. A Seção de Periódicos é
responsável pela indexação de títulos de periódicos no Catálogo Coletivo de Publicações Periódicas - CCN, no
envio de dados da coleção de periódicos do acervo da PUC-Campinas, tendo inserido 7413 títulos no CCN.
INFRAESTRUTURA DE ACERVO: a) O acervo do SBI/PUC-Campinas, em 2017, atingiu 439459 livros,
monografias, dissertações e teses, obras raras e obras de referência, e 10755 títulos de periódicos, dos quais
5.300 são correntes. Conta com 8115 volumes de material especial, CD Rom e fitas de vídeo e 4.964 folhetos;
b) O percentual de crescimento do acervo de livros, monografias, teses em 2017 foi de 1,58%, em relação ao
acervo incorporado em 2016, índice este considerado satisfatório, pois reflete o atendimento em fluxo contínuo
à demanda expressa de aquisição de material bibliográfico adquirido por compra, doação e permuta.; c) O
acervo de Periódicos perfaz 10755 títulos em 370765 fascículos, com acréscimo, até dezembro de 2017, de
164 títulos, equivalendo a 1,55%. Esse percentual poderia ser considerado baixo, porém o SBI, desde 2010
tem como critério de inserção de novos títulos de periódicos, o conceito Qualis, o que limita, porém qualifica, a
inserção de novos títulos; em contrapartida o acervo recebeu novos títulos publicados em acesso aberto.
Catálogo on-line – BASE LVMEN: O Catálogo on-line gerado pelo software Pergamum representa os
registros bibliográficos e itens da Base LVMEN da PUC-Campinas com mais de 650 mil itens catalogados,
compreendendo livros impressos e eletrônicos, fascículos de periódicos, normas, dissertações, teses, folhetos
e multimeios.
Bases de Dados: As que foram adquiridas pela PUC-Campinas estão disponíveis no site da Universidade no
link http://www.puc-campinas.edu.br/biblioteca/novas_bases.asp, As bases fornecidas pela CAPES também se
encontram no site com acesso remoto via CAFe-Comunidade Federada de Instituições por homologação da
RNP – Rede Nacional de Ensino e Pesquisa. Em 2017 a Capes manteve disponíves pelo Portal 164 bases de
dados referenciais, de texto completo, normas e patentes.
Livros Eletrônicos: Em 2017, somamos 3853 livros eletrônicos, incluindo os de acesso restrito e perpétuo
adquiridos por compra.
Acesso Restrito – Aquisição Perpétua: O acesso aos livros eletrônicos passou a ser efetuado no endereço
www.ebscohost.com- Acesso Restrito pelos microcomputadores da PUC-Campinas e também por acesso
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remoto, por meio do link autenticado, existente no Site do Aluno. 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 (http://onlinelibrary.wiley.com). A coleção de e-books da IEEE – Wiley Digital
Library, adquirida pela PUC-Campinas é composta por 662 títulos.
Acesso Aberto - Livros eletrônicos: Por meio da Seção de Biblioteca Digital são postados conteúdos (livros
nacionais e estrangeiros) de acesso aberto ou de domínio público.
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.
Disponível em equipamentos locais.
INFRAESTRUTURA DE AUTOMAÇÃO/INFORMATIZAÇÃO DO SBI Para as atividades de Gerenciamento de
Bibliotecas utiliza-se o Software Pergamum, versão 9, homologada em 2016. O acervo encontra-se
processado com índice de 98% e disponível para consulta na Base LVMEN, por meio do catálogo on-line:
http://sbi.puc-campinas.edu.br/pergamum/biblioteca. Os procedimentos de registro e identificação patrimonial
ainda estão sendo inseridos em software local, AQUISLI para livros. Desde 2013, testes foram iniciados na
versão 8.1 mas não foi homologada para uso efetivo, decorrente de lançamento de nova versão completa do
Pergamum v.8.2 e v.9, esta ocorrida apenas em novembro de 2014. A não homologação se deu por questões
de ausência de treinamento, compatibilidade parcial com o Sistema Mega para os casos de aquisição por
compra.
INFRAESTRUTURA DE HARDWARE E SOFTWARE: O SBI conta com 270 microcomputadores, sendo 165
de uso acadêmico; 10 impressoras, 15 scanners e 34 impressoras não fiscais e encontra-se em nível
Satisfatório. A atualização dos equipamentos segue a política institucional e em relação a softwares
específicos, estes são apresentados como Proposta de Investimento à Pró-Reitoria de Administração, que vem
nos atendendo conforme plano de modernização do parque tecnológico da Universidade.
INFRAESTRUTURA DE ESPAÇO FÍSICO O SBI ocupa área de 8123 m² distribuídos nos três campi, em 3
bibliotecas universitárias e uma de ensino fundamental e médio. Como Avanço deve-se citar a continuidade da
adequação dos ambientes das Bibliotecas no fator Mobilidade, com a instalação de piso táctil no interior das
Bibliotecas e adequação e melhorias nos elevadores para atendimento pleno às Pessoas com Deficiência
Visual. Como Fragilidades da infraestrutura de área física para as Bibliotecas deve-se citar o espaço de leitura
e acervo comprometidos, inexistência de cabines ou salas para estudo individual. Núcleo de Editoração:
fragilidade - necessita de aumento de área, nos dois locais ocupados pelo Núcleo de Editoração Campus I e
Campus II, ou a unificação em um único Campus para a otimização de recursos humanos.
INFRAESTRUTURA DE RECURSOS HUMANOS O quadro funcional do SBI é composto por 94 funcionários,
sendo 1 supervisor, 28 bibliotecários, 48 auxiliares de biblioteca, 5 auxiliares de escritório, 1 secretária, 1
auxiliar de laboratório de informática, 2 assistentes de editoração e 8 vagas de aprendiz.
PARTICIPAÇÃO EM REDES COOPERATIVAS, ASSOCIAÇÕES E CONSÓRCIOS: A colaboração está
presente nas redes: IBICT - CCN - Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas, REBAE - Rede de
Bibliotecas da Área de Engenharia, REBAP - Rede de Bibliotecas da Área de Psicologia, RICESU – Rede de
Instituições Católicas do Ensino Superior, CBBU – Comissão Brasileira de Bibliotecas Universitárias e ABEC –
Associação Brasileira de Editores Científicos.
AVALIAÇÃO GLOBAL: Os objetivos dos projetos/ações desenvolvidos pelo SBI em 2017 foram
atingidos nos seguintes itens: A) Como representativo da obtenção de melhoria no nível de qualidade e
dimensionamento de novos produtos e serviços com foco na satisfação da comunidade atendida, pode-se citar:
a) Evolução do desempenho de periódicos editados pelo Núcleo de Editoração: atribuição do Digital Object
Identifier (DOI) para os títulos publicados no Portal de Periódicos Científicos PUC-Campinas e Novos estratos
Qualis para as revistas; b) crescimento do acervo de livros e periódicos: crescimento de 1,58% de livros e de
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1,55% para periódicos e assinatura de nova Base de Dados na área de Direito; c) cooperação com o Catálogo
Coletivo de Publicações Periódicas (importante catálogo de acesso público que reune informações sobre
publicações seriadas nacionais e estrangeiras). Alcance de 7413 títulos indexados. Os itens a seguir
representam aspectos, nos quais os objetivos não foram alcançados: a) Ampliação de infraestrutura física
e do quadro de funcionários do Núcleo de Editoração para atender às novas demandas: produção editorial dos
periódicos Cadernos de Fé e Cultura e Pós-Limiar, em 2017; b) Há proposta de reestruturação física do
departamento para estudo em 2018: aumento da participação do corpo funcional (bibliotecários e auxiliares) em
capacitações externas e treinamentos, com o objetivo de motivar e oferecer serviços/produtos com qualidade
total; c) Amplo programa de capacitação interna está previsto para 2018; d) oferecimento de cabines ou de
salas para estudo individual. Análise poderá ser solicitada ao Depto de Infraestrutura Física no próximo ano.
AVANÇOS: Núcleo de Editoração – Periódicos científicos: Avanços: a) (1) a atribuição do Digital Object
Identifier (DOI) para os títulos publicados no Portal de Periódicos Científicos PUC-Campinas; (2) Novos estratos
Qualis para as revistas: Oculum Ensaios (Qualis A2), Revista de Educação da PUC-Campinas (Qualis B1),
Reflexão (Qualis B3) e Cadernos de Fé e Cultura (Qualis B5); (3) Indexação das revistas: Estudos de
Psicologia (Scopus e RedaLyc), Oculum Ensaios (DOAJ), Reflexão (Latidenx) e Transinformação (RedaLyc);
(4) . Fator de Impacto, referente a última avaliação em 2017, pelo Journal Citation Report (JCR), as revistas
Transinformação e Revista de Nutrição receberam (IF) 0,352 e 0,333, respectivamente; (5) adoção do Sistema
de submissão online de manuscrito do SciELO-ScholarOne para as revistas Estudos de Psicologia, Revista de
Nutrição e Transinformação e (6) OJS/SEER – Portal de Periódicos Científicos PUC-Campinas para as
revistas: Cadernos de Fé e Cultura, Pós-Limiar, Oculum Ensaios, Reflexão, Revista de Ciências Médicas,
Revista de Educação PUC-Campinas; b) Acervo: O acervo de Periódicos recebeu 164 títulos novos, o que
representa 1,55% de crescimento em relação ao ano anterior. A tendência na publicação de periódicos em
formato eletrônico ou digital poderá aumentar os índices de crescimento do acervo, durante um período médio
de tempo. O aumento de títulos só é significativo se vier acompanhado de qualidade, o que para a cientometria
significa que esses títulos tenham Conceito Qualis e Fator de Impacto; c) O índice de crescimento do acervo de
livros, teses, dissertações atingiu 1,58% com a inclusão de 3448 títulos em 6843 exemplares de material
bibliográfico com recursos advindos da própria Universidade, no processo de atualização de bibliografia básica
e complementar de vários de seus cursos.; d) Catálogo de Publicações Seriadas – CCN: A indexação de títulos
de periódicos no Catálogo Coletivo de Publicações Periódicas – CCN atingiu 7413 títulos em 2017.
FRAGILIDADES: a) Necessidade de ampliação de infraestrutura física e do quadro de funcionários do Núcleo
de Editoração para atender às novas demandas: produção editorial dos periódicos Cadernos de Fé e Cultura e
Pós-Limiar; b) Redução da participação do corpo funcional (bibliotecários e auxiliares) em capacitações
externas e treinamentos, com o objetivo de motivar e oferecer serviços/produtos com qualidade total; c)
Inexistência de cabines ou de salas para estudo individual. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Colaborar
com a Vice-Reitoria no processo de modernização do SBI; b) Manter esforços e investimentos em
desenvolvimento de acervos impresso e eletrônico para a graduação e pós-graduação; c) Avaliar serviços e
produtos do SBI, a Utilização do Acervo do SBI pela Comunidade Discente e outras avaliações propostas pela
Vice-Reitoria; d) Centrar esforços na adequação de espaço físico, em curto prazo, para adaptação de salas de
estudo em grupo em todas as Bibliotecas, criação ou adaptação de ambientes de estudo individual em
conformidade com as recomendações do MEC e padrões nacionais, espaços de convívio e de pesquisa e
principalmente para atendimento das demandas expressas da comunidade usuária, objetivando redimensionar
e ou incrementar serviços existentes e criação de novos produtos e serviços; e) Propor, junto à 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) Desenvolver novas ações do SBI,
com o apoio da Reitoria visando otimizar e intensificar o uso das bases de dados no Portal de Periódicos
Capes, por meio de treinamentos e oficinas de trabalho a serem oferecidos à comunidade acadêmica, evitando
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assim, o corte, pela Capes, do acesso às bases pouco consultadas; g) Retomar o projeto de construção e
gerenciamento de repositório institucional, utilizando tecnologia e ferramentas homologadas, preferencialmente,
de domínio aberto a partir de estudo iniciado pelo SBI, em 2007, que contou com a colaboração da Rede de
Bibliotecas da CVA-RICESU; h) Apresentar soluções tecnológicas, de baixo a médio custo para identificação
biométrica, com o objetivo de agilizar o processo de circulação de materiais, bem como facilitar a identificação
dos usuários por Centro e Curso, possibilitando a coleta mais acurada de dados; i) Implementar novas
estratégias para internacionalização e divulgação das revistas científicas credenciadas pela PUC-Campinas,
conforme critérios SciELO e Web Of Science e fomentar a profissionalização dos editores por meio de eventos
com parceria externa.

Relatório SBI nº 02 – Avaliação de Satisfação de Usuários do SBI
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Verificar o nível de satisfação do usuário quanto à estrutura das
bibliotecas, os serviços prestados, acervo, horário e atendimento. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Identificar
os pontos fortes e fracos dos serviços oferecidos, possibilitando sugestões para melhorias.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
PROJETO: AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DO USUÁRIO – ATENDIMENTO AO USUÁRIO
Este projeto teve início em 2009, abrangendo 3 bibliotecas: a do Campus I – Unidade 1 e 2 e a Biblioteca do
Campus II. Em 2010 a Biblioteca de Direito foi incluída na pesquisa. 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. A forma de
disponibilização dos formulários foi de resposta voluntária ao material postado sobre o balcão de atendimento
da Seção de Circulação e Empréstimo das quatro bibliotecas universitárias alocadas em três 3 Campi da
Universidade. Em 2016, esse projeto foi interrompido e retomado em 2017.
PROJETO: AVALIAÇÃO DE TREINAMENTO NO USO DE BASES DE DADOS:
A aplicação de questionário, com resposta voluntária, 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 8 itens a saber: 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 1679 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.
3.RESULTADOS GLOBAIS:
Projeto: Avaliação de Satisfação dos Usuários – Atendimento
Análise dos Dados e Resultados - Participaram da avaliação de satisfação de usuário da Biblioteca do Campus
I – Unidade 1 em 2017 302 usuários contra 281 em 2015; destes 126 usuários, 92 (73,01%) são da graduação,
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4 (3,17%) de mestrado. Os docentes, funcionários e doutorandos somam 4 (3,17%), e os não identificados
somam 26 (8,60%). Dos respondentes, 18 (14,28%) são do matutino; 29 (23,01%) são do noturno, 8 (6,34%)
são de período Integral, e 71 (56,34%) não identificados.
Quesitos avaliados nas categorias “Ruim e Regular, “Bom e Excelente” e “Branco”:1) agilidade no atendimento;
2) cordialidade dos funcionários; 3) facilidade de acesso ao material; 4) horário de funcionamento da biblioteca;
5) número de funcionários para o atendimento; 6) variedade de títulos disponíveis; 7) quantidade de
exemplares; 8) atualização de acervo; 9) número de terminais para consulta local; 10) espaço disponível para
estudo individual; 11) quantidade de salas disponíveis para estudo em grupo. Resultados: De modo geral, a
avaliação aponta aspectos positivos especialmente sobre o horário de funcionamento e a cordialidade dos
funcionários. No entanto há necessidade de melhorias, especialmente considerando os comentários que na
maioria são reclamações sobre barulho principalmente dos próprios usuários; sobre organização do acervo;
sobre o calor. Apontam que títulos essenciais existem em baixa quantidade e solicitam mais livros novos.
Queixam-se da falta de salas de estudo individual e em grupo. Solicitam máquina de débito para pagamento
das multas, devido à dificuldade com troco, especialmente após a suspensão do limite de R$ 21,00 do valor da
multa para bloqueio do usuário.
Biblioteca Campus I – Unidade 2:
Respostas obtidas junto aos usuários da Biblioteca Campus I – Unidade 2
Análise dos Dados e Resultados - Os serviços da Biblioteca Campus I, Unidade 2, foram avaliados por 229
respondentes voluntários em 2017, contra 120 respondentes em 2015. Dos 229(100%), 223(97,37%) são de
graduação, 3 (1,31%) docente, 1 (0,43%) funcionário e 2 (0,87%) não se identificaram. Dos 229 respondentes,
89 (38,64%) são do período matutino, 2 (0,87%) são alunos do vespertino e 158 (68,99%) do período noturno.
Os comentários positivos se referem à agilidade no atendimento e à simpatia dos funcionários. Os
respondentes comentaram negativamente sobre o calor excessivo, falta de silêncio na biblioteca e sobre
dificuldades no acesso ao acervo pelo Pergamum. Há sugestões e aumento da quantidade de renovações via
web, por aluno e de aumento do número de itens para empréstimo, embora seja a Biblioteca que vem
recebendo maior investimento em acervo nos últimos três anos.
Biblioteca Campus II
Respostas obtidas junto aos usuários da Biblioteca Campus II
Análise dos Dados e Resultados - Os serviços da Biblioteca do Campus II foram avaliados por 76 respondentes
voluntários, contra 195 de 2015. Dos 76 respondentes, 67 (88,16%) são alunos de graduação e 9 (11,85%) não
identificados. Em relação aos períodos cursados pelos respondentes, 12 (15,78%) são do período matutino, 14
(18,42%) do noturno,19 (25,00%) são do integral e 31 (40,78%) não se identificaram.
A avaliação dos quesitos “cordialidade dos funcionários” atingiu índice de 92,11% dos respondentes e
“agilidade no atendimento e número de terminais para consulta local”, 88,16%. Os resultados apontados como
“Ruim e Regular” são corroborados pelos comentários, cujo foco é a quantidade insuficiente de exemplares de
livros também e a falta de salas de estudo. Há reclamações ainda sobre a suspensão do limite de R$ 21,00 do
valor da multa para bloqueio do usuário.
O maior número de reclamações se refere à falta de silêncio.
Projeto: Avaliação de satisfação do usuário – Treinamento em uso de fontes de informação
Respostas obtidas junto aos usuários da Biblioteca Campus I – Unidade 1
Análise dos Dados e Resultados - Participaram dos treinamentos oferecidos pela Biblioteca do Campus I –
Unidade 1 em 2017, 340 (100%) usuários, contra 320 em 2016. Dos respondentes 272 (79,07%) são alunos de
graduação, 53 (15,54%) são alunos dos programas de Mestrado Stricto Sensu, 12 (3,52%) são de
especialização, 01 (0,29%) é docente, 02 (0,59) são alunos de Doutorado e 10 (2,93%) não se identificaram. A
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graduação continua sendo a categoria de usuários que mais solicita treinamentos. O período que liderou a
demanda em 2017 foi o noturno com 120 (35,19%) usuários, em seguida vem o período matutino com 122
(35,77%), o vespertino com 08 (2,34%), o integral com 33 (9,67%) e que não se identificaram foram 57
(14,66%).
Nos oito quesitos avaliados nas categorias “Ótimo e Bom, “Regular e Deficiente” e “Branco”: 1) entusiasmo ao
início dos trabalhos; 2) Interesse no final dos trabalhos; 3) adequação do conteúdo; 4) aplicabilidade dos
conhecimentos adquiridos; 5) apresentação dos recursos; 6) exercícios práticos; 7) material didático; 8)
organização do encontro e instalações, carga horária.
Nos comentários foi sugerido que esse treinamento deveria ser oferecido no início do primeiro período, para
melhor aproveitamento no decorrer do curso, também foi citada uma abordagem maior sobre o tema
Formatação.
Respostas obtidas junto aos usuários da Biblioteca Campus I – Unidade 2:
Análise dos Dados e Resultados - Participaram dos treinamentos oferecidos pela Biblioteca do Campus I –
Unidade 2 em 2017, 221 (100%) usuários, contra 430 em 2016. Todos os respondentes são alunos de
graduação. O período que liderou a demanda em 2017 foi o matutino com 122 (81,00%) usuários, em seguida
vem o período noturno com 99 (45,29%).
Nos comentários foi sugerido treinamento com duração maior e mais exercícios práticos.
Respostas obtidas junto aos usuários da Biblioteca Campus II
Análise dos Dados e Resultados - Em 2017 participaram dos treinamentos oferecidos pela Biblioteca do
Campus II 687 (100%) usuários, contra 854 em 2016. Dos respondentes, 642 (93,55%) são alunos de
graduação, 16 (2,33%) são alunos de mestrado stricto sensu, 06 (0,87%) são alunos de doutorado, e 21
(3,06%) não se identificaram. Nota-se que a maior demanda continua sendo dos cursos de graduação. O
período que liderou a pesquisa em 2017 foi o integral, com 324 (47,16%) usuários, seguido pelo matutino com
185(27,21%).
Os resultados do ano de 2017 vêm comprovar que o serviço de Treinamento no Uso de Fontes de Informação
atende as expectativas dos usuários. Os quesitos apresentação dos recursos com 95,05%, aplicabilidade dos
conhecimentos adquiridos com 95,05% e adequação do conteúdo com 94,91% são indicativos que deve-se
manter a didática aplicada nos treinamentos. As sugestões continuam para que os treinamentos sejam
realizados no início do curso, assim como citado nos anos anteriores, e alguns alunos preferem em turmas
menores devido ao barulho. AVALIAÇÃO GERAL: O objetivo do projeto foi atingido, uma vez que foram
captadas informações importantes acerca da estrutura, serviços, acervo e atendimento aos usuários do SBI. No
entanto, pela necessidade de maior abrangência e de agilização do processo, para 2018 será implantado novo
procedimento de pesquisa (Online). AVANÇOS: Os resultados apontados na pesquisa de Avaliação de
Satisfação do Usuário – Treinamento ao Usuário realizada ao longo de 2017 indica que os participantes estão
satisfeitos ou muito satisfeitos com o serviço. FRAGILIDADES: A disponibilização dos formulários de avaliação
sobre o balcão de atendimento da Seção de Circulação e Empréstimo, para procura espontânea pelo usuário,
tem restringido o número de avaliações no que se refere ao Atendimento e aos Serviços das Bibliotecas.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Adotar novo modelo de formulário e nova forma de abordagem ao usuário,
buscando maior abrangência e clareza dos itens a serem avaliados, e alcance de maior número de usuários.

Relatório SBI nº 03 – Política de Desenvolvimento de Acervos do SBI - Conforme informado pelo Órgão, o
projeto não foi desenvolvido e deverá ser desmembrado em 2018 para que se trate apenas do item Política de
Descarte.
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Relatório SBI nº 04 –Programa de Capacitação de Usuários do SBI
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO a) Propor a organização de treinamentos, palestras e cursos
direcionados aos usuários do SBI. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Capacitar os usuários quanto ao uso do
acervo e dos recursos de informação on-line disponíveis na biblioteca; b) Apresentar a Biblioteca aos usuários;
c) Orientar os usuários quanto à normalização de trabalhos acadêmicos.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Os dados relacionados ao Programa de capacitação de Usuários são apresentados anualmente pelas
Bibliotecas por meio de planilha em que constam os eventos, carga horária, número de participantes e o
responsável pela atividade de capacitação.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Orientação ao usuário: orientação quanto ao uso dos recursos informacionais online da Biblioteca - uso do
catálogo; localização de publicações; normalização documentária; manuseio de obras de referência;
apresentação formal de trabalhos acadêmicos. São oferecidos treinamentos, palestras e visitas guiadas. Em
2017 foram atendidos 2969 alunos e docentes da Universidade. Em 2016 o número foi 2862 e, em 2015, 3398.
A redução da demanda das faculdades pelos treinamentos ocasionou a queda do número de usuários
atendidos nos últimos dois anos. CONCLUSÃO: O objetivo do projeto foi atingido, uma vez que foram
capacitados 2.969 usuários. Quanto à normalização de trabalhos acadêmicos, além das orientações oferecidas,
sob demanda, aos usuários, encontra-se em reestruturação o documento Orientações de Metodologia
Científica e Normalização Técnica a ser disponibilizado a toda comunidade acadêmica. AVANÇOS: Em 2017,
o SBI deu início a reelaboração do documento Orientações de Metodologia Científica e Normalização Técnica.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Desenvolver novas ações visando otimizar e intensificar o uso das
bases de dados no Portal de Periódicos Capes, por meio de treinamentos e oficinas de trabalho a serem
oferecidos à comunidade acadêmica, evitando assim, o corte, pela Capes, do acesso às bases pouco
consultadas; b) Ampliar a capacitação dos docentes para que possam orientar os alunos.

Relatório SG Nº01 - Desenvolvimento do Novo Sistema Acadêmico para a Universidade
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Dar continuidade ao desenvolvimento do Sistema Acadêmico que
atenda às necessidades da Universidade, especialmente no que se refere aos processos relacionados aos
registros acadêmicos de qualquer natureza. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Acompanhar a implantação das
funcionalidades disponibilizadas no Sistema Acadêmico - SIGA, para correções e acertos necessários; b)
Avaliar, em conjunto com o corpo técnico da área, as funcionalidades desenvolvidas, verificando se estão de
acordo com os critérios estabelecidos, a forma visual de apresentação da funcionalidade e a linguagem
utilizada na comunicação com os usuários; c) Homologar as funcionalidades, após os ajustes decorrentes da
avaliação feita, por meio da realização de testes; d) Finalizar o processo de emissão de documentos
acadêmicos relativos aos cursos de pós-graduação; e) Concluir a indicação do código de autenticidade nos
documentos acadêmicos; f) Implantar o uso da assinatura digital nos documentos acadêmicos; g) Desenvolver
funcionalidade que permita a disponibilização de documento online aos alunos; h) Rever o processo de
aproveitamento de estudos que ocorre nas seguintes situações: 1) de pedido de dispensa avulsa; 2) de estudos
realizados em intercâmbio acadêmico e; 3) de ingresso no bacharelado por portador de diploma de curso de
licenciatura, e vice-versa; i) Desenvolver novas funcionalidades relativas ao registro do ENADE no Histórico
Escolar dos alunos dos cursos de graduação, Processo de Formação do Aluno e Estrutura Final da tabela
“Pessoa” (cadastro do aluno).
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2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O trabalho desenvolvido pela Secretaria Geral junto ao NTIC centrou-se em ajustes, correções, alterações e,
em alguns casos, desenvolvimento, necessários para a emissão dos diferentes Documentos Acadêmicos pelo
Sistema Acadêmico aos alunos dos cursos de graduação, pós-graduação e sequencial, o que era esperado,
uma vez que muitas situações só são percebidas quando a funcionalidade é implantada.
3. RESULTADOS GLOBAIS: O projeto teve suas ações direcionadas para o acompanhamento, verificação,
adequação e correção das funcionalidades disponibilizadas no Site do Aluno do Portal da Universidade, bem
como para a emissão de documentos acadêmicos de alunos dos cursos de pós-graduação
(especialização/mestrado/doutorado), a partir das demandas apresentadas pelos diferentes usuários: Alunos,
Central de Atendimento ao Aluno, Diretorias de Faculdades e Centros, Pró-Reitorias e pela própria Secretaria
Geral, como por exemplo: 1) -Adequação do cadastro do aluno levando-se em conta sua opção de gênero;
2) Novo modelo de Histórico Escolar dos cursos de mestrado e doutorado com as especificidades próprias
desses cursos. Além disso, foi desenvolvido um processo específico para a matrícula dos alunos ingressantes,
com implantação prevista para a matricula em meados de 2018, que compreendeu: upload dos documentos de
matricula digitalizados pelos próprios candidatos; triagem do processo presencial e novo sistema integrado de
controle e gestão e assinatura de contratos da Universidade, todos digitalizáveis e passíveis de
armazenamento na ferramenta de GED/ECM. Esse trabalho, realizado de forma contínua, refletiu nos objetivos
estabelecidos para o ano de 2017, uma vez que não houve o desenvolvimento de funcionalidades do Sistema
Acadêmico previstas para esse ano, a saber: a) Implantação da assinatura digital nos documentos acadêmicos;
b) Emissão de documento online aos alunos; c) Revisão do processo de aproveitamento de estudos
abrangendo todas as situações; d) Registro do ENADE no Histórico Escolar dos alunos dos cursos de
graduação, abrangendo as diferentes situações; e) Processo de Formação do Aluno; f) Estrutura da Tabela
Pessoa (cadastro do aluno). AVANÇOS: a) Acompanhamento e verificação das funcionalidades do Sistema
Acadêmico já implantadas, para correção, ajustes, adequações e, em especial, melhorias decorrentes da
maturação dos processos; b) Emissão de documentos acadêmicos de acordo com as especificidades
apresentadas; c) Maior segurança no que se refere ao conteúdo e autenticidades dos documentos acadêmicos
emitidos. FRAGILIDADES: Atraso no desenvolvimento das funcionalidades que faltam ser implantadas no
Sistema Acadêmico, em razão do processo de priorização estabelecido pelo NTIC, especialmente no 2º
semestre. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Dar continuidade ao desenvolvimento das atividades
relacionadas à construção do novo Sistema Acadêmico; b) Capacitar continuamente gestores e funcionários; c)
Avaliar permanentemente as funcionalidades implantadas visando seu constante aprimoramento, como
também dos procedimentos de trabalho.
Formulário 5 – versão 6
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FORMULÁRIO 5

ANO: 2017
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA:
5 – Política de Atendimento a Estudantes e Egressos
DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA:
9 – Políticas de Atendimento aos Estudantes
EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA:
3 – Políticas Acadêmicas

EXTRATO no 05

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2017:
CACI nos 02, 09 e 10; DPLAN nos 04 e 06; DRE nos 01 e 02; PROEXT no 04; PROGRAD
nos 01, 13

Relatório CACI no 02 – Calouríada
1. OBJETIVOS: Geral: a) Contribuir, por meio de competições esportivas, culturais e sociais, com o processo
de acolhida e recepção aos alunos ingressantes promovidos pela instituição, envolvendo os alunos veteranos
e calouros dos cursos da PUC- Campinas. Objetivos Específicos: a) Promover o bem-estar, a disciplina,
moral, ética e a cidadania, por meio do esporte; b) Integrar os alunos calouros à Universidade por meio da
CACI e dos representantes das Entidades Desportivas de Alunos; c) Incentivar as competições esportivas
internas, estimulando a dinamização das Entidades Desportivas de Alunos da PUC-Campinas, como um dos
grupos parceiros do projeto; d) Explorar mecanismos que possam servir de suporte para que as Entidades
Desportivas de Alunos, Centros Acadêmicos (CAs), Diretórios Acadêmicos (DAs) obtenham melhor
entendimento e organização na participação dos jogos e atividades culturais e sociais; e) Propiciar um
ambiente para que as Entidades Desportivas de Alunos da PUC-Campinas conheçam o potencial esportivo
dos alunos ingressantes. f) Potencializar ferramentas na formação do indivíduo para o trabalho democrático,
em grupo e de bom ambiente; g) Estimular a prática de atividades saudáveis, como as atividades físicas e
esportivas; h) Oportunizar momentos saudáveis de convivência que favoreçam a integração e interação entre
os alunos dos cursos da PUC-Campinas; i) Conhecer os espaços físicos destinados à prática de atividades
esportivas e demais projetos que promovem o esporte na Universidade. DO PROCESSO AVALIATIVO: a)
Apresentar o número de entidades desportivas participantes no evento; b) Analisar de que maneira a
participação nos jogos e na organização influenciou a aquisição de novos conhecimentos, relacionamentos e
vínculo com a instituição, pelos estudantes envolvidos; c) Analisar de que maneira a participação no evento,
por parte dos bolsistas envolvidos na organização, contribuiu para a sua vida acadêmica e fortalecimento de
seu vínculo com a instituição; d) Avaliar o evento, sua organização, divulgação e locais de disputa pelos
estudantes envolvidos.

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
A atividade envolveu vários segmentos internos: além dos alunos de 10 Associações Atléticas Acadêmicas,
funcionários do SAAD do CCHSA e do Departamento de Vigilância Universitária , docentes da Faculdade de
Educação Física, acadêmicos bolsistas estímulo da Faculdade de Educação Física, profissionais do Hospital
e Maternidade Celso Pierro, e prestadores de serviço, de caráter externo, no caso, empresas e equipes de
arbitragem para as modalidades coletivas. Nos esportes individuais, a arbitragem foi feita por professores e
alunos voluntários da Faculdade de Educação Física e alunos bolsistas.
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O trabalho para a realização da CALOURÍADA 2017 seguiu três fases de trabalho:
1ª fase – Preparação: realização de reuniões entre os envolvidos no projeto professora integradora e
Entidades Desportivas de Alunos, com alunos bolsistas estímulo atuantes nos Projetos PUCCIADA E
CALOURIADA para definição e aprovação do projeto, definição das modalidades esportivas, grade de jogos,
regulamento, divulgação no site da PUC-Campinas e inscrição de alunos interessados.
2ª fase – Execução: nesta fase aconteceram: a) Reserva de materiais e estrutura física; b) Jogos esportivos,
com apoio da Faculdade de Educação Física, do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, do
Departamento de Vigilância Universitária, do Hospital e Maternidade Celso Pierro, dentre outras unidades. Os
jogos foram realizados durante o período noturno, nos dias 21, 22, 23 e 24 de agosto de 2017. Foram
disputadas 07 modalidades desportivas: 1) Futsal masculino e feminino; 2) Basquetebol masculino; 3)
Voleibol de Quadra feminino; 4) Handebol masculino e feminino; 5) Voleibol de areia masculino e feminino; 6)
Tênis de mesa masculino e feminino; 7) Atletismo Masculino e feminino. Houve premiação com medalhas, às
equipes vencedoras
3ª fase – Avaliação: por parte do professor integrador, coordenador da CACI, alunos bolsistas e
representantes das Entidades Esportivas Estudantis, em reunião ocorrida em 11/09.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
O campeonato CALOURÍADA faz parte da política de integração dos veteranos e calouros, por meio do
esporte sendo uma das ações de acolhida ao aluno ingressante que a Universidade desenvolve. Essa
atividade possibilita ao corpo discente da nossa Universidade o convívio social, o enriquecimento cultural e
incentiva a adoção de um estilo de vida saudável por meio da atividade física. Além disso, é mais uma forma
da Universidade receber seus alunos “calouros” de forma amistosa e agradável, possibilitando a integração e
a experiência de convívio de novos espaços da instituição, além da sala de aula. Deve-se destacar também
que é uma forma de recepção construída pelos alunos veteranos que coordenam as ações das Associações
Atléticas de cada curso, o que favorece a integração dos calouros junto a seus pares. Dessa forma, projetos
que mantenham a recepção ao calouro fortalecida e humanizada são de extrema importância para que a
Missão da Universidade seja cumprida.
Em 2017, 10 Entidades Esportivas se inscreveram e participaram do campeonato, representando mais de 14
cursos da PUC-Campinas: Associações Atléticas dos cursos de Farmácia, Comunicação, Direito, Educação
Física, Arquitetura, Engenharias, Psicologia, Odontologia e dos cursos do CEA. A participação nos jogos foi
de 687 alunos, e estima-se que cerca de 1.000 pessoas participaram do evento considerando os alunos
torcedores e aqueles da entidade desportiva que tocam na bateria. Em comparação ao campeonato de 2016,
quando houve a participação de 09 grupos, houve pequena diferença no número de entidades participantes;
no entanto, em 2017, foram disputadas mais modalidades que em 2016. Deve-se destacar o enorme esforço
das Associações Atléticas com menor potencial desportivo em procurar competir o máximo possível, o que
demonstra empenho e necessidade de apoio. A avaliação dos alunos no que diz respeito à divulgação,
programação, organização e modalidades do evento foi satisfatória. No entanto, apontaram que ainda é
necessária uma melhor adequação do espaço para os jogos, principalmente das quadras cobertas, que a
maioria avaliou como regular. Com relação ao crescimento pessoal a maioria apontou que a participação nos
eventos, (como membro da Atlética ou atleta), possibilitou uma melhora na organização, no espírito de
liderança e responsabilidade. Os bolsistas avaliaram o projeto de maneira positiva, e consideraram que a
atuação no evento, participando de todas as etapas e decisões, enriqueceu sua vida acadêmica, preparandoos melhor para sua formação. AVANÇOS: a) No geral, a inclusão de mais modalidades coletivas e mais um
dia de competição foi um avanço importante ocorrido na edição 2017; b) A segurança melhorou muito em
relação aos anos anteriores, com a participação dos profissionais do Departamento da Segurança da
Universidade e também com o isolamento das áreas onde ficaram arbitragem , bolsistas e representantes das
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Entidades Esportivas, facilitando bastante o trabalho de todos; c) Indicação, por jogo, além do representante
das Entidades envolvidas em cada jogo, mais um representante neutro para controlar a torcida e auxiliar no
controle dos jogadores em campo. FRAGILIDADES: a) falta de árbitro para os apontamentos, exceto nos
jogos de Volei de quadra e areia, em que a equipe foi completa, pois para cada jogo só se contou com os
árbitros em campo. Os apontamentos foram feitos pelos bolsistas e alunos da FAEFI, e, como não são
treinados para essa função, houve muitas reclamações das entidades esportivas; b) Não há uniformes para
os monitores, dificultando sua identificação como membros da organização. c) Não houve preparação das
quadras a tempo para o início dos jogos, em que pese ter sido encaminhada, na véspera dos jogos, lista de
todo o material necessário. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Contratar árbitros para todos os jogos
com apontadores com experiência, o que demanda maior verba para a arbitragem; b) As entidades
desportivas e a docente responsável sugerem que a CALOURÍADA conte com Organização de uma empresa
que seja responsável por todo o evento.
Relatório CACI no 09 – PUCCÍADA
1.OBJETIVOS Geral: a) Promover, por meio de competições esportivas, culturais e sociais a integração dos
acadêmicos dos cursos da PUC-Campinas. Objetivos Específicos: a) Promover o bem-estar e as relações
com a Universidade, a disciplina, a moral, a 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, por meio da cooperação, ferramentas de formação do indivíduo para o
trabalho democrático, em grupo e de bom ambiente; 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 da Universidade; e) Intensificar a participação de
Cursos da PUC-Campinas, possibilitando aproximações dos seus respectivos Projetos Pedagógicos com o
evento. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Apresentar o número de Entidades Desportivas de Alunos
participantes no evento; b) Analisar de que maneira a participação nos jogos e na organização influenciou
aspectos da vida do atleta, tais como a aquisição de novos conhecimentos, relacionamentos e vínculo com a
Instituição; c) Analisar de que maneira a participação dos alunos com bolsa-estímulo no evento contribuiu
para a vida acadêmica e vínculo com a Instituição; d) Avaliar, por meio dos estudantes envolvidos, a
organização, a divulgação, os locais dos jogos e a equipe organizadora do evento; e) Identificar, durante o
evento, os alunos bolsistas membros da organização; f) Adequar o calendário da PUCCÍADA aos demais
eventos programados pela Universidade e pelos Centros.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
A quadragésima terceira edição do Projeto PUCCÍADA foi realizada no período de março a dezembro. Teve
como participantes e colaboradores internos os alunos bolsistas estimulo, os acadêmicos das Associações
Atléticas, professores da Faculdade de Educação Física, funcionários do SAAD do CCHSA e do
Departamento de Segurança Universitária, profissionais da área da saúde do Hospital e Maternidade Celso
Pierro e prestadores externos de serviço contratados. Para melhor organização, a competição foi dividida em
etapas:
1ª FASE – PREPARAÇÃO: esta fase compreendeu as seguintes atividades: a) Reuniões da professora
integradora com o coordenador e assistente administrativo da CACI para definição de estratégias e
procedimentos a serem adotados durante a realização do projeto, inclusive elaboração do projeto; b)
Divulgação do processo de inscrição para preenchimento de bolsas estimulo para o projeto e cadastramento
dos aprovados; c) Reuniões periódicas da professora integradora e bolsistas com as Entidades Esportivas
Estudantis, para organização e execução do campeonato, num total de 16 reuniões ocorridas antes, durante
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e depois da realização dos jogos; d) Reuniões de orientação do professor integrador com os alunos bolsistas
estímulo vinculados ao projeto da CACI.
2ª FASE – EXECUÇÃO: dos jogos esportivos, com prévia reserva de materiais e da infraestrutura física da
Faculdade de Educação Física e do CCHSA;
3ª FASE – AVALIAÇÃO: por parte do professor integrador, coordenador da CACI, 04 alunos bolsistas
estímulo e representantes das Entidades Desportivas de Alunos.
Modalidades das Disputas: Os jogos da PUCCÍADA 2017 foram disputados em 11 modalidades
desportivas da seguinte forma: as eliminatórias aconteceram aos sábados e as semifinais e finais ocorreram
durante a semana. Deve-se destacar que em cada data, há vários jogos em cada modalidade, o que dá a
dimensão da enormidade do campeonato. Por exemplo, no PUCCIADA 2017, foram realizados 17 jogos de
Volei de Praia, 12 jogos de futebol society e 14 jogos de basquetebol. As premiações das modalidades
aconteceram, na maioria das etapas, após as finais, e algumas em reuniões.
Arbitragem: Os jogos foram arbitrados por empresas 7 contratadas.
Premiação e Associações Atléticas vencedoras do PUCCIADA 2017: Os grupos e atletas vencedores
receberam medalhas e 03 troféus foram entregues às Associações Atléticas vencedoras. Das 11 Associações
Atléticas que disputaram as Modalidades Desportivas durante o ano, foram premiadas 3 entidades
vencedoras, de acordo com o total de pontos obtidos nas disputas.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Preparação: Nas reuniões de preparação foram definidos critérios de participação no evento e elaborado o
Regulamento Geral do mesmo, considerando as necessidades e solicitação das Entidades Estudantis;
também houve atendimento às solicitações de materiais, espaço físico e infraestrutura do Complexo
Esportivo do CCHSA, embora com algumas restrições, que não impediram a realização do evento.
Realização: a) Participaram do evento 11 Entidades Esportivas, a saber: Liga do CCHSA; Associação
Atlética de Comunicação e Arte (CLC), Associação Atlética de Direito; Associação Atlética do CEA;
Associação Atlética de Educação Física; Associação Atlética de Ciências Farmacêuticas; Associação Atlética
de Arquitetura e Urbanismo ; Liga das Engenharias da PUC-Campinas (LEP) ; Associação Atlética de
Psicologia; Liga da Saúde (LAS) e Associação Atlética de Matemática, representando muito mais que 20
cursos da PUC-Campinas. b) Estima-se que cerca de 1.500 alunos participaram do evento, considerando que
foram disputadas 11 modalidades com média de 10 a 12 competidores em cada uma, além de alunos que
são membros das Entidades Desportivas, dos que ficaram envolvidos diretamente com o evento: presidentes
e diretores de modalidades. Além disso, houve a participação dos alunos que não eram competidores, mas
estavam apoiando e torcendo pelos colegas. c) Dos jogos programados, foram realizados 180, com 5 WOs.
d) A chuva atrapalhou o Atletismo, que não contou pontos na classificação geral, porque quando a pista ficou
liberada a maioria dos alunos estava em provas e apresentações de trabalhos, não podendo participar. e) 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. No total, foram
distribuídas 468 medalhas e 3 troféus.
Avaliação do projeto pelos alunos competidores e bolsistas estímulo: a) As equipes de arbitragem
contratadas desempenharam seu trabalho de forma razoável. No entanto, na avaliação dos alunos atletas e
representantes das Associações Atléticas, houve certa unanimidade em manifestar que o trabalho da equipe
de arbitragem foi ruim ou deveria ser melhorado para 2018. b) As avaliações respondidas pelos alunos
competidores não mostraram muita mudança em relação aos anos anteriores e nos comentários gerais
destacam-se as seguintes respostas: 1) “A PUCCÍADA no ponto de vista dos atletas que participam, se torna
um momento de integração, as competições promovem uma interação entre as pessoas dos outros cursos e
o convívio social na universidade fica muito melhor”. 2) “Os atletas ficam cada vez mais comprometidos com
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as modalidades que praticam e querem ser cada vez melhor”. 3)“ O evento poderia ter muito mais apoio da
universidade, em comparação a outras faculdades/universidades que possuem diversos incentivos”. 4)
Estudamos em uma universidade “filantrópica” e o esporte não transparece em sua “identidade” e poucos
alunos se interessam pelas atividades esportivas porque não temos a divulgação apoio necessário e o pouco
que tem o reflexo é bem positivo na vida dos atletas. 5) “O campeonato é bem organizado (embora deva
melhorar), integra os alunos de forma respeitosa e leva o esporte que é o ponto mais importante para dentro
da faculdade”; c) Da avaliação respondida pelos 04 alunos bolsistas participantes do projeto, pode-se
destacar que: Em relação aos eventos: 1) A maior parte aprovou que há necessidade de melhoria do local,
dos materiais, das condições para atuação, da participação dos alunos e do respeito. Quanto ao local,
material e condições para atuação apenas 01 resposta foi classificada como bom. 2) A colaboração do Setor
Administrativo foi muito mal avaliada por todos; d) Em relação à professora responsável: As respostas foram
relativamente semelhantes, pois as afirmações concordam plenamente que houve orientação sobre o projeto
e as atividades, disponibilização dos materiais necessários, esclarecimento das dúvidas e que foi cordial no
tratamento; e) Comentários gerais: 1) Há necessidade de melhoria do atendimento feito pelos funcionários
do SAAD (Noturno), que deveriam ter mais boa vontade e profissionalismo, no tempo de entrega dos
materiais necessários, na educação, respeito e ética, com os alunos e participantes do projeto. 2) Deveria
haver melhores condições na manutenção das quadras de tênis de campo, e na pista de atletismo, pois em
dias de jogos a pista de atletismo está com grama, assim como a caixa de areia. 3) Não há tratamento
adequado do pessoal da cantina. Os funcionários “da cantina que oferecem lanches pagos pela CACI, são
extremamente estúpidos, rudes, e não fornecem o valor combinado para o lanche.”. 4) Há necessidade de
manutenção das quadras cobertas, por causa das enormes goteiras que causam poças gigantes em dias de
competições, dificultando a possibilidade de continuação de qualquer jogo, além dos gols estarem quebrados;
a arquibancada não possuir uma entrada única somente pra torcedores; providenciar as tampas para bucha,
onde colocam os postes da rede de vôlei. AVANÇOS: a) Aumento do comprometimento das Entidades
Desportivas com os jogos, pois houve o cumprimento dos horários dos jogos em sua grande maioria, o que
diminuiu a incidência do número de W.Os; b) A diminuição do número de WOs pela mudança no regulamento
que pune com exclusão da modalidade no primeiro WO, e suspensão da competição no segundo WO; c) A
qualidade técnico-tática dos jogos disputados melhorou consideravelmente, demonstrando que as
Associações Atléticas passaram a preparar melhor suas equipes para a competição; d) O atendimento
médico disponibilizado pela Universidade atendeu às expectativas, de modo satisfatório, com exceção do
sábado dos jogos de voleibol, que chegaram muito tarde e em algumas ocasiões que não eram encontrados
para o atendimento; e) As Associações Atléticas tiveram participação ainda mais efetiva na construção do
evento e principalmente do regulamento e todas as decisões foram discutidas e votadas por eles. Além disso,
percebeu-se a preocupação em manter os valores éticos envolvidos em uma competição esportiva, apesar de
muitos, ainda no calor dos jogos, esquecerem desses valores. Vale destacar o CEA, que se sagrou campeão,
era uma dos mais problemáticos com relação a brigas e hoje, além da melhora na qualidade técnica, é dos
mais organizados e muito menos agressiva nos jogos. f) Apesar da avaliação negativa da arbitragem por
parte das atléticas, no Brasil existe uma cultura de se culpar a arbitragem pelas derrotas, a equipe de
arbitragem foi bem avaliada pela equipe organizadora, com raras exceções, como a Arbitragem de
Basquetebol que realmente deixou a desejar. g) Houve melhora em alguns aspectos como o envolvimento
das Associações Desportivas no controle dos Atletas durante os jogos, e em alguns momentos da torcida
também! As mudanças no regulamento surtiram um efeito positivo no que diz respeito às punições para
técnicos e representantes, mas ainda fica difícil controlar a torcida num espaço que é difícil de ser fechado,
mas o regulamento foi seguido na maior parte do tempo sem muitas exceções. h) A maioria dos alunos
atletas avaliou o evento positivamente, bem como a equipe organizadora, com algumas ressalvas. i) Na
avaliação dos alunos/atletas, também aparece uma avaliação mais positiva em relação às instalações e
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locais dos jogos. j) Os bolsistas avaliaram o projeto de maneira positiva, e acham que a atuação no evento,
participando de todas as etapas e decisões, enriquece muito a vida acadêmica, preparando melhor para sua
formação; k) Em 2017, os melhores atletas receberam medalhas e brindes. FRAGILIDADES: a) Não houve
divulgação do campeonato PUCCÍADA em 2017. b) Seria importante que a PUCCÌADA fosse divulgada no
Portal da Universidade, com a apresentação dos campeões por modalidade, das cerimonias de abertura e
encerramento, com fotos prestigiando os atletas e incentivando a prática esportiva; c) Para que nos jogos
coletivos houvesse uma arbitragem com mais experiência, o que custa muito mais, continua-se tendo que
abrir mão de árbitros nas modalidades de xadrez, tênis de mesa, tênis de campo; d) As Associações Atléticas
ainda não estão satisfeitas com o trabalho da equipe contratada para arbitragem; e) 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. f) O local dos jogos (quadras cobertas da FAEFI) não é
adequado para receber as torcidas organizadas e apesar do apoio do Departamento de Segurança da
Universidade, que ajudou a isolar a área de arbitragem e um pouco a arquibancada, em alguns jogos ainda
houve invasão da torcida. g) Houve muitos problemas com o atendimento do SAAD CCHSA. Um dia antes
dos jogos era enviada a lista completa do material necessário para a realização dos jogos, como bolas,
placares, mesas para árbitros entre outros, e poucas vezes, ao se chegar nas quadras, o material estava
disponível. Aconteceram vários atrasos nos jogos por conta disso, e principalmente aos sábados, os atrasos
foram maiores pois as etapas começavam às 8:00, e os funcionários chegavam nesse horário ou mais tarde.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Solicitar que a PUCCÌADA entre definitivamente para o calendário
acadêmico oficial da Universidade, como ocorreu na edição do ano passado, comemorativa dos 75 anos. b)
Divulgar, no Portal da Universidade, o evento e seus resultados; c) Construção do ginásio coberto para poder
atender jogadores e torcida de maneira adequada e sem o risco de tumultos, acidentes e espaço molhado em
dias de treino e jogos. d) Verba para premiação dos melhores atletas por modalidade; e) Uniforme para os
monitores, para que todos os identifiquem como parte da organização do evento. f) Verba maior para a
arbitragem, para que se possa ter árbitros em todas as modalidades. g) Divulgação, no Portal da
Universidade, das Associações Atléticas vencedoras e atletas que se destacaram no campeonato, pois nada
foi divulgado esse ano.
Relatório CACI no 10 – Recepção aos Alunos Ingressantes.
1.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) Propiciar espaços institucionais
de acolhida e recepção aos alunos ingressantes dos Cursos dos diferentes Centros da Universidade; c)
Coordenar e fomentar ações solidárias e cidadãs de acolhida, para que trotes violentos não sejam praticados;
d) Promover, em conjunto com os Centros, as Unidades Administrativas e outros órgãos da Universidade, a
acolhida aos acadêmicos ingressantes dos cursos da PUC-Campinas, tanto no início quanto no meio do ano;
e) Fomentar e apoiar a realização de ações solidárias experimentais juntamente a instituições e entidades
sociais; f) Promover espaços de integração entre calouros e veteranos de modo saudável e acolhedor,
apresentando a Universidade e esclarecendo aos alunos as possibilidades de desenvolvimento do ensino, da
pesquisa e da extensão que o meio universitário lhe oferece. Objetivos Específicos: a) Dar apoio financeiro
aos projetos de ações solidárias, coordenados por alunos e pelas Diretorias de Centro e de Faculdade; b)
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 de eventuais envolvidos em ações violentas
a calouros; c) Promover tempos e espaços de integração e entretenimento por meio de atividades musicais
durante os eventos de acolhida oficial aos ingressantes; d) Auxiliar as representações discentes interessadas
na realização de ações solidárias e cidadãs, de tal modo que trotes violentos não venham a ocorrer; e)
Auxiliar na organização de infraestrutura de tendas para os alunos veteranos e suas representações
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discentes (Diretórios Acadêmicos e Entidades Desportivas de Alunos) para recepção aos calouros no período
de matrícula ocorrido no segundo semestre de cada ano, bem como a regulamentação de sua presença
durante o evento; f) Realizar, semestralmente, campanhas de doação de sangue, em parceria com o
Hemocentro da UNICAMP, sempre em início de semestre. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Identificar, no
processo de implantação da realização de ações solidárias, Centros ainda não envolvidos com projetos
cidadãos durante a chegada dos calouros na Universidade; b) Apresentar alguns dados quantitativos das
ações solidárias; c) Avaliar as percepções de alunos e docentes participantes sobre o projeto.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
I SEMESTRE DE 2017 - Ações: recepções oficiais promovidas pelas diretorias de Centro e pelo Comitê
Permanente de Acolhida aos Calouros, atividades de acolhimento aos calouros promovidas pelas diretorias
de Faculdade, campanha de doação de sangue e ações solidárias. Todas as ações foram divulgadas no site
do calouro (www.puc-campinas.edu.br/ingressantes), com uma Programação Geral disponibilizada uma
semana antes do início das aulas. As atividades de recepção aos calouros promovidas pela CACI e diretorias
de Centro e de Faculdade aconteceram no período de 12 a 16 de fevereiro, durante a chegada dos novos
membros da comunidade universitária, com comunicado aos alunos, divulgação da programação geral de
acolhida, instalação de Postos de Orientação e Fone Trote. As Recepções Oficiais da Universidade seguiram
um cronograma, com a presença da nova gestão da PUC-Campinas e novo vídeo institucional. O evento
contou também com performances artísticas rápidas comandadas pelos profissionais artísticos do Centro de
Cultura e Artes (CCA) e de artistas amadores convidados, alunos e docentes. Paralelamente à Recepção
Oficial aos Calouros, cada diretoria de Faculdade, em todos os Centros, planejou ações de acolhimento para
seus ingressantes. Também foi realizada a III Calour’Arte 2017 – Noite Artística para os calouros: o Centro
de Cultura e Arte realizou o espetáculo para todos os calouros e seus convidados, em 2 dias diferentes, nos
Campus I e II. Ainda em relação ao acolhimento, de fevereiro a março, várias ações solidárias e de
integração foram organizadas, aglutinadas na denominada Rede Solidária do Bem, propostas por alunos,
professores, com aprovação de diretorias de Faculdade e de Centro, e assessoria, apoio logístico e financeiro
da PUC-Campinas. Também, como parte da Acolhida Oficial aos Calouros, no primeiro semestre, em março,
em parceria com a equipe de Coleta do Hemocentro da Unicamp, aconteceu a XV Campanha de Doação de
Sangue da PUC-Campinas, com o lema “Seja solidário! Doe sangue! Um dia você também pode precisar!”.
Divulgou-se a data por faixas e cartazes afixados em pontos estratégicos do Campus I; no Portal da
Universidade, no Facebook da Universidade e por e-mail a toda Comunidade Discente foram divulgadas
todas as informações necessárias para que os interessados se preparassem para a Coleta. Os alunos
interessados fizeram, por e-mail, um pré-cadastro junto à CACI, a partir do qual se montou uma listagem com
horário agendado para a coleta.
II SEMESTRE DE 2017: Todas as atividades preparatórias para a chegada dos calouros, foram mantidas
para a recepção aos Calouros provenientes do Processo Seletivo de Vestibular de Inverno. No início de
agosto, foram realizadas as Recepções Oficiais dos Ingressantes do Processo Vestibular de Inverno da PUCCampinas, tendo sido cumprido o mesmo cerimonial do início do ano. Os alunos da Faculdade de Medicina
realizaram, em setembro, a Ação Solidária na Instituição AMIC – Amigos da Criança, em Campinas – SP.
Também foi realizada a Campanha de Doação de Sangue da PUC-Campinas (XVI), com o mesmo lema da
campanha do primeiro semestre, em parceria com a equipe do Hemocentro da UNICAMP, no campus I da
Universidade. A mesma sistemática do semestre anterior foi empregada para a divulgação. Em novembro
ocorreu a Pré-Matrícula dos candidatos ingressantes em 2018, quando acadêmicos veteranos
representantes de diversas entidades estudantis (Associações Atléticas Acadêmicas, Centro e Diretórios
Acadêmicos) foram acompanhar e orientar o primeiro contato dos novos ingressantes. As entidades
participantes se concentram em tendas armadas pela Universidade no estacionamento localizado entre a
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Praça de Alimentação e o Prédio do Centro Tecnológico do CEATEC. Os alunos das entidades acadêmicas
assinaram o Termo de Compromisso de regulamentação do evento e mantiveram, durante o evento, em suas
atitudes, o acordado previamente. Nos 04 (quatro) dias de atividade, os grupos atuaram de modo exemplar,
numa postura adequada ao combinado.
Ocorrência de trotes: Não houve a instauração de nenhuma Comissão de Sindicância para apuração de
ocorrência de trotes em locais externos, principalmente em festas de alunos. Comprovam essa afirmação as
diretorias de Centro que responderam formulário avaliativo sobre a questão.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
AVANÇOS: Os principais avanços podem ser sintetizados da seguinte forma: a) A continuidade dos trabalhos
do Comitê Permanente de Acolhida aos Calouros, gerindo todas as ações de acolhida na Universidade com
envolvimento de diversos setores da Universidade, possibilitou enorme avanço ao Projeto Recepção aos
Alunos Ingressantes; b) A extinção dos trotes violentos dentro da Universidade; c) Continuidade das sanções
disciplinares rápidas e firmes, referentes ao processo de Sindicância no que tange à violência psicológica e
moral; d) 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 instâncias continuam se esforçando para a realização de
ações solidárias de diversos perfis e formas; e) Manutenção do Apoio Financeiro da PUC-Campinas, na
realização das Ações Solidárias: A Universidade continua dando suporte logístico, administrativo e financeiro
às iniciativas; f) Envolvimento das diretorias de Centro e Faculdade nos projetos de ação de solidária,
inclusive na indicação de docente responsável: 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, além da presença de docentes responsáveis, indicados pelas diretorias de Faculdade, para o
acompanhamento das atividades junto aos alunos; g) Participação Cordial e Colaborativa das Associações
Atléticas e Diretórios/Centros Acadêmicos no acolhimento aos calouros na pré-matrícula para 2018 realizada
em novembro de 2017: a presença atuante e respeitosa das entidades na matrícula consolidou-se como um
evento onde predominam o respeito, a cordialidade e a ordem entre os alunos para com os calouros e
familiares, assim como a manutenção de uma relação construtiva e saudável entre entidades acadêmicas e
CACI; h) Compromisso de funcionários na atuação dos Postos de Orientação: são montados, nas primeiras
semanas de aula, Postos de Orientação em locais de grande fluxo de ingressantes para orientação de
localização de salas e outras dúvidas. Os profissionais que trabalham nestes locais são funcionários
administrativos cedidos por todos os Centros. É visível o compromisso deste grupo quando atuam nos Postos
de Orientação. FRAGILIDADES: a) Necessidade de aumento da adesão regular de membros da comunidade
às Campanhas de Doação de Sangue: ainda se mantem como desafio a ser superado, o aumento no número
de inscrições para as campanhas de doação de sangue. b) Inexistência da Campanha de Doação de Sangue
no campus II da Universidade e no período noturno dos dois campi. c) Necessidade maior ventilação nas
tendas utilizadas pelas entidades estudantis no Processo de Matrícula. d) Não realização dos Debates sobre
“Acolhimento na Universidade: trotes e novas perspectivas” com os alunos calouros no final do segundo
semestre: em 2015, 2016 e 2017, não foram realizados os debates, visto ser um evento de enorme
interlocução com os calouros durante o final do primeiro ano de Faculdade ao mesmo tempo em que contribui
para o fortalecimento da cultura do acolhimento, do combate ao trote e de fortalecimento às ações solidárias.
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 profissionais de outros Departamentos (DRH e DSU). b)
Manutenção da diversificação do calendário de atividades de recepção, por meio da inclusão de eventos
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artísticos e culturais com professores, funcionários e alunos, em uma Semana de Bandas na primeira semana
de aula. c) Manutenção da nomeação do Comitê Permanente de Acolhida ao Calouro. d) Melhoria das tendas
a serem alugadas para a Matrícula de Calouros 2019, a acontecer no segundo semestre de 2018.
Relatório DPLAN nº 04 – Pesquisas Institucionais
1. OBJETIVO DO PROJETO/AÇÃO: a) Realizar pesquisa com os alunos concluintes dos cursos de
graduação da PUC-Campinas; b) Ampliar as pesquisas para os alunos concluintes dos cursos de pósgraduação lato e stricto sensu, bem como para os egressos do corpo técnico-administrativo e docente da
universidade; c) Atender aos quesitos previstos nos instrumentos de avaliação externa; d) Criar uma cultura
de valorização e de pertencimento. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Estruturar o novo canal de
relacionamento com egressos, fomentando e fortalecendo a cultura de relacionamento com o ex-aluno.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Foram realizadas as seguintes atividades: a) Revisão do instrumento de pesquisa aplicado aos alunos
concluintes dos cursos de graduação de 2016. b) Foram, também, elaborados os instrumentos a serem
aplicados aos alunos concluintes dos cursos de Pós-graduação lato sensu, de Pós-graduação stricto sensu e
aos corpos docente e técnico-administrativo de ex-alunos da Universidade.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Foi realizada a pesquisa com alunos concluintes dos cursos de graduação de 2016. Os resultados foram
encaminhados à Reitoria, Pró-Reitorias, Diretorias de Centro e de Faculdade. Foi iniciado o processo, para o
ano de 2017, que seguirá até o início de 2018, quando os dados serão coletados e poderão ser analisados. A
pesquisa com os demais alunos, concluintes dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu deverá ser
realizada posteriormente, assim como a pesquisa com os ex-alunos que são parte dos corpos docente e
técnico-administrativo da Universidade. AVANÇOS: a) Proposição da ampliação da pesquisa a outros alunos
(concluintes dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu oferecidos pela Universidade), cujos
instrumentos já foram elaborados; b) Elaboração dos instrumentos para a pesquisa junto aos ex-alunos da
PUC-Campinas que são parte dos corpos técnico-administrativo e docente. FRAGILIDADES: a)
Impossibilidade de aplicação dos instrumentos de pesquisa neste ano de 2017, em função de limitações
técnicas de atendimento do NTIC; b) Dependência da aquisição de nova ferramenta Qualtrics, em processo,
que facilitará o processo, bem como a gestão da coleta e análise dos dados.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Dar continuidade às atividades já iniciadas, propiciando seu avanço e
qualificação; b) Aplicar os instrumentos já desenvolvidos aos novos públicos, utilizando, na medida do
possível, a nova ferramenta que se encontra em processo de aquisição.

Relatório DPLAN nº 06 – Programa de Relacionamento com Egressos
1.OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Propor novo formato para o portal; b) Propor e aprovar a diretriz da
política de relacionamento com egressos; c) Estudar a nomenclatura para o programa, logotipia, marcas, bem
como outras necessidades decorrentes; d) Estruturar a campanha de divulgação para os públicos interno e
externo, vinculadas ao plano estratégico, em conjunto com o DCOM; e) Atender aos quesitos previstos nos
instrumentos de avaliação externa; f) Criar uma cultura de valorização e de pertencimento com os egressos
da universidade; g) Elaborar a proposta para desdobramento junto à comunidade acadêmica; h)
Consolidação das pesquisas com concluintes e de empregabilidade dos egressos. DO PROCESSO
AVALIATIVO: a) Avaliar a implantação do novo programa e propor ações para seu constante aprimoramento;
b) Avaliar seu impacto na diretriz de relacionamento com egressos e na imagem institucional.
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2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O projeto contou com o apoio da equipe do DPLAN, de membros do DCOM, dos responsáveis pelo
desenvolvimento do novo Portal Institucional, da TV-PUC-Campinas e da Consultoria em Comunicação W4,
os quais constituíram um grupo de trabalho. Para o desenvolvimento das atividades previstas, foram
realizadas reuniões periódicas entre seus componentes, de modo a discutir, organizar e implementar as
atividades. Os membros do DCOM responsabilizaram-se pelas ações de comunicação, tais como, redação de
conteúdo em linguagem jornalística, apropriada ao novo portal; orientações sobre os termos de cessão de
imagem; intermediação junto à agência Desafio, para o desenvolvimento da logotipia e manual do uso da
marca para o novo programa. Realizou, em conjunto com o DPLAN, a primeiro encontro de Alumni, neste
novo formato, no espaço do Shopping Iguatemi Campinas, por ocasião do evento “Desbrave o Universo PUCCampinas”. A Consultoria Externa em Comunicação W4 encarregou-se das recomendações e avaliações
técnicas que englobaram os estudos quanto às terminologias possíveis (egresso, diplomado, ex-aluno,
alumni), a identificação das notícias que envolviam egressos, realização de matérias e entrevistas com
alumni; a definição da nova arquitetura para o portal e as orientações para a utilização do LinkedIn. O
representante da TV-PUC-Campinas responsabilizou-se pela realização de entrevistas com egressos, bem
como desenvolvimento e edição de vídeos, além da criação do teaser para o lançamento do novo Portal. Os
responsáveis pelo desenvolvimento do novo Portal Institucional cuidaram da confecção do novo site, em
conformidade com as diretrizes e recomendações institucionais. A equipe do DPLAN assumiu, além do
monitoramento, a coordenação de todas as atividades: 1) estudo e elaboração das Diretrizes das Políticas;
2) elaboração de instrumentos específicos para as pesquisas realizadas com os alunos concluintes dos
cursos de graduação, que subsidiam o referido programa; 3) propostas de questionários que serão aplicados
aos alunos concluintes dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu e aos membros dos corpos técnicoadministrativo e docente (ex-alunos da PUC-Campinas); 4) organização e o registro de todas as matérias e
entrevistas realizadas com os alumni; 5) definição do procedimento junto à Coordenadoria Jurídica e NTIC
para viabilização das mesmas; 6) intermediação junto às Pró-Reitorias, Diretorias de Centros e de
Faculdades, sempre que necessário, para socialização e obtenção de informações relevantes para o
desenvolvimento do projeto; 7) elaboração da proposta do novo núcleo de relacionamento com egressos.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Um conjunto de atividades foi desenvolvido que culminaram com: 1) Definição da nova arquitetura do novo
site dos Alumni, seu desenvolvimento e lançamento; 2) Definição da nova nomenclatura para o programa,
tendo sido optado pelo termo Alumni; 3) Definição do novo logotipo e marca próprias para o programa, além
de sua aprovação junto às instâncias competentes; 4) Aprovação junto ao Conselho Universitário da Diretriz
da Política de Relacionamento com Alunos e Ex-alunos da PUC-Campinas, na 543a. reunião do CONSUN,
em setembro de 2017; 5) Estruturação da campanha de divulgação para o público interno, com
desenvolvimento de teaser próprio, que será veiculado antes do lançamento do novo site.; 6)
Desenvolvimento de conteúdo em conformidade com os quesitos previstos nos instrumentos de avaliação
externa (MEC/INEP), no portal e nos instrumentos de coleta (questionários); 7) Definição dos procedimentos
a serem adotados para a realização de matérias e entrevistas, organização dessas informações, bem como o
tratamento da cessão de imagem de ex-alunos; 8) Elaboração de instrumentos para a realização de
pesquisas junto aos alunos concluintes dos cursos de pós-graduação lato e stricto sensu e aos membros dos
corpos técnico-administrativo e docente que também sejam ex-alunos da Universidade; 9) Definição e
aquisição da ferramenta Quatrics, específica para a realização de pesquisas, a ser utilizada com os
concluintes e egressos; 10) Organização preliminar de uma base de dados com informações sobre os
formados da PUC-Campinas; 11) Proposta para a estruturação de um núcleo de relacionamento específico
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com os Alumni, com definição dos principais procedimentos para a implementação da Diretriz da Política já
aprovada. Os resultados serão divulgados por meio de relatório próprio elaborado pelo DPLAN, em conjunto
com a W4, endereçado à Reitoria. Além disso, a nova página dos Alumni será disponibilizada no Portal
Institucional da PUC-Campinas. AVANÇOS: a) Estruturação e disponibilização do novo site do Alumni; b)
Aprovação de Diretriz da Política Específica para os Alunos e Egressos da PUC-Campinas, que norteará o
relacionamento com esse público; c) Elaboração de proposta para a criação de um núcleo específico; d)
Realização do I Encontro entre Alumni no novo modelo. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Dar
continuidade ao projeto com a permanente atualização do conteúdo do novo site; b) Dar seguimento à
segunda fase do projeto, com ampliação dos serviços a serem oferecidos aos Alumni.
Relatório DRE no 01 – Consolidação Internacional: Envio/acolhida e diversificação de parcerias
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Estimular a mobilidade de alunos de graduação; b) Diversificar as
parcerias da PUC-Campinas para o intercâmbio de alunos: 1) Firmar 02 acordos com IES de países em
desenvolvimento: México, Irlanda, África do Sul, etc; 2) Firmar 02 acordos com Universidades de países
desenvolvidos, principalmente EUA; 3)Estabelecer 01 programa de dupla diplomação com IES parceira;
4)Promover eventos sobre internacionalização com vistas à formação segundo padrões de excelência
globais. c) Prospectar as novas perspectivas para a Internacionalização com a participação em eventos
relevantes da área de Internacionalização em nível Nacional (Faubai, BMI, British Council, Education USA,
Campus France, entre outros) e Internacionais (NAFSA, EAIE, Going Global) 1) Participação em Eventos
Nacionais da Internacionalização da IES; 2) Participação em Eventos Internacionais da Internacionalização
das IES. c) Auxiliar a oferta de cursos de extensão em língua estrangeira: 1) Auxiliar a PROEXT na oferta de
Cursos de Extensão em Língua Espanhola; 2) Auxiliar a PROEXT na oferta de Cursos de Extensão em
Língua Inglesa. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Manter contato com parceiros e acompanhar a avaliação
das oportunidades estratégicas para Acordos de Cooperação; b) Verificar a possibilidade de participação da
rede nacional de internacionalização das IES; c) Verificar a possibilidade de participação nos Fóruns e
Reuniões Internacionais e apresentar a PUC-Campinas ao exterior; d) Acompanhar o fortalecimento da
internalização da internacionalização na PUC-Campinas; e) Desenvolver funcionalidade no sistema SIN a fim
de monitorar o nível de satisfação dos ex-alunos intercambistas em sentirem-se parte da PUC-Campinas; f)
Avaliar o auxílio à PROEXT na oferta de Cursos de Extensão em Língua Espanhola e Língua Inglesa.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O Departamento de Relações Externas (DRE), através do contato direto com alunos, professores, Diretorias
de Centro e de Faculdade, Instituições de Ensino Superior Parceiras, Embaixadas e Consulados (EUA,
Canadá, França, Espanha) e órgãos governamentais como: CAPES/CNPq, Ministério das Relações
Exteriores e Ministério da Educação, realizou a atualização dos dados referentes à recepção de alunos nas
modalidades IN e OUT. Diariamente a equipe do DRE atualiza as informações sobre os alunos de
intercâmbio nas modalidades IN e OUT. Em complemento a estas tabelas são utilizados, em caráter
consultivo, para confirmar informações dos alunos, os sistemas acadêmicos: SIGA (Sistema Integrado de
Gestão Acadêmica) e PA Acadêmico. Para atualização e manutenção das parcerias de intercâmbio é
utilizada a tabela Rotas e o Sistema ROTAS (Roteamento, Tratamento e Análise de Solicitações). As rotinas
administrativas do departamento são realizadas com a utilização dos Sistemas: MEGA Materiais, MEGA
Manutenção, MEGA Web, MEGA Web Supply e Bolsa Interna. As solicitações de eventos, palestras e
reuniões são realizadas por meio do Sistema SESAE (Sistema Eletrônico de Solicitação de Apoio a Eventos).
Os dados relativos ao Programa Ciências sem Fronteiras foram obtidos pela alimentação rotineira de
planilhas e complementados com relatórios disponibilizados pela CAPES/CNPq. As informações referentes
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ao Programa Estudante Convênio Graduação (PEC-G) são atualizadas mediante envio de comunicados e
alimentação do Sistema do MEC (Ministério da Educação) - Sistema Integrado de Integrado de
Monitoramento Execução e Controle (SIMEC). Para análise dos dados compilados ao longo do ano foram
realizadas análises estatísticas e elaboração de gráficos, mostrando dessa forma, tanto quanto possível, um
panorama mais sistêmico e simplificado de todo o trabalho desenvolvido, além de ser um indicativo para o
estabelecimento de metas e objetivos a serem executados no próximo ano. Tais gráficos e estatísticas foram
enviados aos Departamentos solicitantes como: Secretaria Geral, Departamento de Planejamento e
Organização (DPLAN), Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e Reitoria, para atualização de dados como o
ENADE.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
1. Envio de alunos a Instituições Estrangeiras: Até o fim de novembro, 72 alunos da PUC-Campinas
realizaram Intercâmbio Acadêmico em Universidades no Exterior. 60% dos intercâmbios realizados se deram
por meio do Programa IES Parceiras. Nos eventos que o DRE participou, para dialogar com Universidades
estrangeiras, percebeu-se que com a dissociação da FAUBAI, as Universidades Estrangeiras se distanciaram
da PUC-Campinas, reduzindo a frequência de visita e participação em eventos externos, ainda que esta
tenha sido maior que nos anos anteriores. Como no ano passado, não houve a organização pelo BMI dos
eventos para discussões rápidas para parcerias – speed-datings. O BMI é uma agência especializada no
recrutamento internacional de estudantes que auxilia as instituições a aumentarem os intercâmbios de seus
alunos em países como: Ásia, Brasil, Índia, América Latina, Europa Central e Reino Unido. A PUC-Campinas
participou de rodadas de negociação com esta instituição em 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016. O BMI conta
com o apoio de órgãos governamentais de vários países, como por exemplo: EducationUSA, British Council,
Campus France, Learn Chile, Imagine Canadá, DAAD, NUFFIC NESO entre outros. Percebeu-se, durante o
decorrer do ano, que as IES estrangeiras estão focando seus esforços em participação de grandes feiras e
eventos como o Salão de Estudantes, FAUBAI, visando estabelecer parcerias e possibilitar intercâmbios aos
alunos de todas as faixas etárias, incluindo os do ensino médio.

Tabela 1. Número de alunos out por Programa de Intercâmbio:
PROGRAMA

NÚMERO DE ALUNOS OUT

FÓRMULA SANTANDER
FUNDACIÓN DE LA LENGUA ESPAÑOLA
IBERO-AMERICANAS
IES PARCEIRAS
IFMSA

02
07
10
44
09

TOTAL

72

Analisando-se a Tabela 2 (abaixo), nota-se que o Centro que mais enviou alunos foi o CEATEC,
correspondendo a 35% (25) alunos. De forma semelhante, 25% (18) dos alunos que viajaram para
intercâmbio pela PUC-Campinas são alunos do CCHSA e 19% (14) do CCV. Em comparação aos dados
apresentados em 2016 pode-se notar que houve um aumento significativo de 4,5% (5) para 19% (14) no
envio de alunos ao exterior pelo CEA.
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Tabela 2. Número de alunos out por Centro da Universidade, nos últimos dois anos:
NÚMERO DE ALUNOS OUT
CENTRO
2016

2017

CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA (CCV)

05

14

CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E DE
TECNOLOGIAS (CEATEC)

17

25

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E APLICADAS
(CCHSA)

18

18

CENTRO DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO (CEA)

01

04

CENTRO DE LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO (CLC)

11

11

TOTAL

52

72

Tabela 3. Número alunos out por Continente:
CONTINENTE

NÚMERO DE
ALUNOS OUT

EUROPA

61

ÁSIA

01

AMÉRICA

09

OCEANIA

01

ÁFRICA

00

TOTAL

72

Avaliando-se os cursos que mais enviaram estudantes para estudar fora do país (tabela 4, abaixo), o
destaque foi para os cursos de Arquitetura e Urbanismo (32%), Direito (25%) e Medicina (13%). Pode-se
perceber que os alunos do curso de medicina têm optado por realizar intercâmbios de curta duração
promovidos pelo International Federal Medical Students Association (IFMSA), sendo essa uma alternativa
viável para estar em contato direto com a área médica e suas necessidades em diferentes partes do mundo.
Diferentemente do ano passado, os alunos do curso de Arquitetura e Urbanismo superaram em número os
alunos do curso de Direito: dos 72 alunos que viajaram para intercâmbio, 23 são alunos oriundos do curso de
Arquitetura e Urbanismo e 18 Direito. Os cursos de Arquitetura e Urbanismo e Direito representam juntos 57%
de todos os alunos que viajam para intercâmbio, o que pode mostrar uma necessidade de complementação à
estrutura curricular do curso, talvez porque muito boas opções de estudo da arquitetura antiga, clássica e
contemporânea e do direito internacional e direito romano encontram-se em países europeus como Espanha,
Itália e Portugal.
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Tabela 4.

Número de alunos out de Intercâmbio, por Curso da Universidade, nos
últimos dois anos:
NÚMERO DE ALUNOS OUT
CURSO
2016
2017
Administração - Comércio Exterior
01
02
Administração

00

01

Ciências Contábeis

00

00

Arquitetura e Urbanismo

15

23

Artes Visuais

01

01

Ciências Biológicas

03

01

Direito

18

18

Ciências da Religião

00

00

Engenharia Ambiental

01

01

Engenharia Química

01

00

Jornalismo

04

04

Letras

01

01

Psicologia

01

02

Medicina

00

09

Engenharia de Produção

00

00

Engenharia da Computação

00

00

Engenharia Civil

00

01

Ciências Farmacêuticas

01

02

Fisioterapia

00

00

Publicidade e Propaganda

01

00

Relações Públicas

02

02

Turismo

02

02

Sistema da Informação

00

00

Mestrado em Sustentabilidade

00

01

Terapia Ocupacional

00

01

TOTAL

52

72

Quanto aos destinos buscados pelos alunos para intercâmbio, os mais escolhidos foram Espanha 29% e
Portugal 24%. No ano de 2017, houve a manutenção das atividades do Programa de Leitorado de espanhol,
com a presença da Prof. Sara González Berrio, professora espanhola para níveis inicial e intermediário, uma
parceria do DRE da PUC-Campinas com a Embaixada da Espanha. O programa de leitorado de espanhol,
para ensino gratuito do espanhol para docentes, discentes e funcionários, tem a cada semestre um número
significativo de inscritos, não sendo maior a adesão, devido ao número limitado de vagas e a dificuldade de
estímulo e reforço da importância à comunidade acadêmica da PUC-Campinas do estudo de outros idiomas
que não o português. Este também é outro desafio para 2017. O programa leitorado de espanhol contou com
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a participação de funcionários da PUC-Campinas interessados em se aprimorar no idioma estrangeiro, que
prosseguem seus estudos a cada nova turma e novos níveis lançados. A barreira do estudo do idioma
também é sentida pelos estudantes estrangeiros, que vêm estudar na PUC-Campinas. O fato de a
Universidade não oferecer nenhum suporte de curso de português para estrangeiros dificulta e desestimula a
atratividade e diminuem as opções. Uma opção para atrair alunos estrangeiros interessados em estudar na
PUC-Campinas foi a manutenção da parceria com a empresa Mapa de Educação Internacional (Mapaei)
cujos principais serviços são: atração de estudantes estrangeiros na categoria aluno especial internacional e
auxilio acolhida (transporte a partir do aeroporto, city tour e escolha de moradia) aos estrangeiros que
chegam a Campinas. Em 2017, uma aluna estrangeira utilizou do serviço de acolhida para chegar à PUCCAMPINAS. Com o objetivo de fomentar o aprendizado da língua espanhola, 7 (sete) estudantes foram
contemplados pela bolsa de estudos da Fundación de la Lengua Española, para o curso de curta duração de
espanhol.

Tabela 5. Número de alunos out de Intercâmbio, por País.
PAÍS

NÚMERO DE ALUNOS OUT

ARGENTINA

01

AUSTRÁLIA

01

BÉLGICA

02

CHILE

06

ESPANHA

21

FRANÇA

09

ITÁLIA

06

MÉXICO

02

PORTUGAL

17

MALTA

01

POLÔNIA

01

ESLOVÁQUIA

02

TURQUIA

01

ROMÊNIA

01

ALEMANHA

01

TOTAL

72

2. Acolhimento de estudantes estrangeiros que vem estudar na Universidade: Trinta e quatro alunos
estrangeiros foram contemplados a estudar na PUC-Campinas pelos programas de mobilidade internacional
interna (alunos IN). Quando justapostos os números referentes aos estrangeiros que vêm estudar na PUCCampinas e os alunos que vão estudar no exterior, percebe-se uma diferença muito grande. Tal diferença se
deve, entre outros fatores, à barreira linguística, pois, poucos estrangeiros são fluentes no idioma português,
não há um curso de português para estrangeiros fornecido pela Universidade e não há disciplinas ministradas
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no idioma inglês para atrair mais estudantes estrangeiros. Nota-se que, com a difusão entre os alunos do
curso de Medicina dos intercâmbios oferecidos pelo IFMSA, dobrou o número de estrangeiros que vieram
estudar na PUC-Campinas: em 2016 foram recebidos 15 alunos estrangeiros. Nas tabelas e figuras (gráficos)
que se seguem podemos perceber que 53% dos alunos de intercâmbio são oriundos do Programa IFMSA
(18), 23% são oriundos do Programa Estudante Convênio Graduação (8) e 15% pelo Programa IES Parceira
(5). Diferentemente dos últimos anos, com a ajuda do Programa IFMSA, houve uma diversificação nos países
de origem dos alunos de intercâmbio. Nos últimos anos, havia uma predominância pela recepção de alunos
latino-americanos e africanos, porém pode-se notar nos gráficos e figuras abaixo que mais de um terço
destes alunos de intercâmbio são oriundos do continente europeu e do continente americano.

Tabela 6. Número de alunos in de Intercâmbio, por País de Origem:
PAÍS

NÚMERO DE ALUNOS IN

ANGOLA

03

BARBADOS

01

CABO VERDE

01

CHILE

02

COLÔMBIA

01

GUINÉ BISSAU

02

PARAGUAI

02

TURQUIA

01

PERU

01

TUNÍSIA

01

POLÔNIA

02

CANADÁ

03

PORTUGAL

01

BOLÍVIA

01

ÍNDIA

02

ESLOVÁQUIA

02

ESPANHA

03

FRANÇA

01

ITÁLIA

02

BENIN

01

MÉXICO

01

TOTAL

34

Como se observa na Tabela 7, 11 alunos (32%) possuem o espanhol como língua oficial, como é o caso de
Paraguai, Colômbia e Chile, países que representam 21% (5) do total de alunos in. O idioma árabe aparece
pela primeira vez nesta listagem, sendo falado por 1 aluno (3%). O idioma português representa 20% dos
idiomas, sendo falado por 7 alunos, e o idioma inglês representou 12% (3) alunos.
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Tabela 7. Número de alunos in de Intercâmbio, por Idioma:
IDIOMA

NÚMERO DE ALUNOS IN

ESPANHOL
INGLÊS
PORTUGUÊS
FRANCÊS
ITALIANO
TURCO
POLONÊS
ÁRABE
HINDI/ INGLÊS
INGLÊS/FRANCÊS
ESLOVACO

11
01
07
02
02
01
02
01
02
03
02

TOTAL

34

Os cursos mais procurados no ano de 2017 por estudantes estrangeiros foram: medicina, arquitetura e
urbanismo e administração (tabela 8, abaixo) Vale ressaltar que alunos especiais podem realizar disciplinas
em mais de um curso durante seu período de intercâmbio.

Tabela 8.

Número de alunos in de Intercâmbio, por Curso da Universidade:
CURSO

NÚMERO DE ALUNOS IN

Administração

04

Ciências Econômicas

03

Fonoaudiologia

01

Educação Física

01

Relações Internacionais

01

Arquitetura e Urbanismo

03

Nutrição

01

Medicina

19

Sistema da Informação

01

TOTAL

34

Conforme demonstrado na Tabela 09 abaixo, o Centro que mais recebeu estudantes em 2017, totalizando 21
alunos, foi o CCV, correspondendo a mais da metade dos alunos de intercâmbio - 53%.
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Tabela 09. Número de alunos in de Intercâmbio, por Centro da Universidade:
CENTRO
CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA (CCV)
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS E DE TECNOLOGIAS (CEATEC)
CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS SOCIAIS E APLICADAS (CCHSA)
CENTRO DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO (CEA)
CENTRO DE LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO (CLC)
TOTAL

NÚMERO DE
ALUNOS IN
21
04
01
08
00
34

Na Tabela 10 pode-se notar que 53% dos alunos (18) recebidos no ano de 2017 foram admitidos através do
Programa Federação Internacional de Associações de Estudantes de Medicina (IFMSA), 23% dos alunos (8)
pelo Programa PEC-G e os 24% restantes correspondem aos alunos dos Programas IES Parceiras, Rotary
Club e Alunos Especial Internacional.
Tabela 10.

Número de alunos in de Intercâmbio, por Programa:
PROGRAMA

NÚMERO DE ALUNOS IN

PEC-G

08

IES PARCEIRAS

05

IFMSA

18

ROTARY CLUB

02

ALUNO ESPECIAL

01

TOTAL

34

Os cursos de Medicina, Ciências Econômicas, Administração e Arquitetura e Urbanismo têm recebido
estudantes de países latinos e europeus como Colômbia e Espanha, pelo reconhecimento e qualidade destes
cursos, favorecendo o processo de internacionalização, bem como as trocas de experiências pelas diferentes
visões que complementam a formação dos alunos.
3. Diversificação de Parcerias
a- Acordos de Cooperação Assinados: Foram assinados 09 Acordos Amplos de Cooperação, com
Universidades Estrangeiras e instituições internacionais e 04 Termos Aditivos para intercâmbio de alunos. Ao
final de 2017, foram enviados ao exterior um total de 17 acordos, sendo 10 Acordos Amplos de Cooperação e
07 Termos Aditivos de Intercâmbio com Universidades estrangeiras. Para estes acordos se tornem vigentes,
aguarda-se a assinatura e devolução dos mesmos. Em virtude da participação de feiras e eventos foram
realizados contatos e prospecções com 121 Instituições de Ensino Superior Estrangeiras. Até o mês de
novembro, 46 acordos, dentre eles 27 Acordos Amplos, 18 Termos Aditivos e 01 Convênio de Cotutela
encontram-se em análise e/ou em processo de assinatura pela PUC-Campinas através do sistema ROTAS
b-Participação em eventos relacionados à internacionalização do Ensino Superior: 1) I Feria Estudiar
em España; 2) Encontro Nacional PEC-G; 3) Feira Education USA; 4) Bate papo experiências pelo mundo; 5)
Treinamento New Advisers do EducationUSA; 6) Feira Trust Intercâmbio; 7) Universo PUC-Campinas.Não
houve a participação o DRE nos eventos: Feira EDU EXPO, Evento de matchmaking das Universidades
Canadenses, Feira UK Universities, pois a autorização para participação nos eventos foram devolvidas um
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dia ante dos mesmos, não havendo transporte disponível. Durante todo o ano de 2017, o DRE recebeu na
PUC-Campinas as delegações de 17 Universidades e instituições
4. Programas de Leitorado nos idiomas Espanhol e Inglês: Com o objetivo de dar continuidade às
atividades desenvolvidas pela PROEXT e Diretoria da Faculdade de Letras para o estabelecimento de cursos
de aperfeiçoamento em idiomas estrangeiros, o DRE prestou auxílio para manutenção das atividades
relacionadas ao Programa Leitorado de Espanhol e Programa El Fellow, e iniciando os procedimentos para a
continuidade de ambos os programas no ano de 2018. O DRE, em parceria com: PROEXT, Diretoria da
Faculdade de Letras, Departamento de Compras, DOCM, DRH e DEM, realizou os tramites necessários para
a renovação do fellow, Sr. Aaron B. Royer, docente nativo, mediante acordo estabelecido com Consulado
Geral dos Estados Unidos. Ele ministrará aulas do idioma estrangeiro inglês na PUC-Campinas de fevereiro a
dezembro de 2018 e auxiliária no desenvolvimento de palestras e workshops a serem oferecidos pelo
Escritório do EducationUSA PUC-Campinas. Em parceria com os departamentos acima citados, o DRE está
organizando os preparativos para mudança de moradia do fellow em Campinas, prestando todos os suportes
necessários. O Programa de leitorado de espanhol contou com a presença da docente nativa, Sra. Sara
González Berrio, que ministrou aulas de espanhol para a comunidade acadêmica da PUC-Campinas durante
o ano de 2017, contando com a presença de funcionários e docentes interessados em aprimorar sua fluência
no idioma. As aulas de espanhol em diferentes níveis terão continuidade e acontecerão no ano de 2018. Em
2017, 02 grandes conquistas departamentais foram o estabelecimento do Escritório EducationUSA PUCCampinas e a efetivação do Programa Fellow em inglês. AVANÇOS: a) Atualização do folder em português
com a breve descrição dos programas de intercâmbio oferecidos à comunidade acadêmica da PUCCampinas; b) Aumento do número de Acordos de Cooperação com IES estrangeiras, expandindo os acordos
para regiões como: Chile, Brasil, Colômbia, Itália e Portugal; c) Finalização do processo para mudança de
moradia do fellow de inglês pelo DRE junto dos demais departamentos da PUC-Campinas; d) Confecção do
flyer estimulando estrangeiros a estudarem na PUC-Campinas, no idioma inglês, informando da abertura das
inscrições para intercâmbio e os documentos necessários; e) Realização de conversas com as diretorias de
Faculdade da PUC-Campinas objetivando desenvolver em conjunto as estratégias para suprir as demandas
de cada curso e promover os debates sobre a internacionalização das PUC-Campinas; f) Realização de
parceria institucional visando a divulgação das parcerias e a realização de palestras e reuniões sobre
intercâmbio cultural com o Escritório de Relações Corporativas e empresas como Experimento e Central de
Intercâmbio; g) Aplicação de parceria da empresa Mastertest: 02 provas do teste de proficiência em língua
inglesa TOEFL dentro da PUC-Campinas, com desconto de 50% para os alunos, docentes e funcionários da
PUC-Campinas em conjunto com o Escritório de Relações Corporativas; h) Manutenção da padronização do
procedimento interno para postagens realizadas na página do DRE e Escritório do EducationUSA PUCCampinas; i) Criação de parceria com o DCOM da página do Escritório do EducationUSA PUC-Campinas; j)
Participação em aulas das disciplinas IAVU (Introdução a Vida Universitária), a convite dos professores para
divulgar aos ingressantes as oportunidades de intercâmbio oferecidas pelas PUC-Campinas; k) Auxílio à
PROEXT e o Departamento de Letras, para manutenção dos programas leitorado de espanhol e El Fellow de
inglês; l) Finalização da assinatura do acordo a ser celebrado com as PUC´s (PUC-PR, PUC-RS, PUC-Minas,
PUC-Rio, PUC-SP e PUC-Goiás) para formalização da rede PUC´s. FRAGILIDADES: Para organizar o
entendimento, o item foi dividido em duas vertentes: 1) Fragilidades das políticas internacionais internas:
abrange toda a dimensão de pontos de melhoria que necessitam de revisão por parte de órgãos da PUCCampinas e que, de maneira direta, refletem na comunidade acadêmica. a) Necessidade de maior clareza e
difusão na Universidade com um todo a respeito do tema internacionalização do ensino superior e tímido
engajamento da comunidade acadêmica no processo de internacionalização da PUC-Campinas; b) Ausência
de manuais de orientação e propostas de intercâmbio para pós-graduandos e para pesquisadores; c) Com o
aumento do número de parcerias e oportunidades de intercâmbio, tem-se aumentado o número de traduções
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documentais e consequentemente a ida e vinda de alunos de intercâmbio, impactando diretamente no
aumento do número de visitas a PUC-Campinas e de convites para participação de reuniões e eventos
externos. Tudo isso produz a demanda por dotações orçamentárias, além daquelas previstas em Orçamento;
d) Necessidade de reestruturação departamental e aquisição de mais funcionários efetivos. Como
decorrência do aumento da demanda do processo de internacionalização da Universidade e novos projetos
como Escritório do EducationUSA PUC-Campinas, o DRE tem dificuldade para manter a excelência,
pontualidade e qualidade nos processos, bem como, desenvolver outras tarefas ligadas à internacionalização
do ensino superior com o quadro de funcionários atual; e) Demora e tempo de espera para devolução e
tramitação dos acordos em ambas as IES; f) Sobrecarga da equipe no desenvolvimento das atividades
departamentais, visando gerir as urgências e atividades que não podem sofrer interrupção e optamos por
redefinir as prioridades deixando para segundo plano a atualização e finalização do guia do aluno estrangeiro
e vídeo institucional em inglês; g) Ainda tímido engajamento da comunidade acadêmica no processo de
internacionalização da PUC-Campinas e necessidade de esclarecimento para a Universidade com um todo a
respeito do tema internacionalização do ensino superior; h) Ausência de manuais de orientação e propostas
de intercâmbio para pós-graduandos e para pesquisadores; i) Ausência de controle e registros no Sistema
Rotas dos acordos antigos assinados, sendo necessário durante o ano de 2017 verificar todos os acordos
sob gestão do DRE e solicitar a inserção e/ou atualização no Sistema Rotas. 2) Fragilidades de política
internacional externa: são apontados todos os pontos de melhoria que afetam diretamente a permanência e
atração de estrangeiros à PUC-Campinas e o desenvolvimento de novas parcerias com IES estrangeiras: a)
Situação econômica e política do país, permeando instabilidade e encarecendo o custo de vida do país de
uma maneira geral. Este impacto foi sentindo também pelo número de alunos que desistiram dos programas
de intercâmbio externo; b) Ausência de disciplinas ministradas no idioma inglês, possibilitando somente o
recebimento de alunos de intercâmbio de países lusófonos falantes e/ou conhecimentos mínimos em
português; c) Saída da PUC-Campinas da associação FAUBAI, diminuindo o contato com outras IES
nacionais e internacionais e seus respectivos eventos. A não participação desta associação dificulta a
divulgação e fortalecimento do nome da PUC-Campinas como instituição global, além de ser uma importante
oportunidade de ampliação da rede de contatos visando ao estabelecimento de novas parcerias; d) Ausência
da PUC-Campinas em congressos, feiras e eventos internacionais em países estrangeiros, como a
Association International Educators (NAFSA) e o European Association for International Education (EAIE). A
não participação em eventos deste porte dificulta a propagação e fortalecimento do nome da Universidade no
exterior, além de serem importantes oportunidades de ampliação da rede de contatos, estabelecimento de
novas parcerias e fortalecimento do nome da PUC-Campinas como instituição global.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Estimular os docentes à criação de disciplinas e conteúdos
ministrados em inglês, fortalecendo a cultura da internacionalização do ensino superior no ambiente
acadêmico; b) Confeccionar manuais com informações relativas ao intercâmbio para pós-graduandos e
pesquisadores; c) Retomar a associação ao FAUBAI, visando estar em contato com IES estrangeiras; d)
Estabelecer parcerias voltadas para a realização de cursos de curta duração, MBA de dupla titulação,
intercâmbio de atividades de pós-graduação e pesquisa conjunta; e) Contratar um funcionário efetivo para
auxiliar no desenvolvimento das atividades do DRE; f) Contratar um estagiário para auxiliar no
desenvolvimento o Escritório EducationUSA PUC-Campinas; g) Elaborar o plano de carreira e definir cargos e
salários dentro do Departamento, visando a retenção de talentos e diminuição nas evasões.
Relatório DRE no 02 – Consolidação do Papel do DRE junto à Comunidade Acadêmica.
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Registrar os dados de alunos sobre a satisfação quanto ao
Intercâmbio Acadêmico; b) Manter atualizadas as bases de dados sobre intercambistas e ex-intercambistas.
DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Acompanhar a manutenção e atualização de dados de alunos
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intercambistas e ex-intercambistas; b) Verificar os relatos de experiência sobre intercâmbio fornecido por
alunos; c) Acompanhar o desenvolvimento da funcionalidade no sistema SIN a fim de monitorar o nível de
satisfação dos ex-alunos intercambistas em sentirem-se parte da PUC-Campinas.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: O Departamento de
Relações Externas (DRE), através do contato direto com alunos, professores, direções de Centro, direções de
Faculdade, Instituições de Ensino Superior Parceiras, Embaixadas e Consulados (EUA, Canadá, França,
Espanha) e órgãos governamentais como: CAPES/CNPq, Ministério das Relações Exteriores e Ministério da
Educação; realizou a atualização dos dados referentes a recepção de alunos nas modalidades IN e OUT.
Para atualização e manutenção das parcerias de intercâmbio é utilizada a tabela Rotas e o Sistema ROTAS
(Roteamento, Tratamento e Análise de Solicitações). As rotinas administrativas do departamento são
realizadas com a utilização dos Sistemas: MEGA Materiais, MEGA Manutenção, MEGA Web, MEGA Web
Supply e Bolsa Interna. As solicitações de eventos, palestras e reuniões são realizadas por meio do Sistema
SESAE (Sistema Eletrônico de Solicitação de Apoio a Eventos). Os dados relativos ao Programa Ciências
sem Fronteiras foram obtidos pela alimentação rotineira de planilhas e complementados com relatórios
disponibilizados pela CAPES/CNPq. As informações referentes ao Programa Estudante Convênio Graduação
(PEC-G) são atualizadas mediante envio de comunicados e alimentação do Sistema do MEC (Ministério da
Educação) - SIMEC (Sistema Integrado de Integrado de Monitoramento Execução e Controle). Para a
análise dos dados compilados ao longo do ano foram realizadas análises estatísticas e elaboração de
gráficos, mostrando dessa forma, tanto quanto possível um panorama mais sistêmico e simplificado de todo o
trabalho desenvolvido, além de ser um indicativo para o estabelecimento de metas e objetivos a serem
executados no próximo ano. Tais gráficos e estatísticas foram enviados aos departamentos solicitantes como:
Secretaria Geral, DPLAN, PROGRAD e Reitoria, para atualização de dados como o ENADE.
3. RESULTADOS GLOBAIS:

I.

Participação e realização de eventos para divulgar os programas de intercâmbio e
fortalecer vínculos com a comunidade acadêmica
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Palestras sobre intercâmbio no Universo PUC-Campinas;
Stand do DRE na matrícula para recepção dos calouros;
Internacionlize-se;
Palestra com a Solbridge International School of Business;
Palestra com a empresa Mastertest;
Palestra com a Moritz College of Law da Ohio State University;
Painel e feira com IES norte-americanas e EducationUSA;
Bate papo experiências pelo mundo;
Palestra sobre intercâmbios e o DRE nas disciplinas IAVU (Introdução a Vida Universitária);
Treinamento para implementação do EducationUSA (PUC-RIO e EducationUSA);
Palestra com as alunas selecionadas dos Concursos Culturais (Porque sou PUC-Campinas? e Dê um
clique nas belezas da sua Universidade);
Palestra com a Central de Intercâmbio;
Palestra com a Empresa Experimento;
Participação na I Feira Estudiar en España;
Feira Trust Intercâmbio.

O DRE participou dos eventos acima citados, com o objetivo de aproximar e divulgar as atividades do
departamento aos discentes, funcionários e docentes da PUC-Campinas. A participação no Universo PUCCampinas, nos dias 29/08 e 01 e 04/09, foi importante para mostrar aos alunos presentes os avanços no
estabelecimento de parcerias internacionais e ressaltar a importância da internacionalização do ensino
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superior, para o fortalecimento do nome da Instituição e os impactos positivos na vida pessoal e profissional
dos estudantes. As palestras não obtiveram o público esperado, havendo somente público no dia em que
havia a realização de uma atividade prática com alunos do curso de jornalismo no Universo PUC-CAMPINAS
Campinas. A visibilidade do departamento obtido na feira de profissões quando comparada com o Universo
PUC-Campinas foi maior no ano anterior. O evento “Internacionalize-se” é realizado anualmente nos 2 (dois)
Campi da Universidade com o objetivo de elucidar aos discentes os procedimentos para inscrição nos
programas de intercâmbio oferecidos pela PUC-Campinas, enfatizar os benefícios da realização do
intercâmbio, ressaltar a importância do investimento na experiência internacional e trazer ex-alunos de
intercâmbio para relatar suas experiências. A importância deste evento revela-se através da aproximação e
alinhamento das expectativas dos alunos às realidades vivenciadas pelos colegas no período do intercâmbio,
além de aproximar o DRE da comunidade acadêmica e estimular a inscrição e participação dos acadêmicos
nos editais de intercâmbios oferecidos pela PUC-Campinas. A aceitação e participação dos alunos no
campus I é boa, contendo um média de 60 alunos, porém no campus II a participação de alunos e discentes
tem se mostrado a cada ano cada vez mais baixa, contando com apenas 20 participantes. As palestras com
IES Parcerias, apesar da ampla divulgação realizada antecipadamente em mídias sociais (Facebook,
LinkedIn, e-mail marketing, e-mails a direção de faculdade, portal da PUC-Campinas e página do DRE) têm
alcançado número de participantes variando entre 1 a 10 participantes, mas os participantes poderiam ser em
maior número. Vale ressaltar que o esforço empregado e a mobilização de pessoal para realização das
palestras estão priorizando atividades e deve ser enfatizado para melhora da adesão dos alunos e
interessados.

II. Divulgação de eventos relacionados a oportunidades de estudo no exterior
Durante todo o ano de 2017, o DRE recebeu na PUC-Campinas as delegações de 19 Universidades e
instituições estrangeiras (Coréia do Sul, Inglaterra, Portugal, EUA, Chile, Canadá, Rússia, Argentina), que
realizaram palestras para apresentação de suas Universidades, cursos e programas de mobilidade
internacional.

III. Consolidação do DRE com os Departamentos da PUC-Campinas
O DRE participou de reuniões, palestras e exposições em conjunto a outros Departamentos da PUCCampinas (PROGRAD, Escritório de Relações Corporativas (ERC), empresas Mastertest e Experimento,
Central de Intercâmbio, representantes do Instituto Politécnico de Viseu, alunos e Diretorias dos cursos de
Engenharia Civil, Engenharia de Software, Direito, Psicologia, Letras, Relações Internacionais e Urbanismo,
PROEXT, Diretorias de Centro, Departamento de Segurança Universitária, DOCM, PROAD, DCOM),
visando estreitar as relações e otimizar os processos, em virtude dos temas abordados serem
multidisciplinares e requeriam a expertise de ambas as partes. A experiência de reuniões conjuntas com
outros Departamentos da PUC-Campinas contribui para a maior agilidade e resolução dos temas propostos,
auxiliando na aproximação dos mesmos, além de colaborar para a multiplicidade de visões sobre o tema e a
interdisciplinaridade departamental. A parceria na execução de eventos conjuntos estimulou a divulgação de
ambos os departamentos para os discentes, contribuiu para um fortalecimento das relações departamentais,
alçando os objetivos de forma exitosa. Em 2017, 02 grandes conquistas departamentais foram o
estabelecimento do Escritório EducationUSA PUC-Campinas e a efetivação do Programa Fellow em inglês.
AVANÇOS: a) Aperfeiçoamento dos manuais e procedimentos internos, de forma a facilitar a aprendizagem
das atividades e funções por novos funcionários; b) Confecção de folder em português com a breve descrição
dos programas de intercâmbio oferecidos à comunidade acadêmica da PUC-Campinas; c) Finalização do
processo para mudança de moradia do fellow de inglês; d) Atualização dos manuais descritivos de cada
função dentro do departamento; e) Confecção de flyer estimulando estrangeiros a estudarem na PUC49
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Campinas, no idioma inglês, informando da abertura das inscrições para intercâmbio e os documentos
necessários; f) Realização de conversas com as diretorias de Faculdade da PUC-Campinas objetivando
desenvolver em conjunto das direções as estratégias para suprir as demandas de cada curso e promover os
debates sobre a internacionalização das PUC-Campinas; g) Promoção do evento “Internacionalize-se” para
divulgar aos alunos, países oportunidades de intercâmbios oferecidas pela PUC-Campinas; h) Realização de
parceria institucional visando a divulgação das parcerias e a realização de palestras e reuniões sobre
intercâmbio cultural com o Escritório de Relações Corporativas e empresas como Experimento e Central de
Intercâmbio; i) Aplicação em parceria com a empresa Mastertest de 02 provas do teste de proficiência em
língua inglesa TOEFL dentro da PUC-Campinas, com desconto de 50% para os alunos, docentes e
funcionários da PUC-Campinas em conjunto com o Escritório de Relações Corporativas; j) Manutenção da
padronização do procedimento interno para postagens realizadas na página do DRE e Escritório do
EducationUSA PUC-Campinas; k) Criação da parceria com o DCOM da página do Escritório do
EducationUSA PUC-Campinas; l) Participação em aulas das disciplinas IAVU (Introdução a Vida
Universitária), a convite dos professores para divulgar aos ingressantes as oportunidades de intercâmbio
oferecidas pelas PUC-Campinas. FRAGILIDADES: Para organizar o entendimento, dividimos o item em
duas vertentes: 1) Fragilidades das políticas internacionais internas: abrange toda a dimensão de pontos
de melhoria que necessitam de revisão por parte de órgãos da PUC-Campinas e que, de maneira direta,
refletem na comunidade acadêmica.: a) Necessidade de maior clareza da comunidade na Universidade com
um todo a respeito do tema internacionalização do ensino superior e tímido engajamento da comunidade
acadêmica no processo de internacionalização da PUC-Campinas; b) Ausência de manuais de orientação e
propostas de intercâmbio para pós-graduandos e para pesquisadores; c) Questão orçamentária: com o
aumento do número de parcerias e oportunidades de intercâmbio, tem-se aumentado o número de traduções
documentais e consequentemente a ida e vinda de intercâmbio, impactando diretamente no aumento do
número de visitas à PUC-Campinas e de convites para participação de reuniões e eventos externos. Tudo
isso produz a demanda por dotações orçamentárias, além daquelas previstas em Orçamento; d) Quadro de
funcionários: necessidade de reestruturação departamental e incorporação de mais funcionários efetivos para
o departamento. Como decorrência do aumento da demanda do processo de internacionalização da
Universidade e novos projetos como Escritório do EducationUSA PUC-Campinas, o DRE tem dificuldade para
manter a excelência, pontualidade e qualidade nos processos, bem como, desenvolver outras tarefas ligadas
à internacionalização do ensino superior com o quadro de funcionários atual; e) Demora e tempo de espera
para devolução e tramitação dos acordos em ambas as IES; f) Demora e tempo de espera para tramitação e
devolução de documentos por parte dos departamentos e direções de Faculdade da PUC-Campinas,
havendo em muitos casos extravio documental; g) Dificuldade de operacionalização dos sistemas internos da
PUC-Campinas, sendo necessário reforçar o motivo das liberações de acesso nos sistemas: SIGA, ROTAS,
SIG, PROPHIX e o acompanhamento destas solicitações verificando se os acessos foram realmente
efetivados conforme solicitado; h) O DRE retomou junto com o NTIC as conversas para o desenvolvimento do
sistema SIN, para que todo o processo de candidaturas aos editais de intercâmbio e dados de alunos em
intercâmbio seja realizado pelo sistema, visando que o período de transição seja aceito de forma positiva pela
comunidade acadêmica, porém fomos comunicados que o desenvolvimento do sistema não é prioritário frente
as demandas do NTIC; i) Sobrecarga da equipe no desenvolvimento das atividades departamentais, visando
gerir as urgências e atividades que não podem sofrer interrupção e optamos por redefinir as prioridades
deixando para segundo plano a atualização e finalização do guia do aluno estrangeiro e vídeo institucional em
inglês; j) Realizou a dublagem do vido institucional em inglês a pedido da PROEXT para utilização no evento
internacional sediado na PUC-Campinas, foi recomendado pela TV PUC a regravação do vídeo com uma
pessoa experiente na área de dublagem e que dominasse o idioma inglês, levando o mesmo a segundo plano
na ordem de prioridades. 2) Fragilidades de política internacional externa, apontamos todos os pontos de
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melhoria que afetam diretamente a permanência e atração de estrangeiros à PUC-Campinas e o
desenvolvimento de novas parcerias com IES estrangeiras: a) Situação econômica e política do país,
permeando instabilidade e encarecendo o custo de vida do país de uma maneira geral, estimulando o receio
dos estrangeiros de virem ao Brasil. Este impacto foi sentindo também pelo número de alunos que desistiram
dos programas de intercâmbio externo; b) Ausência de disciplinas ministradas no idioma inglês, possibilitando
somente o recebimento de intercâmbio de países lusófonos falantes e/ou com conhecimentos mínimos em
português; c) Saída da PUC-Campinas da FAUBAI, diminuindo o convite para participações em eventos
referentes à internacionalização do ensino superior e o contato com IES estrangeiras; d) Ausência da PUCCampinas em congressos, feiras e eventos internacionais em países estrangeiros, como a Association
International Educators (NAFSA) e o European Association for International Education (EAIE). A não
participação em eventos deste porte dificulta a propagação e fortalecimento do nome da Universidade no
exterior, além de serem importantes oportunidades de ampliação da rede de contatos, estabelecimento de
novas parcerias e fortalecimento do nome da PUC-Campinas como instituição global.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Estimular os docentes à criação de disciplinas e conteúdos
ministrados em inglês, fortalecendo a cultura da internacionalização do ensino superior no ambiente
acadêmico; b) Confeccionar manuais com informações relativas ao intercâmbio para pós-graduandos e
pesquisadores; c) Retomar a associação à FAUBAI; d) Estabelecer parcerias voltadas para a realização de
cursos de curta duração, MBA de dupla titulação, intercâmbio de atividades de pós-graduação e pesquisa
conjunta; e) Contratar um funcionário efetivo para auxiliar no desenvolvimento das atividades do DRE; f)
Contratar um estagiário para auxiliar no desenvolvimento o Escritório EducationUSA PUC-Campinas; g)
Elaborar o plano de carreira e definir cargos e salários dentro do Departamento, visando a retenção de
talentos e diminuição nas evasões.
Relatório PROEXT no 04 – PUC-Campinas Empreende
1. OBJETIVOS: OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Participar de forma ativa do ecossistema
empreendedor, potencializando a formação de profissionais de excelência e também promover o nascimento
de novos empreendimentos. Apoiando desde a modelagem da ideia, avaliação de sua viabilidade econômicasocial até a incubação; b) Apoiar a criação e o desenvolvimento de projetos de oportunidade empreendedora,
elaborados por alunos dos Cursos de Graduação ou de Pós-Graduação, egressos, professores e funcionários
da Pontifícia Universidade Católica de Campinas. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: Estimular a
formação de uma comunidade acadêmica de empreendedores em um ambiente propício ao desenvolvimento
de colaboração e troca de experiências entre os participantes, contribuindo para a formação de profissionais
com alta capacidade de transformação do ambiente de negócios
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: a) Para identificar o
número de participantes, totaliza-se a quantidade de inscrições; b) A quantidade de projetos é identificada
pela entrega dos alunos no Ambiente on-line (AVA); c) Os empresários e empreendedores que participaram
de pelo menos uma Oficina de Capacitação Presencial são quantificados; d) Avalia-se a frequência dos
participantes e agentes externos como forma de identificar o interesse e impacto positivo do Programa.
3. RESULTADOS GLOBAIS: Participaram do Projeto “Ideias de Negócio” do Programa os seguintes cursos
da PUC-Campinas, com os respectivos número de inscritos: Administração (20), Administração - Comércio
Exterior (8), Arquitetura e Urbanismo (6), Administração – Biblioteconomia (1), Ciências Biológicas (1),
Ciências Contábeis (2), Ciências Econômicas (10), Construção de Edifícios (Superior de Tecnologia) (1),
Design Digital (2), Direito (3), Engenharia Ambiental e Sanitária (3), Engenharia Civil (4), Engenharia de
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Produção (21), Engenharia Elétrica (3), Engenharia de Telecomunicação (5), Gestão da Tecnologia da
Informação (Superior de Tecnologia) (1), Geografia-Licenciatura (1), Jogos Digitais (Superior de Tecnologia)
(1), História Bacharelado (1), Jornalismo (2), Psicologia (4), Publicidade e Propaganda (10), Odontologia (1),
Matemática (3), Relações Públicas (5), Pós-Graduação (2), Turismo (1), Sequencial de Formação específica
em Tecnologia da Informação (1), Sistemas de Informação (Análise de Sistemas) (13).
RESULTADOS:
Projeto “Ideias de Negócio”:
8 meses de projeto:
• Desafio, cocriação e prêmio.
Público alvo:
• 142 alunos;
• 29 cursos;
• 12 projetos apresentados.
Projetos apresentados para avaliação externa e premiação:
• Alimentação Saudável (Engenharia de Produção);
• "Fresh-Feet" (Funcionário);
• "Plataforma para os amantes de basquete" (Engenharia de Produção);
• Smarket (Sistemas de Informação);
• Provador Virtual (Administração e Arquitetura e Urbanismo);
• Smartclean (Engenharia de Produção);
• Coffee Testing Machine (Engenharia de Produção);
• Festa Surpresa (Ciências Econômicas)
• IGRUPOS (Sistemas de Informação, ADM-Comex, Arquitetura e Urbanismo e Gestão da
Tecnologia da Informação (Superior de Tecnologia);
• Integração de Sistema de Onibus (Matemática)
• ROMMATTE (Publicidade e Propaganda e Sistemas de Informação)
• VINHEDO - FOOD MAP (Publicidade e Propaganda e Engenharia Ambiental e Sanitária)
Projeto “Pré-Incubação”:
8 meses de projeto:
• Capacitação e acompanhamento de grupos participantes do Projeto Ideias de Negócio dos
anos 2014, 2015, 2016, e também projetos que não participaram de atividades anteriores.
Grupos da Pré-Incubação:
• Caco Fidelização de Clientes (Sistema de Informação) 2° colocado no projeto Ideias de
Negócio 2013;
• NearMed (Desafio 2016) (Eng. de Computação e Gestão de TI) 2° colocado no projeto Ideias
de Negócio 2016;
• Mulher Denuncia (Direito) primeira participação no Programa;
• Além das Estantes (Biblioteconomia) primeira participação no Programa;
• Comanda Digital (Sistemas de Informação) primeira participação no Programa;
• Scientia Ambiental (Eng. Ambiental e Sanitária) primeira participação no Programa;
• Recicle (Sistemas de Informação e Engenharia Ambiental e Sanitária) primeira
•
•
•

participação no Programa;
Óculos Da Tribo (Arquitetura e Urbanismo) primeira participação no Programa;
Coffee Testing Machine (Eng. De Produção), participante do projeto Ideias de
Negócio no 1º semestre de 2017;
Smarket (Sistemas de Informação), vencedor do projeto Ideias de Negócio no 1º
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semestre de 2017.
Participaram como apoiadores: 20 empresários/executivos.
MAPA COMPARATIVO COM AS EDIÇÕES ANTERIORES:
2015

2016

2017

Inscrições no desafio de ideias

144

99

142

Cursos envolvidos no desafio

25

23

29

Oficinas de capacitação

8

4

6

Ideias de Negócio

Grupos classificados para final

5

5

12

Alunos classificados para final

17

19

21

Cursos envolvidos na final

5

7

11

Empreendedores / Mentores

20

20

25

3

7

8

Pré-Incubação
Grupos participantes

Alunos participantes
11
24
20
Os resultados do Programa foram apresentados em reunião interna e veiculados na página do programa.
AVANÇOS:

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Organizar editais semestrais para facilitar a participação da comunidade acadêmica;
Professor Me. Wilson Barbosa inicia atividades de apoio em maio/2017;
Participação de 3 funcionários no projeto Ideias de Negócio;
Abertura para atendimento de até 10 grupos no Edital do 2º semestre da Pré-Incubação;
Início do processo burocrático para abertura do 2o CNPJ induzido (grupo CACO);
Encontros quinzenais de acompanhamento da evolução dos grupos do projeto PréIncubação;
Integração com novas entidades de apoio ao empreendedorismo:
− Founders Institute (capacitação de empreendedores com sede no Vale do Silício);
− Instituto Eldorado – Microsoft Innovation Center (MIC);
− Google Developers Group (GDG)
− Soul Startups (aceleradora)
− Weme (aceleradora)
− Atray Investimentos (investidores)
Aprimoramento do relacionamento com o SEBRAE-Campinas em oficinas de capacitação;
Aprimoramento no relacionamento com a Associação Comercial e Industrial de Campinas
(ACIC), com participação de 5 alunos na Semana de Negócios e Empreendedorismo;
Evolução na participação das atividades mensais do Comitê Campinas da Rede Global de
Empreendedorismo (RGE).
− StartupSP – Sebrae (encontros mensais de apoio a capacitação de março a julho);
− Founders Institute – palestras de empreendedorismo e inovação 14/02 e 23/3;
− Talk Show sobre empreendedorismo na abertura da Semana Integrada do CEATEC,
com participação de membros da Associação Campinas Startups, Atray
Investimentos e do Comitê Campinas da RGE;
− Evento Inova Campinas (25/10);
− MegaHack (20 a 24/10);
− Lançamento da campanha “Campinas, aqui é o Lugar” (13/11).
53

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO
ANO: 2017
FRAGILIDADES:
• Pouca eficiência nos meios de comunicação deduzida pelo número de inscrições abaixo do
esperado;
• Baixo envolvimento de professores dos Centros;
• Ambiente on-line (AVA) pouco utilizado pelos participantes, por dificuldade de acesso a meios
móveis de comunicação.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES:
• Projeto Ideias de Negócio:
− Buscar maior apoio de empreendedores para atividades do projeto Ideias de Negócio;
− Trabalhar temas específicos nos encontros (por exemplo: Mobilidade Urbana,
Educação, Cidade Inclusiva, Tecnologia Financeira, Tecnologias para Saúde,
Agronegócio, etc);
− Integrar temas com linhas de TCC e de pesquisa;
− Melhorar capacitação sobre aspectos comportamentais dos participantes e de
técnicas de apresentação dos projetos.
• Projeto Pré-Incubação
− Definir regras e acolhimento das primeiras empresas, para o projeto incubação;
− Receber Startup’s de ex-alunos/alunos na sala do programa como espaço de
“coworking”;
− Repensar foco e quantidade de projetos atendidos na pré-incubação;
− Buscar o envolvimento de professores dos centros para apoio ao desenvolvimento
dos grupos do projeto Pré-Incubação (por exemplo, a cada encontro quinzenal,
participação de 1 professor de um centro);
− Melhorar capacitação sobre aspectos comportamentais dos participantes e de
técnicas de apresentação dos projetos.
• Reconhecer as atividades do Programa como atividades complementares, prática de
formação, ou curso de extensão;
• Continuar e intensificar as parcerias com os atuais parceiros e buscar ampliar parcerias com
outras empresas/instituições do segmento.
Relatório PROGRAD no 01 – Acolhimento e Acompanhamento do Aluno na Vida Universitária

1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Apoiar a 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 evasão dos alunos dos cursos de graduação,
consequentemente, melhorar a permanência dos alunos na Universidade; c) Promover atividades visando
minimizar a reprovação dos alunos dos cursos de graduação; d) Criar novas estratégias de aprendizagem,
identificando formas de superação das dificuldades dos alunos; e) Desenvolver estratégias para o
acompanhamento do desempenho do aluno e do grupo classe; f) Promover ações para discussão sobre o
processo de ensinar no contexto do Projeto Pedagógico do Curso (PPC) dos cursos de graduação da PUCCampinas. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Analisar os resultados das ações desenvolvidas pelos
docentes das disciplinas com a finalidade de verificar se os objetivos do projeto foram atingidos; b) Analisar
se as demandas solicitadas foram realizadas ou deverão ser redimensionadas; c) Avaliar a satisfação dos
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alunos que realizaram as disciplinas: Inserção do aluno na Vida Universitária e Processo de EnsinoAprendizagem na Trajetória de Formação; d) Avaliar se os docentes que ministram a disciplina encontraram
suporte técnico-administrativo para conduzi-la a contento.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Em 2017, a Coordenadoria de Graduação orientou os GAPes a realizarem reuniões setoriais para atender as
demandas dos novos professores que ministram as duas disciplinas: Inserção do Aluno na Vida Universitária
e Processo Ensino-Aprendizagem na Trajetória de Formação durante o período de Planejamento AcadêmicoPedagógico. Assim, os GAPes organizam um evento no dia 06/02 com orientações gerais, apresentação das
atividades desenvolvidas no CLC, pôsteres dos professores das respectivas disciplinas e um fórum de
discussão sobre o conteúdo ministrado por eles. Durante o ano os GAPes do CCHSA, CEA, CCV, CEATEC
e CEA, acompanharam os docentes no desenvolvimento das atividades pedagógicas e administrativas para o
bom desempenho das disciplinas.
3. RESULTADOS GLOBAIS: A partir de 2017 o presente relatório engloba as atividades das duas disciplinas:
Inserção do Aluno na Vida Universitária e Processo Ensino/Aprendizagem na Trajetória de Formação. A
preparação dos docentes que ministraram as disciplinas em 2017 ocorreu, inicialmente, no período do
Planejamento Acadêmico Pedagógico do 1o semestre, com a realização do Encontro Pedagógico
"Partilhando Experiências: Inserção do Aluno na Vida Universitária e Processo Ensino-Aprendizagem na
Trajetória de Formação”, oferecido pela PROGRAD/COGRAD com a participação de docentes antigos das
disciplinas e novos docentes inseridos nas disciplinas em 2017. Em cada Centro, no mesmo período de
Planejamento Acadêmico-Pedagógico, foram organizadas reuniões com os docentes e Diretores das
Faculdades para construírem o Plano de Ensino da Disciplina em conjunto, pois há uma atividade em que o
Diretor da Faculdade apresenta o Projeto Pedagógico do Curso - PPC. Também no Encontro Pedagógico
foram resgatadas questões centrais do PAAA com relação ao acolhimento dos alunos e ao perfil profissional
dos egressos de cada Faculdade. Manteve-se a ênfase na reflexão do aluno acerca do que é ser universitário
e como aproveitar todas as opções que a PUC-Campinas oferece ao aluno no período da graduação. Foram
salientadas, para a organização das atividades com os alunos: a) Apresentação da Disciplina, do Professor e
dos Alunos; b) Apresentação e Debate sobre Universidade e, em especial, a PUC-Campinas - Missão e
Valores da Universidade; c) Discussão - A Universidade e a difusão do conhecimento; d) Papéis da
Universidade, do Curso, da Profissão, do Aluno e do Professor; e) Apresentação do Projeto Pedagógico do
Curso; f) Palestra com professores que atuam no mundo do trabalho para mostrarem sua área de atuação; g)
Visita à Biblioteca e orientações para realizarem busca bibliográficas e normas para realizarem trabalhos
acadêmicos (ex: Normas da ABNT); h) Estímulo os alunos para a produção de registros que sintetizem suas
descobertas na vida universitária. Para orientar os docentes foi divulgado on-line o Manual “Novos
Componentes Curriculares: acolhimento e acompanhamento do aluno – Orientações para o Professor” e
disponibilizados os relatórios de docentes elaborados em anos anteriores e entregue ao GAPe de cada
Centro. Destaca-se que neste relatório geral que o GAPe disponibiliza é visível a articulação entre os
professores que ministram a disciplina, sendo possível a realização de visitas técnicas em grupos maiores de
alunos de diferentes turmas. Esta atividade somou-se à interlocução com diferentes áreas dentro do Centro.
No final do semestre foi realizada socialização das atividades desenvolvidas pelos docentes da disciplina,
alguns Centros realizaram apresentação oral e outros, exposição de pôsteres. Esses serão expostos na
Mostra de Pôsteres inserida no Planejamento acadêmico-Pedagógico do início do ano letivo. Em reuniões
quinzenais que o GAPe realiza com os IAGs dos cursos, foi chamada a atenção para que verificasse o
resultado da Avaliação do Ensino dos docentes que ministram a disciplina e se eles foram bem avaliados no
quesito Avaliação, pois a avaliação processual realizada pelo docente é um ponto de partida para melhor
capacitá-lo, pois avalia o aluno como um todo, é uma soma de competências, habilidades e conhecimento.
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AVANÇOS: a) Aconteceu a alteração de projeto para disciplina inserida na matriz curricular dos alunos
ingressantes, tornando uma disciplina 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; e) Promoção de espaço de discussão de temas importantes para a
aprendizagem permeando a discussão do aluno nativo digital e sua relação com os docentes; f) Realização
de Plano de Ensino da disciplina unificado. FRAGILIDADES: a) Dificuldade dos diretores gestores da
disciplina entenderem a importância da disciplina para diminuir a evasão, dela ser um elo entre os alunos e a
Universidade, pois o aluno sente-se acolhido pela comunidade acadêmica; b) Dificuldade de obter docentes
envolvidos nos projetos da Universidade para ministrarem a disciplina; c) Os recursos necessários para a
realização dos encontros relacionados ao AVA não foram atendidos plenamente; d) Ausência dos docentes
nas oficinas de capacitação pedagógica. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Realizar ações junto aos
docentes que mostre a importância dessa disciplina, mostrando ações semelhantes realizadas por outras IES
de renome; b) Alterar o Informativo de pontuação dos docentes, acrescentando pontuação favorável aos
docentes que participam das oficinas pedagógicas oferecidas pela PROGRAD; c) Propor ao GAPe que faça
publicação das estratégias utilizadas pelos docentes; d) Propor ações que melhorem a utilização do AVA
pelos docentes e alunos.
Relatório PROGRAD no13 – Programa de Educação Tutorial (PET/PUC-Campinas)
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: 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
petianos; f) Coordenar o processo seletivo dos alunos petianos, em conjunto com as tutoras; g) Coordenar o
processo seletivo das tutoras nos momentos de ingresso ou recondução na coordenação dos PETs. DO
PROCESSO AVALIATIVO: a) Analisar os resultados das ações desenvolvidas pelos alunos petianos; b)
Melhorar a relação entre os três PETs da Universidade com a finalidade de promoverem ações conjuntas; c)
Verificar a satisfação dos alunos que participam dos PETs; d) Zelar pela constante e contínua atuação das
Tutoras nos processos seletivos de alunos ingressantes no PET e na recondução de Tutoras.

2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Em 2017, a participação das tutoras foi integral durante o planejamento das atividades e também no
acompanhamento da execução e da avaliação individual e coletiva das atividades de ensino, pesquisa e
extensão. Os relatórios das atividades desenvolvidas pelos três PETs serão encaminhados ao MEC, a partir
de janeiro de 2018, nas datas indicadas no Sistema de Gestão do Programa de Educação Tutorial (SIGPET).

3. RESULTADOS GLOBAIS: No início de 2017, os trabalhos realizados pelos PETs da Universidade em
2016 e o Planejamento Anual de 2017 foram analisados pelo Comitê Local de Acompanhamento e Avaliação
(CLAA) e encaminhados seguindo as datas:
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¾

Relatório Anual de 2016: encaminhado pelo CLAA ao SIGPET em 20/10/2017;
Prestação de contas de 2016: encaminhado pelo CLAA ao SIGPET em 10/05//2017, cuja análise foi
recebida em 28/11/2017 e todas as prestações de contas de 2016 foram aprovadas.
¾ Planejamento Anual de 2017: encaminhado pelos tutores em 10/05/2017 e homologado pelo CLAA em
24/05/2017.
Todos estes documentos foram aprovados pelo CLAA, pela Pró-Reitoria de Graduação e pelo
SESU/DIPES/CGRE. Em 2017 deu-se a continuidade das modalidades realizadas em 2016 relacionadas à
pesquisa, ao ensino e à extensão, mas em decorrência da liberação limitada da verba de 50% pertinente a
cada grupo PET, alguns projetos propostos não foram realizados. Descrição das principais ações realizadas
pelos PETs da Universidade:
PET – ENFERMAGEM: Atividades relacionadas às atividades de ensino, extensão e pesquisa, e, também, a
participação no VII Encontro Anual de Extensão Universitária da Pontifícia Universidade Católica de
Campinas no Campus I, com apresentação oral de um projeto.
ATIVIDADES DE ENSINO: 1) ACOLHIMENTO DO ALUNO INGRESSANTE: Trata-se de um momento
importante para trocas e transmissão de informações e experiências, proporcionando o estabelecimento de
vínculo entre os estudantes. 2) PET INGLÊS: Os alunos dos PETs tiveram aulas de inglês quinzenal, tendo
sido trabalhados tanto o vocabulário específico de um ambiente hospitalar e de atendimento ao paciente,
quanto à linguagem utilizada no cotidiano. 3) PET LIBRAS: Atividade de ensino que, para o perfil do
profissional enfermeiro, é muito importante para o atendimento e assistência profissional. 4) PET –
EVENTOS: Têm como objetivo, principal, capacitar e fortalecer a graduação dos alunos participantes.
Também, os alunos do PET exercem atividades de apoio a eventos realizados pela Faculdade ou Centro. 5)
REDE DE PALESTRAS: Esta atividade foi constituída para capacitar e aprimorar os acadêmicos da área da
saúde. Os temas ministrados por profissionais especialistas foram: O perfil das DSTs em Campinas,
Obesidade e diabetes em crianças, Enfermagem em oncologia, Acidentes com animais peçonhentos,
Atualização em doenças parasitárias, Principais doenças crônicas, infecciosas e parasitárias.
ATIVIDADES DE PESQUISA: 1) A PRODUÇÃO CIENTÍFICA EM ENFERMAGEM ACERCA DE DOENÇAS
CRÔNICAS E DSTs: REVISÃO INTEGRATIVA: trata-se de um estudo de revisão integrativa da literatura e a
coleta de dados realizada na base de dados de enfermagem (BDENF) e na base de dados (PERIENF). 2)
PET CIÊNCIAS: tem como objetivo capacitar os acadêmicos do curso de Enfermagem no aprimoramento
das metodologias científicas. 3) PRODUÇÃO DE RESENHAS: tem como objetivo desenvolver o discente na
preparação de resenhas, desenvolver a habilidade para falar em público, melhorar a qualidade dos trabalhos
apresentados na graduação, fortalecimento da formação profissional e ampliação de conhecimento científico.
ATIVIDADES DE EXTENSÃO 1) MUTIRÃO DA SAÚDE: a atividade foi realizada mensalmente, em parceria
com profissionais do Hospital e Maternidade Celso Pierro e com o Projeto de Extensão sobre Diabete Mellitus
da Faculdade de Enfermagem, nas comunidades em áreas de riscos, para a realização de ações educativas
e dos procedimentos: aferição de pressão arterial e verificação de taxa de glicemia. 2) VISITAS TÉCNICAS:
organizadas pelos alunos do PET, para conhecerem diferentes instituições onde há atuação de profissionais
de enfermagem, com o objetivo de desenvolver uma visão do mundo do trabalho. 3) PET- ENFERMAGEM
NA JORNADA DA CIDADANIA DO SISTEMA PENITENCIÁRIO DE CAMPINAS: Participação no evento
com a produção de palestras para grupos de recuperadas acerca de prevenção de doenças DSTs, temas
sobre câncer de mama, com o objetivo de colaborar para a melhoria da saúde e qualidade de vida das
recuperadas. 4) PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO DE EXTENSÃO DA PUC-CAMPINAS: Nesse evento
os alunos do PET participaram com apresentação de relato de experiências acerca de atividades de extensão
que realizaram no projeto Mutirão da Saúde.
PET- ARQUITETURA: Além das atividades relacionadas ao ensino, extensão e pesquisa, destaque para a
participação no VII Encontro Anual de Extensão Universitária da PUC-Campinas, com apresentação oral de
projeto desenvolvido. ATIVIDADES DE ENSINO: 1) VISITAS TÉCNICAS: têm como objetivo a aproximação
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dos alunos do PET com o cotidiano da profissão de Arquiteto e Urbanista. Foram visitadas a comunidade do
Jardim São Marcos para a criação do projeto Parque Linear e instituições no distrito de Barão Geraldo que
receberam intervenção dos alunos do PET durante os dias do Trote Solidário. 2) CINE PET: exibição de
filmes e/ou documentários, ligados à área de Arquitetura e Urbanismo. A atividade foi organizada pelos
alunos do PET e aberta à participação de todos os alunos e professores da Faculdade de Arquitetura e
Urbanismo, bem como a alunos e professores de outros cursos da PUC Campinas. 3) REVISTA DIGITAL –
TULHA: produção de uma revista digital voltada para diversas temáticas relacionadas à Arquitetura e ao
Urbanismo. É feita para todo o público universitário através do site de revista digital Issuu, do site do PET
Arquitetura e Urbanismo da PUC Campinas e da página do PET no Facebook. 4) PARTICIPAÇÃO DO PET
ARQUITETURA EM EVENTOS Os alunos do PET participaram dos encontros nacionais e regionais ENAPET
e SUDESTE PET, realizados em Vitória – ES e em Brasília, respectivamente. Também, participaram do VII
Encontro Científico de Extensão da PUC-Campinas. Em todos os eventos realizaram apresentação de
trabalhos. 5) CIRCUITO DE PALESTRAS E DEBATES DO PET: Atividade que contempla a realização de
palestras e debates com arquitetos e urbanistas, e outros profissionais que estimulam discussões acerca das
cidades e suas dinâmicas. ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 1) TROTE SOLIDÁRIO: realizado pelos calouros
e veteranos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo junto a uma instituição escolar na periferia da cidade
de Campinas. Tratou-se de uma ação social que procurou levar para a comunidade externa ideias para
melhorar o ambiente construído, através de intervenções realizadas pelos calouros e veteranos e que
também divulgou a não violência e o respeito na recepção dos novos alunos da faculdade. O conhecimento
adquirido na Universidade é colocado em prática e procura ir de encontro às necessidades específicas do
local no qual se realiza a ação. 2) CONVÊNIO COM A SECRETARIA MUNICIPAL DO VERDE, MEIO
AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO MUNICÍPIO DE CAMPINAS: há dois projetos em
continuidade de 2014: um é o “Projeto de Parque Linear” que trata de idealização de um parque no Jardim
São Marcos e o outro recebeu o nome de “Elaboração de cenários futuros”, relacionado à pesquisa para
tornar o centro da cidade de Campinas menos poluído e com maiores possibilidades de utilização pela
população. 3) PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO DE EXTENSÃO DA PUC-CAMPINAS: apresentação de
relato de experiências acerca de atividades de extensão que realizaram no projeto convênio com a Secretaria
Municipal do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável do Município de Campinas – SVDS. 4)
CURSINHO POPULAR DE LINGUAGEM ARQUITETÔNICA: com o objetivo de oferecer conteúdos
específicos das provas de habilidades que os vestibulandos realizam para ingresso a Universidade. Público
alvo: vestibulandos que não possuem condições financeiras. A primeira turma deverá ser implantada em
2018. ATIVIDADE DE PESQUISA: desenvolvimento de quatro projetos de pesquisa relacionados com
pesquisa desenvolvida pelo tutor, com utilização de metodologias de pesquisa científica, elaboração de texto
e discussão de resultados.
PET BIOLOGIA - Além das atividades relacionadas ao ensino, extensão e pesquisa, destaque para a
participação no VII Encontro Anual de Extensão Universitária da PUC-Campinas, com apresentação oral de
projeto desenvolvido. ATIVIDADES DE ENSINO: 1) CICLO DE SEMINÁRIOS DE ATUALIZAÇÃO EM
BIOLOGIA: CSAB: trata-se de realização de palestra organizadas pelos alunos dos PETs de temas
pertinentes a área de atuação do Biólogo; a atividade é realizada tanto no período matutino como no período
noturno. 2) COMUNICAÇÃO VIRTUAL E FOLDERS DE DIVULGAÇÃO: esta atividade envolveu a
manutenção da Home Page do PET Biologia, finalizada em 2011, após a realização do curso de Web Design.
A plataforma utilizada é de fácil manuseio, proporcionando um meio de comunicação entre o PET Biologia e
os interessados, tanto da comunidade acadêmica, quanto dos externos a mesma. Paralelamente, esta
atividade é continua e atende a prerrogativa do MEC quanto à obrigatoriedade de manutenção de uma página
web do grupo PET. 3) CURSOS TÉCNICOS: são organizados pela tutora do PET-Biologia, com carga horária
de 10h/a e frequentados pelos alunos do PET com o objetivo de capacita-los a diferentes temas das áreas de
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atuação do Biólogo. Em 2017, os temas desenvolvidos foram: Compostagem, Voluntariado e Práticas de
higienização em ambientes hospitalares. 4) VISITAS TÉCNICAS: essa atividade tem como objetivo promover
e participar de visitas técnicas a instituições de pesquisa, museus, laboratórios e empresas para
conhecimento de diferentes áreas de atuação do Biólogo. Foram duas visitas por semestre na região
metropolitana de Campinas. ATIVIDADES DE EXTENSÃO: 1) PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DO TROTE
SOLIDÁRIO 2017 – REDE SOLIDÁRIA DO BEM – O TROTE QUE SÓ FAZ O BEM: O Trote Solidário tem
como objetivo unir ingressantes e veteranos para recebê-los de forma amigável e acolhedora. O PET-Biologia
é o responsável por organizar o evento no âmbito da Faculdade e em conjunto com a CACI – Coordenadoria
de Atendimento da Comunidade Interna. Em 2017, foram realizados dois dias de atividades com os
ingressantes do período matutino e noturno, que envolveram a recepção dos ingressantes com a participação
do Diretor da Faculdade e dos professores, realização do tour pelo Campus, com visita aos diversos
laboratórios utilizados pelos alunos do Curso de Ciências Biológicas e um concurso de fotografia. 2) A
PROBLEMÁTICA DA DENGUE EM CAMPINAS – O PROCESSO DA CONSCIENTIZAÇÃO ATRAVÉS DA
INFORMAÇÃO: Esse projeto contribui para a formação cidadã através da geração de informação como
subsídio para a conscientização ambiental. Foi solicitado pela Direção da Faculdade de Ciências Biológicas
como uma forma da comunidade acadêmica se conscientizar da virose e tomar medidas profiláticas devido ao
elevado número de casos de dengue registrados em Campinas. Em 2017, em parceria com o PIBID e a
Prefeitura de Campinas, os alunos do PET da Biologia participaram de eventos e exposições de painéis
informativos sobre a virose montados nas praças de alimentação do Campus I e II para que a comunidade
acadêmica e funcionários da PUC-Campinas possa se prevenir dessa virose. 3) CONSUMO CONSIENTE –
REDUZIR, RECICLAR E REUTILIZAR: têm como objetivo a conscientização e a sensibilização da
comunidade acadêmica sobre questões ambientais. Foram realizadas ações práticas que discutiram e
refletiram sobre economia de consumo de água, energia e insumos, redução do volume de resíduos comuns,
aumento do volume reciclável, racionalização quanto ao uso de descartáveis, incentivar o voluntariado
através de palestras e oficinas realizadas no Campus II. 4) GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS E PARCERIA
COM O PGRSS (PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DA PUCCAMPINAS): esse projeto visa promover ações educativas que informem a comunidade acadêmica do
Campus II sobre os diferentes grupos de resíduos e os problemas para a saúde e para o meio ambiente
decorrente do descarte inadequado dos mesmos. Foi desenvolvido um projeto piloto para reaproveitamento
dos resíduos orgânicos gerados pelo laboratório de gastronomia da Faculdade de Nutrição e construção de
uma composteira nas dependências da Faculdade de Ciências Biológicas. 5) PROJETO BIOCARINHO: Os
alunos do PET Biologia organizaram, em parceria com Hospital Maternidade Celso Pierro da PUC-Campinas,
visitas às crianças que se encontravam internadas e/ou na sala de espera. Neste momento foram contadas
histórias infantis e disponibilizados jogos infantis, além de outras atividades que promovem a interação das
crianças com os alunos do PET. 6) PARTICIPAÇÃO NO VII ENCONTRO DE EXTENSÃO DA PUCCAMPINAS: apresentação de relato de experiências acerca de atividades de extensão que realizadas em
2017. ATIVIDADES DE PESQUISA: 1) VIVEIRO NA UNIVERSIDADE - VAMOS REFLORESTAR? Em 2017,
o Viveiro na Universidade forneceu, aproximadamente, 400 mudas aos alunos, professores e funcionários do
Campus II. Para o evento Biologia de Portas Abertas, realizado no Campus II da PUC-Campinas, ofertou 100
mudas. Atualmente o viveiro tem disponível para doação de mudas de Ipê Branco e Ipê Roxo, cuja
divulgação esta sendo realizada pelo grupo PET-Biologia. 2) ORGANIZAÇÃO DA COLEÇÃO
ENTOMOLÓGICA DO LABORATÓRIO DE ZOOLOGIA E ECOLOGIA DA PUC-CAMPINAS: O projeto tem
por meta organizar, etiquetar e armazenar corretamente a coleção entomológica da Ordem Lepidoptera, além
de criar uma coleção virtual para acesso dos alunos de graduação. 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 destacando-se a atuação no
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Trote Solidário e na organização de Semana de Estudos; c) Acompanhamento dos alunos dos PETs 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 dos PETs; e)
Realização de processos seletivos para novos alunos dos PETs 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; g) Maior relacionamento da
COGRAD com o PET-Arquitetura realizando varias reuniões no segundo semestre de 2017; h)
Reconhecimento dos alunos dos PETs em realizarem projetos de interesse social indo de encontro com a
Missão da universidade; i) Permissão para os PETs da Universidade realizarem divulgação no Portal da
Universidade, em espaço criado para tal. FRAGILIDADES: a) Diminuição da verba recebida pelo MEC; b)
Falta de intercambio com o Departamento de Comunicação Social (DCOM) da Universidade para maior
divulgação interna e, principalmente, externa das atividades dos PETs inseridos na Universidade; c)
Dificuldade em publicar os trabalhos dos PETs em eventos científicos externos a PUC-Campinas.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Participar efetivamente da organização do INTERPET de 2018 que
será realizado na UNICAMP para socializar as atividades dos PETs da PUC-Campinas.
Formulário 5 – versão 6
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FORMULÁRIO 5

ANO: 2017
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA:
6 – Política de Extensão
DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA:
2 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão
EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA:
3 – Políticas Acadêmicas

EXTRATO no 06

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2017:
CACI nos 01, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 11 e12; PROEXT nos 01 e 02.

Relatório CACI no 01 – Apoio à Atividade Física e ao Esporte Universitário
1. OBJETIVO Geral: a) Disponibilizar orientações técnicas esportivas às entidades estudantis, em
cronograma anual de treinamento com assessoria de docente da Educação Física, auxiliada por acadêmicos
bolsistas, visando fortalecer o estímulo ao esporte e às competições esportivas existentes dentro e fora da
Universidade, bem como fomentar a organização de novas entidades desportivas de discentes. Objetivos
Específicos: a) Estimular a prática esportiva com vista à integração dos alunos das diversas Faculdades,
fortalecendo a formação e identidade dos grupos; b) Estimular as Entidades Desportivas de Alunos à
participação nos campeonatos internos e externos; c) Propiciar um local adequado para treino e capacitação
técnica às Entidades Desportivas de Alunos interessadas, contribuindo para uma maior qualidade dos
treinamentos e organização das equipes; d) Garantir as mesmas condições de treinamento para todas as
Entidades Desportivas de Alunos, possibilitando uma igualdade de base que contribua para competições
mais justas; e) Possibilitar habilidades didático/pedagógicas aos alunos da Faculdade de Educação Física
para análise, estudo e aplicação com o intuito de identificar e acompanhar a clientela participante, para servir
de parâmetros à sua futura ação profissional; f) Oportunizar aos alunos da Faculdade de Educação Física
uma Práxis supervisionada por meio de abordagens educacionais participativas e de interação entre o aluno
e seu ambiente de trabalho. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Quantificar a participação das Entidades
Desportivas de Alunos e de estudantes nos treinos; b) Avaliar o projeto quanto à aprovação pelos alunos
praticantes das modalidades que responderam ao questionário avaliativo; c) Analisar se, na visão dos alunos
avaliadores, a participação nos treinos melhorou a qualidade de vida do aluno por meio de uma prática de
exercícios orientados; d) Analisar de que maneira, para os alunos bolsistas, a participação no projeto
contribuiu para a vida acadêmica e vínculo com a instituição.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS
No Projeto participaram alunos dos diversos cursos da universidade, sendo a maioria estudantes do Campus
I. Os alunos receberam, por meio de correio eletrônico, o convite para participar as modalidades oferecidas.
As Entidades Desportivas de Alunos foram convocadas para uma reunião, na qual também foram convidadas
a participar dos treinos promovidos pelo projeto. A inscrição ocorreu durante todo o ano letivo sem uma data
limite, diretamente com os acadêmicos bolsistas estímulo responsáveis nos horários semanais de treino. Isso
facilitou a participação de alunos que tomaram conhecimento dos treinos no decorrer do ano. A divulgação do
Projeto necessita de uma atenção, já que, frequentemente, os alunos não olham seus e-mails. Outro fator
que ajuda é a colaboração das Entidades Desportivas de Alunos na divulgação, diretamente nos cursos em
que atuam. Durante todos os dias de treinamento, houve lista de controle de presença. Este ano o projeto
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contou, em média, com o cadastro e atuação de 07 estudantes bolsistas estímulo em cada semestre. Cada
acadêmico bolsista estímulo foi designado para acompanhamento de treinos em uma ou duas modalidades
desportivas desenvolvidas pelo projeto – Plano de Trabalho Individual – 1º. e 2º. semestres). Ao final do ano,
foi aplicado um questionário de avaliação do projeto respondido pelos alunos participantes e bolsistas, com
avaliação do projeto em relação a treinos, infraestrutura e materiais e um espaço aberto para sugestões e
observações relevantes.
3. RESULTADOS GLOBAIS
O Projeto é exercido em parceria com o Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CCHSA), que, por
meio da Faculdade de Educação Física, tem cedido instalações físicas e prediais, nas quais ocorre parte dos
atendimentos às demandas esportivas das Entidades Desportivas de Alunos ou individuais dos alunos
interessados. A responsabilidade pela supervisão das atividades e aplicação do Projeto tem sido de uma
Professora da Faculdade de Educação Física, contratada para 04 horas semanais de Apoio à Gestão – HP,
além dos bolsistas estímulos, integrantes da mesma Faculdade da docente. A participação dos estudantes
bolsistas tem auxiliado na realização do Projeto. O projeto teve seu início na primeira semana de março com
reunião convocada no site da universidade para comparecimento das entidades desportivas interessadas, na
qual foram acertados horários de atendimento aos grupos e se procurou atender às necessidades específicas
de cada Entidade. Pela característica do projeto, requisita-se que os acadêmicos bolsistas estímulo
selecionados tenham vivência prévia na modalidade desportiva na qual irão atuar. No entanto, isso não tem
sido possível, pois alunos desses períodos normalmente já fazem estágio fora da Universidade, conseguindo
remuneração superior ao valor da bolsa paga pela instituição; por isso também, muitas vezes alguns desistem
no meio do ano e é necessário substituí-los, o que atrapalha um pouco a continuidade e o ritmo dos treinos.
Foram realizadas reuniões periódicas com os bolsistas estímulo, para que relatassem suas dificuldades e
para remanejamento de turmas, modalidades e espaço físico. Os bolsistas do projeto também participaram
ativamente do Projeto CALOURÍADA e PUCCÍADA. Os treinos aconteceram sem incidentes e, como aspecto
positivo, tivemos a inclusão da aprendizagem e aperfeiçoamento da Natação e Tênis de Mesa, mas poucos
alunos compareceram aos treinos/aulas talvez por terem sido oferecidos no segundo semestre e muitos
alunos não ficaram sabendo. Apesar de uma diminuição no número de participantes em alguns esportes, os
que participaram mantiveram uma frequência regular durante todo o ano. O fator determinante para essa
participação foi a participação nas competições internas PUCCÍADA e CALOURÍADA e também nesses
esportes, o envolvimento do monitor com o Projeto e a capacidade dele de incentivar os participantes. Nas
Modalidades de Natação e Futsal, foi realizado um campeonato interno denominado I InterApoio, com
bastante adesão dos praticantes, e ao final foram distribuídas medalhas para os melhores colocados. Pode
ser destacado no projeto o total apoio da Direção do CCHSA e da diretoria da Faculdade de Educação Física.
Quanto ao Setor de Apoio Administrativo do Centro – SAAD/CCHSA, os alunos bolsistas reclamaram muito
do atendimento oferecido. Alguns materiais utilizados pelo projeto não se encontravam em condições
adequadas de uso. A disponibilização de bolas deterioradas, constantemente tem acarretado grande número
de reclamação dos alunos. Em 2017, participaram 15 grupos de estudantes dos treinamentos: Associações
Atléticas de Comunicação (CLC), Liga das Engenharias (CEATEC), da FACECA (CEA), da Faculdade de
Educação Física (CCHSA), da Arquitetura e Urbanismo (CEATEC), História (CCHSA), Psicologia (CCV),
Biologia (CCV), Odontologia (CCV), Filosofia (CCHSA), Ciências Sociais (CCHSA), Química (CEATEC),
Pedagogia (CCHSA) , Medina Veterinária (CCV) e do Sistema de Informação (CEATEC). As modalidades
desportivas que continuam com maior público participantes nos treinos são vôlei de quadra, futsal e natação.
Os alunos do CCHSA compõem o máximo de participação em todas as modalidades oferecidas. As
modalidades com maior média de participação por treino são o futsal e vôlei de quadra. O projeto reuniu
cerca de 726 estudantes jogadores durante todo o ano de 2017. Ao final do trabalho realizado no ano, 09
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acadêmicos participantes, como membros das Entidades Desportivas de Alunos ou individualmente,
avaliaram o projeto: a) Em relação às atividades: as modalidades desportivas foram avaliadas como ótimas e
boas para todos os avaliadores; os horários semanais e o material utilizado nos jogos foram aprovados por 04
pessoas. b) Em relação ao trabalho desenvolvido pelos alunos bolsistas: As avaliações oscilaram entre ótimo
e bom (respeito aos horários, preparo adequado dos treinos, tratamento cordial dos alunos, orientações e
tiragem de dúvidas, facilitação de novos conhecimentos dos alunos). c) Em relação à melhoria da qualidade
de vida, como resultado da prática desportiva: a condição física, as habilidades desportivas e o conhecimento
das regras as avaliações oscilaram entre “melhorou” e melhorou muito”. No campo “sugestões”, foram
apontados: a) O projeto deveria ser mais divulgado para a Universidade toda, pois somente um e-mail é
enviado no início do ano, e após isso, não há mais divulgações. Isso dificulta a adesão de novos participantes
ao longo do projeto, mantendo somente aqueles que ficaram sabendo no início do ano, ou que são chamados
por algum amigo (a) que participa. b) Abertura de outros horários, pois muitos também não participaram dos
treinos devido ao horário. c) Falta de limpeza das quadras, que além de dificultar a prática dos esportes,
acaba machucando alguns atletas. d) Entrada de participantes apenas para treinar para a PUCCÍADA e
depois sair, isso afeta o preparo dos treinos do monitor, além de desmotivar os participantes que já treinavam
a bastante tempo. e) Compra de material básico necessário, de acordo com as regras da modalidade. Cinco
bolsistas estímulo responderam a questionário avaliativo, e, como nos anos anteriores, pode-se inferir que os
bolsistas avaliam muito positivamente o local, materiais, condições para atuar, o envolvimento dos jogadores
e o respeito dos participantes com eles. A docente responsável também tem total aceitação entre os bolsistas
avaliadores. Já quanto à importância do projeto para sua formação, deve-se destacar o aprendizado nas
disciplinas do curso, a aquisição de novos conhecimentos, sua formação geral. Do campo aberto para
propostas, os bolsistas informaram que devem ser melhorados: a) Bolas novas de acordo com o gênero, ex:
bolas femininas de basquete. b) Os materiais disponíveis para a prática poderiam ser trocados com maior
frequência, e poderia haver um horário mais flexível para ser realizado. Monitores que não apresentaram
sugestões: as reclamações são as mesmas de sempre, quanto aos materiais e uniformes, o que já foi
relatado nos dois últimos anos e não foram atendidos. AVANÇOS: a) Aceitação do projeto pelo que
proporciona: melhoria da qualidade de vida e aprimoramento do conhecimento específico pelos alunos; b)
Flexibilidade de períodos de inscrição facilitou a participação dos alunos. FRAGILIDADES: Divulgação
insuficiente do projeto. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Ampliar a divulgação do projeto; b) Repensar
o planejamento do projeto em termos de horário de atendimento e melhoria de infraestrutura e uso do
material.

Relatório CACI no 03 – Cuidando da Saúde
1. OBJETIVOS Gerais do Programa De Bem Com a Vida, ao qual está vinculado o Projeto Cuidando da
Saúde: a) Aglutinar palestras sobre temas relacionados à qualidade de vida, oferecer orientações preventivas
relacionadas à vida saudável, atividades rápidas, exercícios físicos e esportes a professores, funcionários e
aprendizes da PUC-Campinas, visando sua prática consciente e sistematizada. b) Proporcionar à
comunidade interna da PUC-Campinas a possibilidade de melhoria da qualidade de vida. Objetivos
Específicos: a) Possibilitar a aquisição de conhecimentos relativos à vida saudável, por meio de palestras
nos Campi da Universidade, sobre temas que colocam em risco a qualidade de vida dos integrantes da
comunidade interna; b) Realizar palestras relacionadas aos problemas de saúde mais frequentes da
comunidade específica. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Verificar o número de participantes nas palestras e
nas atividades físicas; b) Mapear os setores de procedência do público-alvo; c) Detectar o índice de aceitação
dos participantes no que tange às temáticas das palestras, aos palestrantes, à infraestrutura física das salas
agendadas e às atividades físicas desenvolvidas.
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2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Este projeto faz parte do Programa “De Bem com a Vida”, que engloba projetos vinculados aos aspectos
relacionados à vida saudável. Foram realizadas Palestras Educativas mensais, para funcionários e
professores, abordando os seguintes temas: envelhecimento, obesidade, doenças de ossos e articulações,
tabagismo, câncer, saúde da mulher, ansiedade. Houve participação média de 155 colaboradores em cada
mês no período de março a novembro. Também houve a seleção de alunos bolsistas, dos Cursos de
Graduação em Nutrição, Enfermagem e Educação Física, que participaram, ao longo do ano, de reuniões de
equipe para discussão dos temas e resultados obtidos.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
As palestras realizadas durante o ano, de março a novembro, foram desenvolvidas (com cerca de uma hora
cada) por docentes da área da saúde sobre temas diversos que abordaram hábitos saudáveis de vida,
patologias crônicas bem como a promoção, prevenção e tratamentos adequados. As palestras foram
realizadas nos Campi I, II e no Colégio de Aplicação Pio XII. O projeto foi estruturado e supervisionado por
uma docente da Faculdade de Educação Física, uma profissional de Enfermagem do Departamento de
Medicina do Trabalho e bolsistas com bolsa-estímulo das áreas da Educação Física, Nutrição e Enfermagem.
Pelo número de presenças em cada encontro, pode-se informar que o Campus I, por ter maior número de
funcionários, sempre teve uma participação mais ampla, com média de 91 participantes, seguido do Campus
II, cujas palestras tiveram uma média de 47 participações. Já o Colégio de Aplicação Pio XII, com menor
número de profissionais, teve uma média de 10 presenças nos encontros. Em relação aos temas das
palestras e quantidade de pessoas interessadas, os assuntos que mais atraíram os colaboradores se
referiram aos temas do câncer, obesidade e ansiedade. Percebe-se que, no âmbito geral, as ações de
promoção à saúde e prevenção de agravos contribuíram para a melhora na qualidade de vida dos
colaboradores, bem como estimularam a possibilidade de mudanças no estilo de vida. Deve-se destacara
que, em relação a 2016, não houve alterações significativas no número de participantes. Os acadêmicos
bolsistas que trabalharam no projeto puderam avaliar o trabalho desenvolvido, chegando às seguintes
conclusões: 1. Diminuição da ansiedade para uma apresentação oral, desenvolvendo habilidades para falar
em público; 2. Preparação do conteúdo que possibilitou a compreensão de todos os participantes. Serem
expostos a situações novas propiciou a busca de mais informação e conhecimento sobre os assuntos das
áreas específicas; 3. Integração e troca de conhecimento entre os bolsistas de áreas diferentes; 4. Integração
dos bolsistas com outros setores da Universidade, observando o trabalho intersetorial e interdisciplinar; 5.
Ganho de experiência que poderá ser aplicada na carreira profissional. AVANÇOS: Participação efetiva dos
organizadores e extensão dos conhecimentos adquiridos pelos participantes para sua vida pessoal.
FRAGILIDADES: Dificuldades administrativas em relação à maior participação dos funcionários.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Elaborar programação mais adequada à rotina dos funcionários, de
modo a viabilizar maior participação.
Relatório CACI no 04 – Férias na PUC-Campinas
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Propiciar a crianças e pré-adolescentes, filhos de funcionários e
docentes da PUC-Campinas e Colégio de Aplicação Pio XII, 03 (três) dias, nas dependências da Faculdade
de Educação Física do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas, atividades de recreação
monitorada por equipe formada por técnicos da Coordenadoria Geral de Atenção à Comunidade Interna e 10
alunos da graduação, vinculados com bolsa-estímulo e carga horária de 96 horas mês, visando a contribuição
do desenvolvimento físico e social por meio de atividades culturais, esportivas e recreativas durante as férias
escolares de julho, bem como a integração destes jovens ao grupo e ambiente de trabalho de seus pais.b)
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Atender a necessidade dos funcionários e pais das crianças atendidas de propiciar momentos de lazer a seus
filhos de forma cuidadosa e responsável, em período de férias escolares, para muitos sem oportunidade de
entretenimento. c) Propiciar, aos alunos da Universidade com bolsa-estímulo, treino do trabalho em grupo,
experiência prática dos seus estudos acadêmicos, bem como a reflexão de suas possibilidades futuras de
atuação profissional.DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Mostrar a relevância da proposta para os pais das
crianças atendidas, seja pela percepção dos bolsistas, seja pela manifestação direta; b) Demonstrar a
importância de parcerias internas e externas na implementação do projeto, tendo em vista seu sucesso; c)
Demonstrar a relevância do projeto para a formação humana e profissional dos acadêmicos bolsistas
envolvidos; d) Avaliar os resultados da nova forma de captação de bolsistas na busca de maior assertividade
e efetividade no trabalho com as crianças.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS :
O primeiro passo da elaboração da proposta foi a revisão dos pontos avaliados na edição anterior; em
seguida foi elaborada a grade das atividades que seriam desenvolvidas durante os 04 (quatro) dias de
execução do projeto. Posteriormente foi aberto o período de inscrições aos pais interessados, que
preencheram Ficha de Inscrição e assinaram autorização. Houve avaliação, tanto pelos acadêmicos bolsistas
que atuaram na execução do projeto e por alguns pais dos participantes. Houve registro fotográfico e vídeos
diversos das atividades desenvolvidas e também da visita externa ao Museu de História Natural, Aquário e
Bosque dos Jequitibás. A TV PUC-Campinas elaborou um documentário sobre o Projeto Férias na PUCCampinas de 2017. Processamento e Análise dos dados: a) As informações foram reunidas de modo a
favorecer o entendimento do perfil do grupo de crianças atendidas; b) Houve apresentação e comparação
dos cursos de procedência dos acadêmicos bolsistas participantes; c) Também houve apresentação e análise
das percepções de parte das manifestações e avaliações dos alunos bolsistas envolvidos no projeto, em
diversas dimensões (grade de atividades, oficinas, alimentação fornecida, visita ao Bosque dos Jequitibás,
infraestrutura física, trabalho em equipe, relevância pessoal e profissional, pontos positivos e negativos,
dentre outros); d) Apresentação e apreciação das avaliações encaminhadas por parte dos pais das crianças e
adolescentes participantes do projeto.

3. RESULTADOS GLOBAIS:
Foram cadastrados 60 crianças e 12 bolsistas estímulo, após cálculo norteado pelo orçamento e cotação, por
parte da Administração da Praça de Alimentação e Nutrição da Universidade. Foram disponibilizadas vagas
ao público alvo (filhos de funcionários e professores), por meio de divulgação na seguinte proporção: 30
vagas foram ocupadas por filhos de funcionários e docentes da PUC-Campinas, Colégio de Aplicação Pio XII
e S.C.E.I.; 24 vagas foram preenchidas por crianças filhas de profissionais do Hospital da PUC-Campinas.
Nesse sentido, houve convite e aceite por parte da Superintendência do Hospital. O processo de inscrição e
seleção foi realizado, no período de 1 a 14 de junho por cada unidade, ou seja, as primeiras áreas descritas
tiveram suas inscrições cadastradas pela Coordenação da CACI e a segunda pelo H.M.C.P. Foi divulgada a
lista das crianças selecionadas, no site da instituição, de acordo com critérios previamente definidos, bem
como as devidas informações, Termos de Compromisso para piscina, transporte e regras de funcionamento
para leitura e assinatura dos responsáveis. O processo de seleção dos bolsistas manteve o formato do de
2016: captação de acadêmicos bolsistas com experiência comprovada em projetos já existentes na
Universidade. Procurou-se reunir estudantes bolsistas de diversas áreas e projetos, pois esse procedimento
fornece mais assertividade na escolha e rapidez na seleção. O treinamento dos bolsistas foi realizado em
apenas 4 encontros, nos dias 22, 28 e 29 de junho e 07 de julho, todas acompanhadas por um dos
profissionais da CACI. O acompanhamento do trabalho dos bolsistas ocorreu durante todo o período do
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projeto, com atenção e intervenção em conflitos pessoais e de grupo, orientação em retomadas de atividades
e ritmos, em caso de dificuldades previstas, consideradas normais na aprendizagem dos bolsistas, no
confronto entre a aplicação prática do planejamento teórico, garantindo em paralelo a segurança, acolhimento
e aproveitamento das crianças, sem perdas do objetivo do projeto. A fase de desenvolvimento e execução
das atividades, com as crianças e adolescentes, aconteceu no período de 03 a 06 de julho, nas
dependências do Complexo Esportivo do CCHSA, campus I, em que foram executadas a maioria das
atividades programadas com os bolsistas e várias brincadeiras de improviso, comuns ao movimento do
Projeto, o que possibilitou a realização de muitas atividades ao ar livre, em especial na piscina, considerada
atração maior, por parte das crianças em todas as edições, com os cuidados com a exposição ao sol em
horários de maior insolação. No dia 05 de julho, foi incluída a Visita ao Bosque dos Jequitibás de Campinas e,
no mesmo local, a visita ao Museu de História Natural, Aquário e Serpentário. Em todos os dias, por volta das
08 horas, as crianças eram recebidas nas imediações do Salão Ambiental. Para tanto, para as crianças que
vinham do campus II, um ônibus saia daquele local às 07h, com acompanhamento de bolsistas e, pelo menos
um profissional da CACI, guardavam suas mochilas, tomavam o café da manhã e iniciavam as atividades do
dia. Antes do almoço, recebiam informações importantes sobre alimentação saudável. O lanche da tarde era
servido às 15h50, visando, sempre, a finalização do dia, para que o ônibus para o campus II pudesse sair
entre 16h30 e 16h45. O projeto recebeu as seguintes contribuições de outros profissionais em sua
execução: a) Profissional Bombeiro, vinculado ao Departamento de Engenharia de Segurança do Trabalho da
Universidade com explanação a respeito de riscos de acidentes e demonstração de efeitos do extintor; b)
Visita de uma ONG, Medicão, que trouxe seus cachorros terapeutas, em interessante atividade interativa e
lúdica, que encantou as crianças e bolsistas. c) Visita a Exposição Museológica, instalada nas imediações do
Auditório Dom Gilberto, orientada por profissional do Museu Universitário; d) Oficina de Música nas
imediações da Praça de Alimentação do campus I ministrada por profissional artístico do Centro de Cultura e
Arte; e) Orientação sobre natação pela professora Maria Isabel Guerra. Ao final das atividades, os bolsistas
procediam à avaliação das ações desencadeadas. Relevância da proposta para os pais: Considera-se que
o Projeto Férias na PUC-Campinas tem grande relevância para os segmentos da Comunidade Interna, por
meio da constatação direta e pelas manifestações nas avaliações respondidas por pais dos atendidos. Nessa
edição foi constatada a enorme satisfação pela participação dos filhos nas atividades do Projeto. Dentre os
comentários escritos por pais ou responsáveis (13 manifestações), profissionais da Universidade e do
Hospital da PUC-Campinas, deve-se destacar que todos os respondentes elogiaram, agradeceram e
parabenizaram toda a equipe organizadora. Alguns pais/responsáveis elogiaram bastante o trabalho dos
“monitores”. Desse grupo, alguns apresentaram sugestões de ampliação de dias para uma semana inteira,
realização do projeto nas férias de verão, realização de atividades ao ar livre para conhecimento maior do
campus I, expansão da idade para 12 anos e 5 meses. 3.4. Percepções dos acadêmicos bolsistas que
atuaram na Equipe Organizadora, composta por profissionais da CACI (funcionários, professor coordenador
e professora integradora) e por 12 (doze) acadêmicos bolsistas selecionados, em reunião específica para
avaliação: os bolsistas responderam, individualmente, a uma ficha avaliativa, que continha itens fechados aos
quais os jovens atribuíram notas de 1 (mínimo) a 5 (máximo). Também havia, ao final, espaço para descrever
pontos positivos e negativos, bem como sugestões para o próximo ano. Nessa avaliação alguns itens se
destacam pelo seu grau de excelência: a data de realização do Férias, a infraestrutura física utilizada, o
horário de execução da proposta, o trabalho em equipe, a participação de cada um na execução, a relevância
do Projeto para a formação pessoal e profissional, bem como o enorme envolvimento das crianças e
adolescentes participantes. A grade de atividades e a sala para guarda de bolsas também foram muito bem
avaliadas. Alguns itens que merecem atenção, exigindo revisão pela equipe organizadora, são os que se
referem, fundamentalmente, à alimentação fornecida e ao tratamento dado aos participantes pelo fornecedor
e seus funcionários. Captação de acadêmicos bolsistas e diversidade de cursos de procedência: desde 2016,
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solicitou-se aos docentes integradores da CACI e do CCA que indicassem os melhores bolsistas, para que a
bolsa fosse uma espécie de premiação pela atuação previa exemplar. Além disto, buscou-se jovens que
tivessem atuação na área desportiva, artes plásticas, da saúde e do teatro, música, dança e coral, no intuito
de que esta experiência previa enriquecesse as atividades a serem desenvolvidas para as crianças
participantes, além da experiência pregressa com trabalho em equipe. A nova forma de seleção deu muito
bom resultado. Em 2017 foram selecionados 05 bolsistas do Curso de Educação Física, 01 dos Cursos de
Publicidade e Nutrição e 02 dos seguintes Cursos: Artes Visuais, Terapia Ocupacional e Biologia. AVANÇOS:
Participação de alunos bolsistas de diferentes áreas permitiu a variedade das atividades desenvolvidas.
FRAGILIDADES: a) Dificuldades em relação à elaboração do projeto em tempo hábil para aprovação pelas
instâncias superiores; b) Dificuldades na adequação das atividades às faixas etárias atendidas; c) Dotação
orçamentária insuficiente, prejudicando o desenvolvimento das atividades extramuros e reduzindo o número
de vagas oferecidas.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Organizar e planejar antecipadamente as
atividades, para poder contar com recursos humanos, materiais e infraestrutura adequados às ações a serem
desenvolvidas; b) Orientar previamente os envolvidos, conforme a participação no projeto; c) Adequar as
atividades às instalações e contexto da Universidade.
Relatório CACI no 05 – Inter’arte
1. OBJETIVOS: OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Objetivos Gerais: a) Realizar, nos Campi da PUCCampinas, atividades de cultura e lazer com apresentações de alunos, funcionários e professores da casa; b)
Oferecer, em horários alternativos às aulas, produções cinematográficas diversificadas que qualifiquem
culturalmente a comunidade interna; c) Criar paulatinamente, ambiente universitário positivo, dinâmico,
integrador e culturalmente enriquecedor; d) Continuar ampliando a oferta de eventos culturais no ambiente
universitário para integrar e enriquecer a formação de estudantes, funcionários e docentes. Objetivos
Específicos: a) Implementar processos permanentes de levantamento e captação de talentos artísticos da
comunidade interna (professores, alunos e funcionários); b) Envolver os segmentos da comunidade interna
em eventos artístico-culturais, propiciando momentos de descontração, lazer e integração nos espaços de
convívio da Universidade; c) Criar momentos coletivos de apresentação artística, por meio do PUC Cultural,
visando à valorização dos talentos e dos dons artísticos individuais e em grupo e a divulgação de trabalhos
culturais desenvolvidos pela comunidade interna; d) Estimular a produção musical da comunidade interna por
meio de um festival denominado PUCFEST que vem se realizando desde 2008, premiando participantes
vencedores (1º; 2º e 3º lugares e banda mais aclamada pelo público) em dinheiro; e) Propiciar encontros que
mesclem produções literárias e artísticas de alunos da Universidade. DO PROCESSO AVALIATIVO: a)
Quantificar o número de bandas inscritas no PUCFEST, comparando-o com o do ano anterior; b) Avaliar a
qualidade dos equipamentos disponibilizados no PUCFEST, na visão dos participantes e Comissão
Julgadora; c) Avaliar os locais de apresentação das bandas na Fase Classificatória do PUCFEST; d) Avaliar,
na visão da Comissão Julgadora do PUCFEST, a melhoria da qualidade das bandas participantes em relação
ao ano anterior; d) Analisar a visão das diretorias de Centro, em relação à Homenagem aos professores
realizada pela Universidade; e) Identificar o que deve ser melhorado para eventos futuros e o que deve ser
mantido; f) Verificar se o tempo de apresentação de cada banda foi suficiente e adequado; g) Avaliar o nível
de satisfação das parcerias realizadas

2.PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O projeto Inter’Arte é composto por várias frentes que englobam apresentações artísticas (PUC Cultural),
festival de bandas (PUCFEST) e mostras cinematográficas (MOSTRA DE CINEMA) ou até mesmo parcerias
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com unidades acadêmicas ou administrativas, quando forem propostos e construídos projetos. 2.1.
APRESENTAÇÕES ARTÍSTICAS – III PUC CULTURAL: Para organizar as apresentações, foram seguidos
os seguintes passos: a) Realização de uma lista de possíveis interessados em participar de apresentações,
constando alunos, professores e funcionários; b) Contato telefônico para verificação do interesse em
participar; c) Contato telefônico com os participantes do ano anterior com o pedido de se reapresentarem; d)
Criação de um calendário mensal fixo de apresentações artísticas no local de convívio com maior fluxo da
Universidade: Praça de Alimentação do Campus I; e) Elaboração do projeto escrito; f) Parceria com a TVPUC para gravação de vídeo realizando chamada para participar do projeto; g) Solicitações de Espaço físico
em horários e datas programados; h) Agendamento de ensaios em dias letivos e em horário de expediente
para participantes que necessitavam de apoio instrumental. As apresentações musicais aconteceram duas
vezes ao mês, nos horários de pós aula do matutino e pré aula do noturno, durante os meses de março, abril,
maio, junho, setembro e outubro, na Praça de Alimentação Central, tendo sido realizadas 11 apresentações.
2.2. IX PUCFEST – FESTIVAL DE BANDAS DA PUC-CAMPINAS (ESTILO LIVRE): Inicialmente, houve a
reformatação do projeto, tendo sido previstas cinco etapas, quatro fases classificatórias e a fase final. Porém,
devido a baixa quantidade de inscritos no CCV, as fases classificatórias foram realizadas em dois dias, em 26
de setembro e 02 de outubro. A divulgação teve início em julho por meio de cartazes, faixas, e-mail marketing
e pelo site da Universidade, sendo que as inscrições aconteceram de 17 de agosto a 21 de setembro, por
meio do envio de ficha de inscrição, documentação solicitada, bem como apresentação das letras das
canções interpretadas, sendo 2 canções para a Fase Classificatória e mais 2 canções diferentes, em caso de
classificação, para a Fase Final. A partir das inscrições, montou-se um calendário da Fase Classificatória,
visando atender cada Centro da Universidade. As bandas selecionadas na fase classificatória se
apresentaram na Fase Final que aconteceu no dia 30 de outubro, às 17h30min, na Praça de Alimentação do
Campus I. Houve uma mudança em relação ao ano anterior nessa etapa do festival: todas as bandas
classificadas para a final encaminharam, juntamente com as duas novas músicas, todos os documentos
necessários para realizar o pagamento caso a banda fosse vencedora. Em cada etapa classificatória e
também na Final, as bandas foram avaliadas por uma Comissão Julgadora formada por profissionais
artísticos do Centro de Cultura e Arte (CCA), bem como por outros músicos convidados, de acordo com
critérios bem definidos em regulamento do Festival: performance vocal, performance de palco, originalidade
de arranjos e qualidade de arranjo e execução instrumental e vocal. Na Fase Final, ocorrida em 30 de
outubro, 03 bandas foram escolhidas pela Comissão para os três primeiros lugares, recebendo,
respectivamente, R$1.200,00, R$600,00 e R$300,00 e a banda mais aclamada pelo público recebeu R$
143,25. Ao término do Festival, houve a participação dos Profissionais Flávio, Moisés e Paulo e das bandas
“Keep Rocking e Caninde”, avaliando o festival como um todo em pontos positivo e negativos, visando
melhoria para os eventos futuros. 2.3. MOSTRAS DE CINEMA: XVII Mostra de Cinema Inter´Arte: a) 1º
Semestre – Série “Romance”: propôs a discussão das relações humanas, por meio de exibição de filmes,
sempre no sentido de conscientizar e sensibilizar a comunidade universitária em relação às questões sócio
afetivas. Os filmes apresentados nesta Mostra de Cinema, por focarem o gênero “romance” (comédia
romântica, drama romântica), valorizam o relacionamento amoroso entre casais, mas também ressaltam a
importância de outras relações afetivas (amigáveis, familiares, entre outras), desenvolvendo um olhar mais
cuidadoso e gentil para com a vida e os seres humanos como um todo. Seis filmes foram exibidos em datas
diferentes no Campus I (Sala 900 – Prédio H 02 e Sala 800 – Prédio H01) e no Campus II (Auditório
Monsenhor Salim), durante o mês de abril, em horários pré e pós aula. Forneceram-se Declarações de
Participação, para bonificação de carga horária de 02 horas de Atividade Complementar, aos alunos que
registraram presença do início ao fim da exibição e que assinaram efetivamente a lista de presença de cada
exibição. O total de inscritos para essa Mostra foi de 282, sendo 204 para o Campus I e 78 para o Campus II,
sendo o filme “Um Dia” o de maior número de inscritos, com 92. b) 2º Semestre – “Temas da Populorum
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Progressio”: Considerando que o Núcleo de Fé e Cultura tem promovido colóquios para discutir temas
fundamentais dos Documentos Sociais da Igreja, e, em consonância com a encíclica aprofundada no colóquio
do primeiro semestre, a XVII Mostra de Cinema do 2º semestre propôs a exibição de filmes sobre diversos
temas abordados na ”Populorum Progressio”, do Papa Paulo VI, com o objetivo de conscientizar e
sensibilizar a comunidade universitária em relação às questões humanitárias, cooperação entre os povos e
ao problema dos países em desenvolvimento. Os 10 filmes apresentados focaram diversos temas, todos
descritos na Encíclica, entre eles: Racismo, Família, Dever de Solidariedade, Justiça e Paz, Drama dos
jovens estudantes e Desenvolvimento dos povos e foram exibidos em datas diferentes no Campus I (Sala 900
– Prédio H 02) e no Campus II (Auditório da Biblioteca), durante os meses de outubro e novembro, em
horários pré e pós aula. Foram fornecidas Declarações de Participação, para bonificação de carga horária de
02 horas de Atividade Complementar, conforme concordância das Direções de Centro/Faculdades, aos
alunos que se fizeram presentes do início ao fim da exibição e que assinaram efetivamente a lista de
presença de cada exibição. O total de inscritos para essa Mostra foi de 339, sendo 266 para o Campus I e 73
para o Campus II, sendo o filme “O pianista” o de maior número de inscritos, com 72. c) 1ª Mostra de
Cinema Italiano: a Prefeitura Municipal de Campinas, em conjunto com o Instituto Luce Cinecittà da Itália,
promoveu a 1ª. Mostra de Cinema Italiano de 06 a 13 de abril. Como parte da Mostra, houve uma
programação acadêmica, para a qual a PUC-Campinas foi convidada, juntamente com as Universidades
ESAMC, Mackenzie e UNICAMP. O convenio firmado entre Secretaria Municipal de Cultural e o Instituto
italiano tem a duração de 04 anos e visa divulgar as principais estrelas e produções atuais do cinema italiano.
A entrada para as sessões foi gratuita e ocorreu em vários pontos e universidades da cidade. Reunindo
docentes dispostos a conduzir a exibição e debate sobre o filme, foi construída uma agenda com 11
exibições, aglutinando professores e diretores das Faculdades de Psicologia, Jornalismo, Ciências Sociais,
História, Teologia e Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião.
3.RESULTADOS GLOBAIS:
3.1- Apresentações Musicais do III PUC CULTURAL: Em relação ao ano anterior, o projeto teve um
aumento na quantidade de performances artísticas, passando de 06 para 14 inscrições e 11 apresentações
musicais, no ano de 2017, realizadas durante todo o ano (março, abril, maio, junho, setembro e Outubro),
tendo três apresentações canceladas. Em sua execução, percebeu-se grande interesse dos
alunos/professores/funcionários em participar do PUC CULTURAL. Houve ainda, parceria da CACI com
Divisão de Logística e Serviços, contando-se com a cooperação da Administração da Praça de Alimentação.
A partir de questionário respondido por 3 alunos que se apresentaram no projeto, pode-se destacar diversos
pontos. Como pontos positivos, o Tempo suficiente para apresentação, layout de palco bom, boa qualidade
dos equipamentos e atenção por parte do responsável do evento. Como desafios a serem melhorados: o
local deveria ser repensado por haver uma biblioteca ao lado, o que pode prejudicar quem estiver no
ambiente estudando devido ao som alto; pensar na possibilidade de realizar uma apresentação no lado
externo da Praça de Alimentação do Campus I, onde existe uma espécie de palco; realizar apresentações
culturais no CCHSA. 3.2. IX PUCFEST – O Festival de Bandas da PUC-Campinas foi um grande sucesso,
aumentando as bandas inscritas para 18, das 16 que se apresentaram em 2016.Porém, como duas bandas
não compareceram no dia da apresentação, o total de bandas participantes igualou-se ao de 2016.Também
se percebeu um aumento significativo na qualidade das apresentações, conforme avaliação dos jurados. O
público presente nos locais de apresentação apreciou bastante as apresentações musicais e aplaudiu
bastante as bandas. Em 2017, a exemplo de 2016 e 2015, procurou-se manter mais tempo para divulgação e
inscrição, não se exigiu a gravação de material em CD ou DVD (por facilitar para as bandas inscritas), o
responsável pelo evento e pela equalização do som da CACI auxiliou na montagem e desmontagem do
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equipamento e se manteve a premiação para a banda com melhor torcida organizada na Fase Final. Em todo
o Festival, nos dias de apresentações na Praça de Alimentação, houve grande quantidade de alunos
assistindo, em torno de 70 pessoas na Praça de Alimentação do CCHSA e 300 pessoas ou mais na Praça de
Alimentação do Campus I, o que se deveu à reformulação das disputas da Fase Classificatória e à inclusão
de premiação para a banda com melhor torcida organizada. Como houve somente quatro bandas inscritas
para apresentação do Campus II e uma acabou desistindo, decidiu-se cancelar a data correspondente e
traze-las para se apresentarem no Campus I. Assim, somente houve apresentações em dois locais do
Campus I: Praça de Alimentação e Área de Serviços 3 do CCHSA. A partir das respostas aos questionários
avaliativos, respondidos por 3 membros da Comissão Julgadora e de uma banda vencedora pode-se chegar
ao seguinte levantamento: Pontos Positivos: 1- Organização do evento – no geral a organização do evento foi
muito elogiada pelos profissionais recebendo nota 10 em 2 de 3 avaliações; 2- Cumprimento do horário – em
nenhuma fase houve problema de atrasos; 3- Qualidade das bandas – segundo a avaliação de maestros, em
relação aos anos anteriores, a qualidade das bandas teve um aumento significativo. 4- Local do evento – a
Praça de Alimentação do campus I foi vista como apropriada embora o som disperse bastante, no entanto, a
área de Serviço 3 do CCHSA, foi entendida como inadequada pela localização do palco e pela pouca
ventilação. Como melhoria em relação ao ano anterior pode-se destacar que: foi oferecido lanche aos jurados
em todas as fases da competição; foram instaladas tomadas na parte frontal da praça de alimentação do
CCHSA, portanto, o palco foi montado de frente, o que melhorou a qualidade do som; O Cubo de Guitarra foi
consertado e utilizado no festival; Pontos negativos: 1- Pouca ventilação da Área de Serviços 3 do CCHSA; 2a Área de Serviços 3 do CCHSA é fechada, o que não permite uma boa acústica, deixando o som abafado.
Pontos a serem melhorados e sugestões: 1- Qualidade do som – Como os instrumentos não estavam na
mesa, nem sempre os volumes estavam ajustados; 2- Palco mais espaçoso; 3- Realização da final no
Auditório Dom Gilberto, fazendo com que o festival tivesse um aspecto mais profissional e a qualidade do
som muito melhor em relação a realização na Praça de Alimentação, porque o palco é maior, há a
possibilidade de equalização do som feito pelos técnicos do auditório, jogo de luzes, conforto para as bandas
devido ao espaço, conforto para quem estiver assistindo, entre outros fatores. 3.3. Apresentações de
produções cinematográficas (XVII Mostra de Cinema): Não foi feita avaliação com os participantes, mas
feedbacks nos corredores apontaram avaliações positivas, por conta dos temas impactantes e da emissão de
declaração para comprovação de horas complementares. 3.4. 1ª Mostra de Cinema Italiano: foi um evento
inovador pois contou com a exibição de filmes italianos e a presença de seus atores/produtores, que
realizaram observações e debates, juntamente com professores e da universidade. Para a primeira edição,
obteve-se um total de 405 inscritos. Pontos positivos: 1- Contribuir com o enriquecimento cultural da
universidade e da cidade de Campinas; 2- Possibilitar a formação cultural dos membros da comunidade
interna, por meio da exibição e debate sobre filmes italianos atuais, além do contato com diretor e ator
italianos, num ambiente de entretenimento e informação; 3- Possibilidade de momentos de discussão
profunda sobre a produção cinematográfica atual e de debate de temas contemporâneos; 4- Divulgação do
cinema italiano para os membros da comunidade interna. Ponto negativo: exibição de filmes no horário
vespertino das 14h, tanto no Campus I como no Campus II, horário esse em que o fluxo de alunos é
baixíssimo e foi necessário o cancelamento de uma exibição por falta de público. Em geral, o evento foi um
sucesso e pretende-se manter para os próximos anos, pois se entende a extrema importância da ampliação
dos eventos desse porte na Universidade. A Secretaria Municipal de Cultura renovou a parceria com o
instituto italiano por mais 4 anos. AVANÇOS: Expansão quantitativa e qualitativa das atividades do projeto
PUCFEST (maior adesão de bandas), Mostra de Cinema (maior número de exibições), Mostra de Cinema
Italiano (incorporação da PUC ao Circuito de Exibições do Cinema Italiano) e PUC-Cultural (maior número de
exibições). FRAGILIDADES: nenhuma. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Adequar as atividades do
projeto à opção do espaço físico que é utilizado na Universidade; b) Buscar locais adequados para as
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apresentações musicais; c) Utilizar novos formatos de divulgação, para maior envolvimento da comunidade
discente.
Relatório CACI no 06 – No Pique da PUC-Campinas
1. OBJETIVOS Geral: a) Oferecer um programa de exercícios físicos e esportes a funcionários e professores
da PUC-Campinas, visando sua prática consciente e sistematizada. Objetivos Específicos: a) Manter
contato regular com funcionários e professores da PUC-Campinas, para identificação das preferências,
necessidades e possibilidades quanto à prática regular d exercícios físicos e esportes; b) Organizar e
coordenar os exercícios físicos e esportes a serem oferecidos aos funcionários e professores, de acordo com
interesses e possibilidades; c) Transmitir conhecimentos relacionados aos exercícios físicos, esportes,
atividade física e estilo de vida saudável; d) Sistematizar os procedimentos para possibilitar estágios de
observação e atuação com exercícios físicos e esportes, de acordo com o projeto pedagógico do curso de
Educação Física. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Detalhar os procedimentos adotados para obtenção dos
objetivos estabelecidos; b) Quantificar o número mensal de participantes; c) Quantificar as produções
acadêmicas; d) Apresentar e analisar as percepções dos participantes sobre os efeitos proporcionados pelas
práticas; e) Apresentar e analisar as percepções dos alunos bolsistas estímulo sobre sua participação nas
atividades e possíveis contribuições; f) Fazer uma análise subjetiva sobre o contexto de humanização das
relações interpessoais possibilitado pelo projeto.
2.PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O projeto teve início em 1º. de março, disponibilizando a avaliação física dos participantes e sete atividades
físicas/esportivas desenvolvidas três vezes na semana, e distribuídas nos cinco dias úteis da semana. Para
atender à demanda, o projeto contou com 17 bolsas de 12hs semanais cada. Durante o primeiro semestre o
Departamento Jurídico da Universidade foi solicitado a oferecer orientações, referentes às normativas do
Conselho Regional de Educação Física (CREFI) para a atuação de bolsistas e professor integrador.
Considerando que o órgão competente determinou a necessidade da presença constante do docente
integrador de Educação Física no local de desenvolvimento das atividades, após estudos, decidiu-se que a
melhor solução seria agrupar as atividades possíveis em um único local. Como alguns dos bolsistas eram
alunos do 8º período, a partir do segundo semestre optou-se por contar com outros sete voluntários no
desenvolvimento das atividades do projeto. Nas atividades que foram realizadas, houve ficha de controle de
frequência mensal das atividades físicas e questionário de avaliação ao final do ano.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
O Projeto iniciou-se pela definição da grade de atividades e agendamento de espaços físicos. O projeto
ocorreu de março a dezembro, sendo que, no primeiro semestre, ocorreu entre segundas e sextas-feiras e no
segundo semestre, aconteceu às segundas e quintas-feiras, nas instalações esportivas da Faculdade de
Educação Física do CCHSA. Para a definição da grade de atividades e horários a serem oferecidos, ocorreu
avaliação das atividades realizadas em 2016 e avaliação do projeto realizada no final do ano com os
participantes e bolsistas estímulo. Para o segundo semestre, analisou-se o local de maior concentração de
participantes. Em seguida, foi viabilizada a cessão de espaços junto à Faculdade de Educação Física, e
SAAD do CCHSA. Assim que as atividades acadêmicas tiveram início, manteve-se contato com os
funcionários e professores da instituição, sobre possíveis interesses. Após a definição da grade de horários e
atividades, houve a divulgação, por meio da CACI, pelo site da instituição, por e-mails enviados aos
funcionários e professores, impressos afixados nos quadros de avisos da sala dos professores do CCHSA e
próximo ao relógio de ponto dos funcionários, no contato direto com funcionários e professores. Em seguida,
iniciou-se o processo para escolha dos alunos bolsistas, via edital de seleção de bolsistas e no contato direto
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com os alunos do curso de Educação Física. Os procedimentos utilizados seguiram as normas do Edital. Os
funcionários, professores e jovens aprendizes interessados em participar das atividades fizeram suas
inscrições, que também corresponde a uma anamnese inicial e realizaram as avaliações físicas na sala de
musculação da FAEFI. O início das atividades ocorreu no dia 13 de março, mas todos tiveram que fazer a
inscrição em um dia e iniciar sua prática no próximo dia de atividades. O atestado médico liberatório também
foi condicional para a prática das atividades. No momento da inscrição, o interessado também recebeu um
folder com algumas orientações sobre a prática, sobre a necessidade de apresentação de liberação médica,
de realização de avaliação física e assinou um termo de conhecimento sobre estas necessidades
(Musculação, Dança, Natação, Caminhada-corrida). Estas mudanças decorreram da necessidade de
adequação, em função das determinações do Conselho Regional de Educação Física, a partir de orientação
do Departamento Jurídico. A exigência da avaliação física e da apresentação do Atestado Médico liberatório
para a atividade foi determinante na redução do número de participantes nas atividades do primeiro semestre,
pois são entendidas como barreiras e exigências desnecessárias por vários funcionários. Além destes
aspectos, houve demora na divulgação de como o projeto seria desenvolvido no mês de julho e
posteriormente no segundo semestre do ano. Estas incertezas contribuíram mais ainda para a redução no
número dos participantes no ano. Na Tabela 1, é apresentada a média comparativa de participantes por mês,
nos anos 2015, 2016 e 2017.

Mês
Março

TABELA 1 – Número de participantes por mês nos anos de 2015, 2016 e 2017.
Nº de participantes em
Nº de participantes em
Nº de participantes em 2015
2016
2017
221
139
131

Abril

198

239

136

Maio

173

258

150

Junho

135

156

105

Julho

74

107

37

Agosto

192

177

84

Setembro

140

186

90

Outubro

133

185

67

Novembro

126

148

54

94
Dezembro
Atividades que foram desenvolvidas: 1- Alongamento, fortalecimento e relaxamento - A atividade foi
desenvolvida com exercícios de alongamento, fortalecimento, equilíbrio, ritmo e relaxamento, sendo o nível
de esforço controlado pela percepção subjetiva do esforço. Uma bolsista atuou na atividade. 2- Caminhada e
corrida (no 2º semestre se tornou Treinamento Aeróbico) – A atividade foi desenvolvida nos métodos de
treinamento contínuo e intervalado, com exercícios de coordenação, propriocepção, flexibilidade, velocidade
e fortalecimento. Em todas as práticas a intensidade foi controlada com monitores de frequência cardíaca
fornecidos pela FAEFI e por meio de questionamento sobre a percepção subjetiva do esforço. Devido à
complexidade no controle das práticas houve a participação de dois alunos bolsistas. 3- Futebol de salão – A
atividade foi desenvolvida na forma de jogos, organizados por um acadêmico bolsista. 4- Musculação – Para
o início da prática, no dia a dia, foi realizado aquecimento aeróbico e alguns exercícios de alongamento
dinâmicos. A primeira fase da prescrição do treinamento correspondeu à adaptação e teve a duração de
aproximadamente de três semanas. Na sequência, foi elaborada a prescrição de acordo com o objetivo do
participante. Os acadêmicos bolsistas monitoraram o desenvolvimento, fazendo correções na execução dos
exercícios, assegurando a intensidade adequada no treino e a evolução da pressão arterial antes, durante e
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após as práticas do dia. Devido à complexidade no controle das práticas houve a participação de oito alunos
bolsistas. 5- Natação - A atividade se subdivide em três possibilidades: a primeira destinada a promover a
adaptação ao meio liquido/aprendizagem; a segunda visava a melhoria da técnica; e a terceira objetivava o
treinamento físico e técnico na modalidade. Mesmo com as três especificidades, a atividade contou com dois
estudantes bolsistas, sendo um para o horário do almoço e uma para o horário da tarde. 6- Voleibol de Areia
- Foram desenvolvidos jogos de voleibol de areia, de duplas a quartetos. A atividade contou com uma
acadêmica bolsista. 7- Dança - As atividades foram desenvolvidas com músicas brasileiras, americanas e
latinas, com ritmos nacionais e internacionais, no método intervalado de treinamento, com controle da
intensidade da aula pela percepção subjetiva do esforço. A atividade contou com dois estudantes bolsistas,
sendo um para cada período. 8- Avaliação física – Abrangeram vários itens: estatura, massa corporal, IMC
(índice de massa corporal), perímetros corporais, ICQ (índice de cintura e quadril), dobras cutâneas,
bioimpedância, percentual de gordura corporal, postura e desvios corporais, flexibilidade e força. Os dados
coletados foram tabulados, interpretados e gerado um relatório em forma de gráficos que foi entregue para o
avaliado, com uma explicação pelo estudante bolsista e a prescrição recomendada. Foi sugerida a
reavaliação a cada 60 dias, para que o participante acompanhasse sua evolução e para a mudança da
prescrição.
Produções científicas resultantes de estudos sobre o Projeto: a) Um TCC com pesquisa sobre os efeitos
da prática da atividade futsal do projeto sobre a qualidade de vida dos participantes; b) Quatro alunos
bolsistas elaboraram resumos sobre dados da atividade em que atuam e apresentaram no XI Congresso
Brasileiro de Atividade Física e Saúde, realizado na cidade de Florianópolis, entre os dias 13 e 17 de
novembro. Avaliações físicas dos participantes: Por meio das avaliações físicas realizadas com os
participantes da hora do almoço e da tarde, foram elaborados relatórios individuais aos avaliados, que
serviram de base para a prescrição dos exercícios. Em uma análise geral, os resultados indicam a
necessidade de prática regular de exercícios físicos e esportes, para melhoria do bem-estar e qualidade de
vida, bem como, para minimizar riscos futuros de problemas de saúde, além de dados preocupantes em
relação à composição corporal, relacionados à obesidade. A avaliação do projeto foi feita pelos participantes
e pelos bolsistas. Na Tabela 2, abaixo, é apresentado o resultado do questionário aplicado aos participantes
do projeto:
TABELA 2 – Percepção dos participantes do projeto em relação aos efeitos proporcionados
pelas atividades
Aspectos
Melhorou muito Melhorou Manteve-se Piorou
Condição física
66%
34%
Bem estar geral
73%
27%
Psicológico - autoestima
67%
27%
6%
Vínculo com colegas de trabalho
33%
20%
47%
Rendimento profissional
47%
20%
33%
Rendimento escolar
53%
27%
20%
Estilo de vida saudável
54%
46%
Realização de atividades físicas nos dias
54%
26%
20%
sem atividades do projeto
Vínculo com a instituição
34%
40%
26%
Melhorou ou auxiliou no controle de algum
47%
33%
20%
problema de saúde
A melhora no rendimento nos estudos e no trabalho já era esperada, pois a melhoria da aptidão física se
relaciona a melhoras cognitivas e ao desempenho funcional. Por meio do mesmo questionário, os
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funcionários fizeram as seguintes reivindicações de melhoria em relação ao desenvolvimento do Projeto “No
Pique da PUC-Campinas”: a) Aumentar o número de atividades oferecidas; b) Aumentar o número de dias
em que são oferecidas as atividades; c) Ampliar o horário de desenvolvimento das atividades; d) Melhorar a
ventilação e a temperatura ambiente da sala de musculação; e) Acompanhar o desenvolvimento dos
participantes; f) Aumentar e/ou substituir os materiais usados na sala de musculação; g) Organizar o espaço,
pois as bicicletas estão muito próximas; h) Aumentar o horário de almoço para os participantes do projeto.
Também houve os seguintes comentários dos profissionais participantes: a) É evidente o estado de ânimo
aumentado e a alegria nos dias de atividades do projeto; b) A forma com que vê a instituição melhorou, pois
percebeu que ela se preocupa com o bem-estar e a qualidade de vida dos funcionários; c) Foi comentado que
as funcionárias do DSG se sentem discriminadas por participarem do projeto e participam com preocupação.
Durante o ano, pode-se perceber a importância da realização do projeto para o funcionário. Um dos fatores
confirmadores do exposto se concentra no fato de que a redução de dias e horários da semana no segundo
semestre do ano gerou várias manifestações, por e-mail, enviadas à CACI, solicitando o retorno do formato
do projeto tal como ocorreu no primeiro semestre. Tais manifestações foram entendidas não como críticas,
mas como manifestações do quão fundamental é o projeto para os membros da comunidade interna.
TABELA 3 – Contribuições acadêmicas para alunos bolsistas estímulo
Aspectos
Melhorou muito Melhorou Manteve-se Prejudicou
O aprendizado nas disciplinas do curso
50%
50%
Seu rendimento no curso
25%
75%
Aquisição de novos conhecimentos na área
75%
25%
Sua formação em geral
75%
25%
Vínculo com os professores da instituição
75%
16%
9%
Vínculo com a instituição
58%
33%
9%
Por meio do mesmo questionário, os alunos que atuam no projeto fizeram os seguintes comentários em
relação ao desenvolvimento do Projeto: a) Aumentar o número de dias de desenvolvimento do projeto; b)
Melhorar a ventilação e a temperatura ambiente da sala de musculação; c) Aumentar o número de atividades
oferecidas; d) Criar estratégias de estímulo à participação no projeto; e) Substituir e adquirir mais
equipamentos de musculação; f) Agilizar os reparos nos aparelhos danificados, pois há muita demora até o
conserto. Considerando que alguns acadêmicos bolsistas estímulo atuam nas atividades da hora do almoço,
participam de estudos do projeto à tarde, atuam no projeto no final da tarde e ficam para as aulas da noite,
houve a reivindicação da disponibilização de um armário de aço com portas individuais (com cadeado), para
guarda de roupas e utensílios pessoais. Os armários foram adquiridos, mas reclamam da dificuldade na
utilização. Vale destacar também, especialmente, todo o contexto humano que envolve a atuação e a
participação no projeto. São estabelecidas relações com e entre pessoas dos diversos níveis sociais,
econômicos, culturais, intelectuais, de saúde, entre outros, que recebem a mesma atenção. As dificuldades,
dos participantes e dos bolsistas (inclusive no contexto humano) são respeitadas e tratadas individualmente,
o que possibilita enorme ganho. Foi realizada também pesquisa sobre o motivo da desistência de
participantes: a) Diminuição no número de dias; b) Diminuição no número de atividades; c) Muita atividade
profissional; d) Muita atividade escolar; e) Horário de trabalho que inviabiliza a participação no projeto; f) Mora
muito longe da instituição, o que dificulta a participação. Em contato com os funcionários, o que eles
argumentam é que com algum imprevisto ou feriado, a participação no projeto já reduz para apenas uma vez
na semana; outros que decidiram pagar uma academia para ter maiores possibilidades. AVANÇOS: a)
Superação dos desafios de anos anteriores: avaliação positiva dos participantes, funcionários e bolsistas; b)
Contribuição para o aperfeiçoamento de alunos da Educação Física em conteúdo de disciplinas do curso; c)
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A participação de alunos da Faculdade de Educação Física no projeto propiciou elaboração de TCCs
apresentados em Congresso Brasileiro. FRAGILIDADES: a) Dificuldades em relação a aspectos ambientais e
materiais; b) Dificuldade de conciliar o horário de trabalho dos funcionários com o horário das atividades do
projeto. SUGESTÕES / RECOMENDAÇÕES: a) Reorganizar o oferecimento do projeto com maior variedade
e frequência na oferta das atividades; b) Avaliar a possibilidade de oferecimento do projeto no Campus II; c)
Incentivar a elaboração de trabalhos científicos sobre o projeto e a submissão em eventos da área.

Relatório CACI nº 07 – Oficin’arte
1. OBJETIVOS DO PROJETO: a) Oferecer oficinas gratuitas de artesanato para os membros da comunidade
interna da PUC-Campinas, em espaços de convívio, nos campi I e II, nos horários de intervalo das atividades
acadêmicas e administrativas, como horário de almoço, que lhes possibilitem a vivência do fazer lúdico, a
interação interpessoal, além dos vínculos acadêmicos ou profissionais; b) Socializar técnicas simples de
manejo de vários tipos de materiais, com possibilidades de aplicações diversas; c) Incentivar os participantes
no desenvolvimento de atividades lucrativas que possam gerar renda extra; d) Propiciar, aos participantes,
satisfação da auto realização pelo resultado da confecção de uma peça utilitária; e) Colaborar com a
humanização do ambiente universitário, ao propiciar o contato das pessoas com atividades simples e
manuais de forma descontraída e descompromissada; f) Possibilitar, por instantes, o afrouxamento da tensão
na rotina atarefada; g) Vivenciar mais um dos aspectos do espaço Universitário que entende a formação do
indivíduo integrada a suas variadas formas de expressão; h) Possibilitar o conhecimento/execução de oficinas
pouco tradicionais. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Quantificar a participação de funcionários e alunos nas
oficinas, verificando o campus com maior aceitação das oficinas que foram dadas; b) Expandir em 5% em
relação ao ano anterior o número de pessoas beneficiadas por programa; c) Verificar, entre os participantes,
a qualidade e aceitação dos oficineiros que coordenaram as atividades oferecidas; d) Quantificar se houve
aumento de oficinas em relação ao ano anterior, em ambos os campi; e) Identificar o que deve ser melhorado
para eventos futuros e o que deve ser mantido, por meio das sugestões do publico presente e das bolsistas
estímulo; f) Quantificar a aceitação das oficinas oferecidas pelo Projeto Oficin’Arte em 2017; g) Aumentar
seletivamente as atividades socioculturais.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Para viabilização do projeto foram consideradas as seguintes premissas: a) Solicitação de indicação, de
alunos destaque da Faculdade de Artes Visuais, pela diretora do curso, para cadastramento como bolsista
estímulo; b) Entrevista e reunião prévia com os candidatos à bolsa estímulo; c) Cadastramento de dois alunos
acadêmicos bolsistas estímulo para apoio na construção do projeto, preparação, sugestão e realização das
oficinas; d) Atividades propostas realizadas em horários de intervalo das atividades acadêmicas, portanto com
restrição de tempo; e) Oficinas abertas sem prévia inscrição dos participantes; f) O tipo de segmento da
Comunidade Interna participante como publico alvo: se alunos, professores ou funcionários; g) Participantes
com diversidade de habilidades; h) Aquisição de material de baixo custo; i) Definição de horários para as
atividades, que possibilitassem o fácil encontro; j) Parceria com o MUSEU para realização de oficinas
temáticas relacionadas com o departamento. Na atualização do projeto para 2017, a elaboração do
cronograma de oferecimento das oficinas se baseou em datas comemorativas muito conhecidas (dia das
mães, dia das crianças, natal) e comemorações pouco conhecidas (dia do índio, semana do meio ambiente,
dia da criatividade), mesclando novas propostas mediante ideia dos dois alunos acadêmicos bolsistas
estimulo, sendo adotada a metodologia de execução do projeto: a) Proposta Geral, com elaboração de um
cronograma para o ano todo; b) Proposta escrita por oficina; c) Material disponibilizado com adiantamento de
passos em sua confecção; d) Apresentação do material em kits aos participantes, lhes possibilitando o
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término a atividade em outro momento do dia; e) Oferecimento de material informativo passo a passo, de
apoio e modelos prontos; f) Previsão de atendimento de 40 participantes, por oficina, com reserva de material
e alternativas, em caso de maior procura; g) Variação de técnicas de confecção e de sugestões para
atendimento da diversidade do público quanto às habilidades; h) Disponibilização de material variado de
acervo para possibilitar emprego nas peças de acordo com criatividade do participante; i) Aproveitamento de
material reciclado; j) Aproveitamento de sobra dos materiais de oficinas de anos anteriores; k) Acolhimento e
incentivo aos participantes; l) Atenção individualizada em necessidade, dentro da possibilidade do recurso
humano disponível; m) Conscientização dos participantes quanto as datas comemorativas com apelo social
(Dia do índio, Dia das crianças, Natal). Nesse ano, como instrumentos para levantamento e análise das
informações e dados, foram utilizados: a) Formulário Avaliativo criado antecipadamente e aplicado ao publico
em todas as Oficinas; b) Relatório Avaliativo respondido pelos alunos bolsistas estímulo participantes do
projeto Oficin’Arte 2017; c) Lista de presença, quantificando número de participantes presentes em cada uma
das oficinas; d) Registro Fotográfico, possibilitando comprovação da realização dos eventos.
3.RESULTADOS GLOBAIS:
Em 2017, foram realizadas as seguintes oficinas:
1- Oficina do Índio - 27 de abril Campus I e 05 de maio Campus II
2- Oficina do Dia das Mães - 11 de maio Campus I e 12 de maio Campus II
3- Oficina do Meio Ambiente - 08 de junho Campus I e 09 de junho Campus II
4- Oficina do Folclore - 24 de agosto Campus I e 25 de agosto Campus II
5- Oficina da Primavera - 14 de setembro Campus I e 15 de setembro Campus II
6- Oficina do Dia das Crianças - 05 de outubro Campus I e 06 de outubro Campus II
7- Oficina do Halloween - 26 de outubro Campus I e 27 de outubro Campus II
8- Oficina da Criatividade - 16 de novembro Campus I e 17 de novembro Campus II
9- Oficina do Natal - 14 de dezembro Campus I e 15 de dezembro Campus II
As Oficinas foram avaliadas, de modo qualitativo, por observação do comportamento e envolvimento dos
participantes e pela expressão verbal, bem como, de maneira quantitativa, pela assinatura na lista de
presença e pelas avaliações preenchidas no decorrer das atividades, tendo sido considerado positivo o
retorno quanto à satisfação e adesão do público atendido. Em cada uma das oficinas foram respondidas
avaliações, pelos participantes, que foram organizadas, posteriormente, em Relatórios de Avaliação, com
sínteses relatadas abaixo. As Oficinas tiveram um total de participações de 344 pessoas, numa média de 25
presentes no campus I e 22 para o campus II, conforme listas de presença, contabilizando um aumento de
aproximadamente 245% em relação ao ano anterior. Na percepção de todos as oficinas foram muito bem
apreciadas, obtendo resultado altamente satisfatório.
Abaixo, algumas informações captadas nas avaliações feitas pelas bolsistas do projeto:

OFICINAS

TOTAL DE
PARTICIPANTES

Campus I – 17: predomínio
Dia do Índio

funcionários DSG e DSU

(Confecção
de petecas)

Campus II – 18: predomínio
de funcionários do DSG

PONTOS NEGATIVOS

PONTOS POSITIVOS

1. No campus I, o número de

1.

participantes

elogiada

da

atividade

foi

A oficina foi bastante
pelos

participantes,

pequeno, devido à localização da

acharam a proposta e o produto

oficina que talvez não tenha sido

oferecidos muito interessantes

tão valorizada (Sala 15 da Praça

e nostálgicos.

de Alimentação do campus I, local

2.

pouco visível).

tiveram

2. Houve uma demora na parte de

satisfatório.

As petecas realizadas
um

resultado

final
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colagem

dos

materiais

pelo

3.

Muitas

pessoas

número insuficiente de pistolas

queriam fazer mais de um

para cola quente, apenas uma

produto.

para abastecer toda oficina.
Campus I – 27: predomínio
de funcionários do DSG e
Dia das
mães
(confecção
de cartão
3D)

alunos do CEATEC
Campus II – 35: predomínio
de alunos de diversos cursos
(T.O,

Med.

Psicologia,

Veterinária,
Enfermagem,

Medicina) e funcionários do
DSG

1. Houve uma superlotação onde
muitas pessoas ficaram esperando
para iniciar a atividade por falta de
lugar na mesa.
2.

Ocorreu

também

certa

aglomeração na parte de colagem
dos materiais devido ao número
insuficiente de pistolas para cola
quente.
1.
de

1.

Houve

um

grande

número de pessoas realizou
atividade proposta, sendo o
feedback

dos

participantes

muito positivo.
2.

Houve o exercício de

criatividade de forma excelente
e o resultado final de cada um
se deu por artes muito únicas,
individuais e diversificadas.

No início houve um pouco
dificuldade

produto

em

que

criar
não

um
fora

predeterminado pelos bolsistas,

Meio
ambiente
(criatividade
com sucata)

porém, isso é importante para o

1.

estimulo

de

criatividade

e

Todos

participaram

realizando

trabalhos

liberdade de expressão pessoal.

com

os

2. O público participante foi bem

disponibilizados;

pequeno, em ambos os Campi, o

criativos

e

incríveis
materiais

foram

muito

enfeitaram

as

que pode ser explicado pelo

produções no final.

Campus I – 13: predomínio

período do semestre no qual os

2.

funcionários DSG.

alunos estavam com trabalhos

conscientização ambiental e de

finais.

reutilização de materiais foi

Campus II – 05: predomínio

3. Os bolsistas não entregaram

bem

funcionários do DSG.

muitas sugestões e ideias de

participantes, e contribuiu com

produção, pensando em deixar os

as discussões que ocorriam na

participantes

semana do meio ambiente.

mais

livres

para

A

oficina

vista

pelos

como

poucos

transformarem o material, mas

3.

isso deixou alguns travados e

mostraram muito criativos com

sem saber o que fazer.

a transformação do material

4. O

material

recolhido

foi

Alguns participantes se

reciclável.

variado, entre latas e garrafas, o
que

desagradava

alguns

participantes que queriam usar
um material que já tinha acabado.
Campus I – 16: predomínio
Folclore
(Saci de
biscuit)

alunos Engenharia Química
Campus II – 15: predomínio
alunos da Medicina
Veterinária.

1. No dia 24/08 (campus 1) as

1.

mesas

problema

previamente

solicitadas

Mesmo
das

com

o

mesas

no

para realizar a oficina não foram

primeiro dia, a oficina foi um

disponibilizadas, atrapalhando a

sucesso,

execução do projeto.

participantes se empenharam

pois

muitos

para realizar o Saci.
2-Houve pouca participação de

2.

Houve a participação
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funcionários

nos

dois

dias,

de

muitos

alunos

de

Química

no

segundo eles, devido ao fato de

Engenharia

não

Campus 1, o que foi muito

terem

sido

avisados

previamente.

bacana e no Campus 2 os
participantes
fizeram

além

um

do

Saci,

animal

de

acompanhante.
3.

Todos

elogiaram

bastante a oficina.
1.

Primavera
(pintura em
papel
canson com
tinta natural)

Campus I – 21: predomínio
funcionários DSG.
Campus II – 12: predomínio
alunos da Medicina
Veterinária e T.O.

As cores produzidas se

limitavam aos materiais levados, o

1.Os

que era visto de forma negativa

impressionados

por alguns dos participantes.

possibilidade de criarem tintas

No primeiro dia de oficina não foi

com materiais naturais e de fácil

levado o álcool para extrair o

acesso

corante de folhas, como o Hibisco.

residências;

2. Como a criação com as tintas

2.A criação livre deu espaço

naturais

para muitos trabalhos criativos,

era

livre,

alguns

participantes se sentiam inseguros

participantes

ficaram
com

mesmo

em

a

suas

principalmente no campus II.

de começarem a criar.
1.

Campus I – 36: predomínio
Dia

das

crianças

funcionários DGS e alunos
da Eng. Química

(Borboleta
de cartolina

Campus II – 25: predomínio

com pirulito)

alunos

da

T.O

e

Med.

Veterinária

Os

participantes

se

1. O artesanato criado, como a

envolveram

borboleta,

grande adesão em ambos os

não

era

algo

tão

muito,

tivemos

elaborado.

campi.

2. Foram levadas poucas opções

2. As brincadeiras foram uma

de brincadeiras, devido ao espaço

ótima ideia, percebeu-se que

e ao valor para aquisição de

isso atraiu muita gente, e todos

materiais.

pareciam

3.

Há

poucas

tesouras

em

realmente

crianças

brincando, como era o objetivo.

estoque; é uma ferramenta muito

3. A participação de bastante

necessária para esse artesanato.

gente deu maior visibilidade ao
projeto.

1. O tema escolhido não tem um
Halloween

Campus I – 33: predomínio

(Confecção

alunos da Eng. Química

de morcego
e

fantasma

Campus II – 31: predomínio

com isopor e

alunos da Med. Veterinária e

cartolina)

Psicologia

contexto ou uma base sólida em
nossa

cultura,

apesar

de

ser

influente.
2. Temos apenas uma pistola de
cola quente em estoque, devido
aos custos com as duas oficinas
no mês, não foi possível pedir
outra.

1. Todos gostaram das opções
que

foram

oferecidas:

o

morcego ou o fantasma.
2. Mesmo com os modelos
prontos, muitos participantes se
mostraram

criativos,

adicionando

detalhes

ou

mudando algumas das partes;
3. O resultado de todos ficou
muito bom.

Criatividade

Campus I – 10: predomínio

1. Os participantes tiveram um

1. A atividade foi muito positiva,

(criação livre

funcionários do DSG

pouco de dificuldade para criar

onde

algo pelo fato de não terem

dificuldade em produzir algo,

nenhum produto final pronto como

com o auxílio dos bolsistas

a partir de
diversos

Campus II – 15: predomínio

até

os

que

tiveram
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materiais

funcionários do DSG

referência, pois como o tema era

acabaram

conseguindo

e

existentes

criatividade, foi preparada uma

gostaram bastante do resultado.

em estoque)

atividade diferente, onde diversos
materiais foram disponibilizados e
a partir deles o participante criava
o que quisesse.

Natal
(confecção

Campus I – 11: predomínio

de

de Funcionários do DSG

arvore
Natal
gravetos

mini
de
com
e

Campus II – 13: predomínio
de funcionários do DSG

1. A oficina teve uma adesão
1-A oficina não contou com a

grande

por

parte

presença de muitos alunos, por

funcionários

conta do período de férias.

elogiaram bastante o resultado

do

DSG

dos
e

final da oficina.

fita de cetim)
Sugestões Gerais: Inclusão de mais um horário em que a oficina for realizada, visando atender outro grupo de
pessoas; aumento no número de mesas e cadeiras disponíveis; realização de oficinas de teor histórico, político e
cultural no CCHSA.

Na visão dos participantes, conforme a avaliação preenchida, foram apontadas as seguintes conclusões: a)
Grande aceitação das oficinas: Nenhuma das respostas foi negativa em relação às oficinas, no sentido de
rejeição às atividades propostas. Há grande aceitação deste tipo de atividade nos campi da Universidade; b)
Ótima aceitação do horário de realização das Oficinas, às 11h30min, nos dois campi: entre as
respostas, percebe-se que o horário das atividades parece ser adequado, na opinião dos participantes; c)
Oficinas de fácil execução: na percepção da maioria dos respondentes, há assertividade quanto à facilidade
de construção e realização das atividades propostas; d) Ótima avaliação da qualidade de trabalho dos
oficineiros: os participantes teceram muitos elogios ao conhecimento e metodologia de ensino da técnica
dos oficineiros; e) Finalização das peças por todos os participantes: em todas as propostas, os
participantes finalizaram as peças, mesmo os com menos habilidades que contaram com atenção
diferenciada de acordo com a necessidade da assistência, por parte da equipe técnica e muitas vezes
comunitariamente pelos demais participantes. As oficinas foram executadas sempre por três pessoas, o que
agiliza a operacionalização e evita o aguardo dos participantes, e por outro lado, baseando–se nos resultados
de finalização de peças e satisfação expressa, exige empenho e colaboração dos participantes que assumem
posição ativa na condução da atividade, lidando com as dificuldades, aumentando o empenho e estimulando
a criatividade e interatividade do grupo; f) Assinatura da lista de presença auxilia na quantificação dos
participantes, principalmente em local aberto: As presenças foram registradas em listas de assinaturas,
porém com a ressalva que por terem sido oficinas abertas, muitos participantes saíram sem se lembrar de
assinar a lista; g) Coordenação das oficinas pelos acadêmicos bolsistas: . Para esta edição do projeto, os
bolsistas que comandavam as oficinas, além de ensinar as técnicas ainda explicavam os significados
históricos das oficinas. Em relação às sugestões de melhoria do Projeto, os respondentes destacaram: a)
Propostas de Novas Oficinas: Algumas das sugestões para as futuras oficinas foram as Oficinas de
bonecos, de vestimenta e acessórios, Oficina de Flores, Oficina da Copa do Mundo 2018; Oficina de Páscoa.
Também foi sugerida a expansão da Oficina para o horário da pré-aula do noturno, às 17h30. AVANÇOS: a)
Expansão significativa do número de participantes; b) Oferecimento de oficinas com novas temáticas; c)
Avaliação positiva das atividades pelos participantes e alunos bolsistas; d) Envolvimento de alunos do Curso
de Artes Visuais nas atividades do projeto. FRAGILIDADES: nenhuma. SUGESTÕES /RECOMENDAÇÕES:
Continuidade da prospecção de temáticas e estruturação das oficinas.
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Relatório CACI no 08 – Palavra Livre
1. OBJETIVOS Geral: a) Ampliar espaços de convivência e aprendizado, para além das salas de aula,
estimulando a prática da participação e do pensamento critico junto à comunidade discente, contribuindo para
sua formação integral e atualizada sobre assuntos de interesse dos acadêmicos. Objetivos Específicos: a)
Suscitar o envolvimento e participação dos estudantes em temas de discussão científica; b) Promover o
desenvolvimento do pensamento crítico, por meio do acesso a diferentes pontos de vista e abordagens;c)
Articular e disseminar a discussão de temas relevantes aos diferentes Centros, promovendo o diálogo entre
várias áreas do conhecimento; d) Favorecer a integração dos alunos de diferentes faculdades por meio dos
debates promovidos.DO PROCESSO AVALIATIVO: Identificar a relevância de certas temáticas, a partir do
numero de presenças.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O Projeto “Palavra Livre”, possibilitou a realização de diversos eventos, em vários formatos adequados a
momentos distintos ao longo do ano, conforme as parcerias que foram construídas, sempre tendo em vista a
preocupação em discutir temas vinculados às várias situações sócio políticas vividas pela sociedade atual.
Houve parcerias com diversas unidades, como o Núcleo de Fé e Cultura e todas as diretorias de Centro
(CCV, CLC, CCHSA, CEATEC, CEA), além de agremiações de estudantes, como a Associação Atlética de
Comunicação do Centro de Linguagem e Comunicação (CLC), o que gerou projetos diversificados. Houve
lista de presença em todos os eventos, bem como declaração de presença aos alunos participantes.
3.RESULTADOS GLOBAIS: Atividades realizadas:
I. Mesas Redondas “POR UMA CULTURA DE PAZ”: As mesas redondas ocorreram durante o segundo
semestre, nos meses de outubro e novembro, em parceria com o Núcleo de Fé e Cultura, envolvendo
diretorias de todos os Centros da Universidade, além de docentes palestrantes convidados. As temáticas se
basearam nas encíclicas que delinearam as discussões dos Colóquios do ano: Populorum Progressio de
Papa Paulo VI, Solicitude Rei Socialis de João Paulo II e Caritas in Veritate do Papa Bento XVI, dando
continuidade ao estudo destes documentos do Magistério da Igreja. As mesas redondas aconteceram nos
períodos matutino e noturno, em vários espaços da Universidade dos campi I e II. Nessa proposta, foram
desenvolvidas as seguintes temáticas, ao longo de 08 eventos: “Desigualdade Social e Políticas Públicas de
Saúde”, “Equidade em Saúde e Cultura de Paz”, “Nomofobia”, “O modelo de ser humano da cultura
tecnológica”, “A Comunicação e o Bem Comum: Pangeia - fragmentos da guerra na Síria e no Brasil”,
“Desigualdade Social e Econômica”, “Economia Solidária” e “Sistema Prisional e Desigualdade
Sócioeconômica”, aglutinando um total geral em torno de 630 pessoas.
II. PROJETO “RODAS DE CONVERSA”: O Projeto nasceu como fruto de parceria com acadêmicos
integrantes da gestão 2017 da Associação Atlética de Comunicação (CLC). Por meio dele, foram realizadas
rodas mensais de conversa, de setembro a dezembro, conduzidas por docentes convidados da instituição,
que conduziram a discussão de temas sociais de enorme relevância para os alunos, a saber: Valorização da
Vida: Suicídio, Feminismo, Movimento Estudantil e Dependência Química. Como presença de público, as
rodas de conversa totalizaram cerca de 130 participantes na somatória geral.
III. “PAINEL DE ATUALIDADES – SAÚDE HUMANA E DIREITOS HUMANOS”: A seleção de temáticas e o
convite a docentes ocorreram como resultado de trabalho conjunto da CACI com as diretorias dos Centros de
Ciências da Vida (CCV) e de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CCHSA). Tal ação coletiva gerou uma
série de palestras e debates relacionados às áreas da saúde humana e dos direitos humanos, de interesse
coletivo, com professores convidados do quadro docente e da comunidade externa. O Painel de Atualidades
aconteceu nos meses de outubro e novembro, desenvolvendo 05 encontros com as seguintes temáticas:
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“Depressão e Suicídio”, “Drogas e Saúde Mental”, “Racismo: diferentes perspectivas e contextos”, “Prevenção
ao Suicídio”. Cômputo geral: 100 pessoas.
A multiplicidade de grupos envolvidos nas parcerias dos debates, mesas redondas mostrou como o projeto
pode ser rico e importante para a formação extraclasse dos membros da comunidade interna, por suscitar o
envolvimento, participação, a formação do pensamento crítico, discussão e disseminação dos temas por
debates e diálogos. Com o formato restruturado nesta edição do Projeto, obtivemos um resultado de 17
(dezessete) eventos realizados e cerca de 860 participantes, por controle de lista de presença disponibilizada
ao final de cada evento, aglutinando temáticas amplas, formatos e parcerias diversificadas. AVALIAÇÃO
GLOBAL: Em 2017, a proposta realizou apenas três grandes frentes de atuação. Sem duvida alguma, a
participação do projeto na programação das comemorações dos 75 anos da Universidade e a realização do
Processo Eleitoral proporcionaram um leque de ações muito mais abrangente. Em relação às Mesas
Redondas do Projeto “Por uma cultura de paz”, pela quantidade de publico envolvido e pela realização de
duas atividades, o CCV e o CEA obtiveram o melhor resultado: o primeiro apresentou temas relativos às
politicas publicas e equidade em saúde; o segundo centro debateu com a plateia a desigualdade
socioeconômica e a economia solidária. Tanto os docentes que conduziram as temáticas, quanto os próprios
temas envolveram os participantes nas discussões. Principalmente o CCV trouxe temática vinculada à área
da saúde publica brasileira, inclusive convidando profissionais que atuam na região. No entanto, deve-se
frisar que, de modo geral, as temáticas foram bastante interessantes, bem vinculadas aos documentos do
magistério da Igreja e com temas relacionados à vida em sociedade. No que tange às Rodas de Conversa, a
proposta inovadora indicada pela entidade desportiva (Associação Atlética de Comunicação) mostrou o
enorme potencial conscientizador e aglutinador que as agremiações de estudantes podem desempenhar no
interior da Universidade, principalmente na realização de debates importantes. Dentre as temáticas
desenvolvidas, a “Valorização da Vida – Suicídio” merece ser destacada, pela maior quantidade de público,
mas, principalmente, por ter gerado grande participação dos alunos presentes em relação a depoimentos que
mostram a incidência e relevância no tema no universo juvenil atual. No Painel de Atualidades, deve-se
destacar a importância de se manter temáticas relacionadas à saúde humana e aos direitos humanos na
programação do Projeto Palavra Livre, pois se relacionam diretamente com a vida e problemas vividos pelos
jovens universitários. Temas como racismo, desafios da vida universitária, depressão, suicídio e drogas
devem ser mais abordados pela Universidade, inclusive com maior presença de público. Nesse caso, faltou
um trabalho mais integrado com as diretorias de Faculdade. AVANÇOS:
a) As atividades do projeto
contaram com a participação dos alunos de forma significativa, decorrente dos temas trabalhados e formatos
diversificados dos seus eventos; b) Parceria com o Núcleo de Fé e Cultura, Diretorias de Centro e
associações de estudantes, viabilizando temáticas variadas que atraíram participantes. FRAGILIDADES: a)
Fragilidade na organização dos eventos em prejuízo ao tempo destinado aos debates; b) Divulgação do
projeto aquém do desejado. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Planejar e divulgar os eventos de maneira
coordenada com os demais eventos da Universidade, visando maior participação da comunidade.

Relatório CACI nº 11 – Viva a Vida
1. OBJETIVOS: Objetivos Gerais do Programa De Bem Com a Vida, ao qual está vinculado o Projeto
Viva a Vida: a) Aglutinar palestras sobre temas relacionados à qualidade de vida, orientações preventivas
relacionadas à vida saudável, atividades rápidas, exercícios físicos e esportes a professores, funcionários e
aprendizes da PUC-Campinas, visando sua prática consciente e sistematizada; b) Proporcionar à
comunidade interna da PUC-Campinas a possibilidade de melhoria da qualidade de vida. Objetivos
Específicos do Projeto Viva a Vida: a) Auxiliar funcionários e professores que possuam doenças crônicas a
conquistarem qualidade de vida, por meio de orientações específicas; b) Identificar os portadores de doença
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crônica não transmissível segmentados nos seguintes grupos: Cardiovascular, Endócrino-metabólicos e
Osteomuscular; c) Selecionar locais para o desenvolvimento de prática de exercícios físicos, adequados aos
portadores de problema específico; d) Acompanhar e avaliar os colaboradores participantes através de
questionários e avaliação física específicos. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Quantificar a
participação dos colaboradores nos grupos e encontros; b) Quantificar o perfil dos participantes do projeto
(número de mulheres/homens, unidades envolvidas, função dos colaboradores, indicadores de hábitos de
vida – tabagismo, etilismo e sedentarismo, doenças crônicas e índice de massa corporal); c) Avaliar, ao final
do projeto, as mudanças no estilo de vida; d) Avaliar o nível de satisfação em relação às palestras, aos
palestrantes, às atividades físicas aplicadas e infraestrutura.
2-PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: a) Encontros com os
colaboradores, nos quais ocorreram Palestras Educativas e Atividades Físicas, permitindo a reunião de
informações procedentes de Avaliações Iniciais e Finais realizadas com os colaboradores participantes do
Projeto. Também durante estes Encontros Educativos, os colaboradores presentes avaliaram o projeto;
houve a participação, em média, de 77 colaboradores entre os meses de abril a novembro; b- X Caminhada
de Bem com a Vida.
2.1.1. Palestras Educativas
Segmento: Colaboradores.
Levantamento: Após o levantamento das doenças crônicas que mais acometem os colaboradores da PUCCampinas, procurou-se abordar temas específicos dentro dos seguintes grupos: doenças
cardiovasculares, metabólicas e osteomusculares.
Processamento: Após o levantamento das doenças prevalentes em cada um dos grupos citados, os
bolsistas estímulo elaboraram palestras buscando atingir o público de forma clara e
objetiva. Para o desenvolvimento das atividades, relacionou-se a mudança nos hábitos de
vida com a melhoria das doenças crônicas, bem como o tratamento adequado e estímulo a
prevenção de complicações. Todas as apresentações foram feitas através de power point e
vídeos ilustrativos.
Análise: No total, houve, em média, participação de cerca de 80 colaboradores. Comparando-se as
avaliações do início dos trabalhos (abril) com as do final do projeto (novembro), não se atingiu o
esperado, pois houve pouca adesão dos colaboradores nas reavaliações.
2.1.2 Atividades Físicas
Segmento: Colaboradores.
Levantamento: As atividades desenvolvidas foram relacionadas aos temas trabalhados nas palestras
educativas, com foco nos exercícios físicos, integração e recreação.
Processamento: Exercícios físicos com foco nos grupos de doenças crônicas (cardiovasculares, metabólicas
e osteomusculares), bem como as atividades de integração e recreação visaram
proporcionar aos colaboradores o trabalho em equipe e momentos de lazer e alegria.
Análise: 98% dos colaboradores participantes consideraram as atividades físicas como boas, muito boas ou
excelentes.
2.1.3 Caminhadas De Bem Com a Vida 2017
Foi realizada a X Caminhada De Bem Com a Vida que acontecerá no dia 21 de dezembro, às 09h com o
tema Caminhada Solidária; estimativa de 250 pessoas presentes, entre colaboradores dos campi I e II,
que participaram de caminhada nas ruas do campus I. Na temática da caminhada, foram levantados os
principais valores presentes na missão da Universidade. No início da caminhada foi realizado aquecimento e
na parada para água e descanso, foram disponibilizadas indicações de entidades assistenciais para que os
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colaboradores que se interessassem pudessem contatá-las para apoio durante o ano seguinte. Ao final,
houve belíssima apresentação do Grupo de Música Popular do CCA no palco externo da Praça de
Alimentação.
2.1.4 Atividades desenvolvidas com os acadêmicos bolsistas do projeto
Segmento: Acadêmicos dos cursos de graduação em Nutrição, Educação Física e Enfermagem.
Levantamento: Após divulgação do Edital de Inscrição de bolsistas estímulo para o Projeto tanto no CCV
quanto no CCHSA, foram selecionados acadêmicos para participação nos projetos como
bolsistas.
Processamento: Elaboração, aplicação e apresentação de palestras educativas, dinâmicas em grupo,
vídeos e exercícios físicos. Reuniões de equipe para discussão dos temas aplicados e
resultados obtidos.
Análise: Em reunião avaliativa realizada com os acadêmicos bolsistas sobre o Projeto, foram apontados os
seguintes valores positivos alcançados pelos acadêmicos com a participação: a) Diminuição da ansiedade
para uma apresentação oral desenvolvendo habilidades para falar em público; b) Preparação do conteúdo
que possibilitou a compreensão de todos os participantes. Ser expostos a situações novas propiciou a busca
de mais informação e conhecimento sobre os assuntos das áreas específicas; c) Integração e troca de
conhecimento entre os bolsistas de áreas diferentes; d) Integração dos bolsistas com outros setores da
Universidade, observando o trabalho Inter setorial e interdisciplinar; e) Ganho de experiência que poderá ser
aplicada na carreira profissional.
3. RESULTADOS GLOBAIS: As ações de promoção à saúde e prevenção de agravos contribuíram para a
melhora na qualidade de vida dos colaboradores, estando em consonância com os demais projetos
desenvolvidos pela Universidade como a Ginástica Holística, Laboral, Orientação Nutricional e
Acompanhamento Antitabagismo. A aplicação dos exercícios físicos aos colaboradores possibilitou momentos
de recreação, apostando em um retorno positivo em termos de produtividade e de integração com os
colaboradores. As atividades, quando aplicadas separadamente aos grupos de doenças crônicas,
proporcionaram maior especificidade em relação às causas e complicações dando um melhor resultado na
compreensão da doença. A avaliação realizada pelos colaboradores apresentou resultados positivos
significativos em relação às palestras, aos palestrantes, às atividades físicas e à infraestrutura, alcançando
98% de satisfação nas respostas obtidas. Já para os bolsistas estímulo participantes do projeto, a pesquisa
embasadora das palestras e orientações realizadas aos participantes ampliou e aprofundou o conhecimento
previamente adquirido em sala, além da possiblidade de exercício profissional e da integração com os
funcionários, com os bolsistas de outras áreas. Em relação aos participantes dos grupos de Doenças
Cardiovasculares, Endócrino Metabólicas e Osteomusculares, foi realizada uma reavaliação no mês de
novembro que teve como objetivo levantar mudanças nos hábitos de vida e nas medidas antropométricas.
Estes resultados foram obtidos através das análises realizadas nos meses de abril e outubro com o objetivo
de comparar os dados dos colaboradores que são portadores de doenças crônicas. CAMPUS I: Participaram
da avaliação inicial 56 colaboradores. Já na reavaliação do final de ano, apenas 16 deles esteve presente,
demonstrando uma queda de 71,42% na participação, fato este que não demonstrará a total realidade dos
dados analisados. Verificou-se o predomínio de presença de colaboradores do Departamento de Serviços
Gerais (DSG/PROAD), com pouca participação de colaboradores de outros setores como Departamento de
Segurança Universitária e Departamento de Manutenção e Obras. No que tange à melhora das condições de
saúde, deve-se apontar os seguintes quesitos: 1- Em relação aos hábitos de vida no que se refere a
tabagismo, etilismo e atividade física, não houve mudanças significativas. A partir destes dados, percebe-se
que há necessidade de maior investimento em ações de promoção, prevenção e estímulo a adoção de
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hábitos saudáveis de vida; b) Na análise do Índice de Massa Corporal, houve a percepção de uma piora em
relação índices de obesidade. Entretanto, como a reavaliação ocorreu com menor número de colaboradores,
não é possível ter uma avaliação comparativa satisfatória e assertiva; c) No levantamento relativo à presença
de dor osteomuscular, não houve mudanças relevantes; d) Em relação à pressão arterial, 90 % apresentaram
níveis considerados normais; e) Quando questionados a respeito da qualidade de vida, houve uma melhora
dos dados apresentados em relação aos itens excelente e bom e diminuição dos itens regular, ruim e
péssimo. CAMPUS II: Participaram da avaliação inicial 28 colaboradores. Já na reavaliação apenas 13 deles
compareceram, evidenciando-se uma queda de 53,57% na participação, fato este que deixa a análise
inconsistente sobre a realidade dos dados analisados. Também no campus II, verificou-se a maior presença
dos funcionários do Departamento de Serviços Gerais (DSG/PROAD), com baixa participação de
colaboradores de outras unidades, como do Departamento de Segurança Universitária. A respeito da
situação relacionada à vida saudável, alguns dados são totalmente semelhantes aos do Campus I, tais como
os relacionados aos hábitos de vida, Índice de Massa Corporal e sobre dor osteomuscular. Os dados
específicos e distintos foram: a) Em relação à pressão arterial, 80 % dos indivíduos apresentaram níveis
considerados normais; b) Quando questionados a respeito da qualidade de vida, houve uma melhora dos
dados apresentados em relação ao item considerado bom com um aumento de 18%. Já o item regular teve
uma diminuição de 14%, representando um ganho para a população analisada. COLÉGIO DE APLICAÇÃO
PIO XII: Foram avaliados 09 colaboradores, 88% pertencentes ao Departamento de Serviços Gerais. A idade
dos participantes se encontra entre 31 e 66 anos, e 66% consideram sua qualidade de vida boa e 33%
regular. No que tange à saúde dos participantes, observou-se o seguinte: a) Em relação aos hábitos de vida,
os participantes avaliados não relataram uso do tabaco, o consumo de bebida alcoólica ficou restrito a 22%
dos colaboradores e 46% praticam algum tipo de atividade física; b) Na análise do Índice de Massa Corporal,
33% apresentaram índices dentro da normalidade, 45% sobrepeso e 22% está na faixa obesidade grau I.
Tais índices remetem à grande preocupação e investimento na prevenção de complicações, pois 77% da
população se encontra fora dos padrões recomendados; c) Em relação à pressão arterial, 60 % dos
indivíduos apresentaram níveis considerados normais. Pode-se identificar que 40 % da população apresenta
HAS (Hipertensão Arterial Sistêmica). Diante da percepção de dor, foram desenvolvidas informações e
aplicações de atividades de alongamentos e práticas compensatórias para os grupos mencionados. Em
complementação, a Instituição vem desenvolvendo a prática da Ginástica Holística que visa à reeducação
postural, alongamentos e práticas corretas para o desenvolvimento das atividades ocupacionais. AVANÇOS:
Observou-se melhoria na integração dos colaboradores, no aprendizado de novos conhecimentos e no
desejo dos mesmos na continuidade dos projetos. FRAGILIDADES: a) Dificuldade no formato de divulgação
das atividades; b) Pouco investimento em ações de promoção, prevenção e estímulo a adoção de hábitos
saudáveis de vida, inclusive os problemas relacionados ao aumento de índice de obesidade.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Desenvolver estratégias de sensibilização e comunicação para adesão
às atividades programadas.

Relatório CACI no 12 – Ações Solidárias da Comunidade Interna
1. OBJETIVOS GERAIS: a) Propiciar espaço espontâneo e diversificado de convívio e de integração entre
docentes, alunos e funcionários da Universidade, por meio da vivência solidária; b) Incentivar cada membro
da comunidade interna ao compromisso social em organizações não governamentais que desenvolvem
ações com grupos sociais vulneráveis; c) Possibilitar o exercício da cidadania dos membros da comunidade
interna, tanto individual quanto coletivamente, em diferentes momentos do ano. OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Envolver os segmentos da comunidade interna (Professores, Alunos e Funcionários) em eventos de cunho
solidário; b) Adquirir conhecimento e desenvolver habilidades necessárias para o exercício do voluntariado; c)
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Despertar, nos membros da comunidade interna, o desejo e a necessidade do engajamento em causas
sociais; d) Conscientizar a população da grande importância de uma ação social, onde todos podem ajudar
com pelo menos um pouco; e) Criar situações que possibilitem aos membros da comunidade internas entram
em contato com a situação socioeconômica e estrutural das entidades que serão beneficiadas por este
projeto; f) Expandir em 5% até 2017 o número de pessoas beneficiadas por programa. OBJETIVOS DO
PROCESSO AVALIATIVO: a) Avaliar a aceitação dos diretores pedagógicos em relação a homenagem
realizada; b) Identificar o que deve ser melhorado e o que deve ser mantido para eventos futuros.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Desde 2015 a CACI
tem desenvolvido a Campanha Solidária de Natal que possibilita o exercício da cidadania e da sensibilidade
social de docentes e funcionários. Em 2017, visando superar o público atendido pela campanha anterior,
além das creches, outras diferentes instituições com necessidades variadas foram incluídas como entidades
assistidas, como por exemplo idosos e pessoas com deficiência. Além disso, no segundo semestre a CACI
realizou uma parceria, em caráter experimental, com o SBI - Sistema de Biblioteca e Informação (SBI) para
realização de Campanha de Natal para sensibilização de acadêmicos e tendo a Unidade I – Biblioteca Central
do campus I como ponto de entrega e esclarecimentos gerais, tendo sido apresentada a Campanha “Brilho
de Natal no coração de uma criança.
3.RESULTADOS GLOBAIS: A avaliação das atividades da Campanha Solidária de Natal e da Campanha
Brilho de Natal no Coração de uma Criança, tanto do ponto de vista dos executores, quanto da
comunidade atendida, foi positiva. Em relação à Universidade, destaca-se o trabalho parceiro, comprometido
e responsável, que proporcionou um espaço espontâneo e diversificado de convívio e de integração entre
docentes, alunos e funcionários, por meio da vivência solidária, conforme objetivo proposto. AVANÇOS: a)
Comprometimento dos funcionários, alunos e professores nas ações propostas de envolvimento com a
comunidade; b) Realização de um trabalho integrado, com resultado positivo nas atividades desenvolvidas.
FRAGILIDADES: As atividades desenvolvidas estão voltadas a ações solidárias, e não apresentam
características de um projeto avaliativo. RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES: Analisar a pertinência da
inserção da atividade no Programa de Avaliação Institucional. Trata-se de uma ação solidária que deve ser
mantida, mas não como projeto de avaliação institucional.

Relatório PROEXT no 01 – Acompanhamento dos Cursos de Extensão
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Qualificar os Cursos de Extensão pela implementação de
indicadores; b) Coletar e organizar opiniões e avaliações de alunos dos Cursos de Extensão. DO
PROCESSO AVALIATIVO: a) Avaliar as reações dos participantes dos Cursos de Extensão em relação aos
aspectos de conteúdo, condições materiais e desempenho dos docentes; b) Informar aos docentes e
Diretorias de Centro sobre as avaliações feitas pelos alunos, subsidiando futuras decisões sobre eventuais
novos oferecimentos (considerando que os Cursos de Extensão são atividades pontuais e de curtíssima
duração); c) Informar o resultado das avaliações aos docentes, subsidiando eventuais mudanças nas
propostas de cursos, na eventualidade de um novo oferecimento do curso; d) Oferecer dados e fundamentos
para que a PROEXT possa, eventualmente, sugerir mudanças ou alterações nos cursos ou mesmo para a
sua eventual suspensão ou cancelamento.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Durante o ano de
85

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO
ANO: 2017
2017, foi aplicado o instrumento de avaliação discente junto aos 906 alunos dos 20 Cursos de Extensão
realizados em 2017:
• Restauro Arquitetônico: Teoria e suas Implicações na Prática Projetual * (1 turma)
• Análise Geoespacial para Projetos Ambientais (1 turma)
• Mercado de Carbono (1 turma)
• Direito Penal Econômico e Empresarial: Doutrina e Criminologia (1 turma)
• Etnografia Digital: Usos e Aplicações (1 turma)
• Contratos e Comércio Internacional (1 turma)
• Gestão Financeira para Novos Empreendedores (1 turma)
• Gerenciamento de Projetos – PMI (1 turma)
• Avaliação do Pé Diabético (1 turma)
• Capacitação para Doula: Suporte Físico e Emocional (1 turma)
• Nutrição e Suplementação esportiva: uma Visão Metabólica por meio do Exercício (1
turma)
• Espanhol A1** (3 turmas)
• Espanhol A2** (3 turmas)
• Espanhol B1|** (2 turmas, sendo 1 em andamento)
• Espanhol B2* (1 turma);
• Inglês Intermediário ** (2 turmas, sendo 1 em andamento)
• Inglês Pré-Intermediário** (2 turmas, sendo 1 em andamento)
• Inglês Avançado* (1 turma)
• Inglês Intermediário B 1 turma)
• Inglês Pré-Intermediário B (1 turma)
*turmas em andamento.
**Os Cursos de Espanhol e Inglês estão em fase de ajuste, portanto, as primeiras turmas não
realizaram avaliação.
É importante destacar que os Cursos de Extensão não seguem nenhum calendário, são de curta duração,
sem previsão de continuidade e em constante atualização. Os docentes são envolvidos somente durante a
realização dos cursos, sem nenhuma relação posterior ou anterior. Não há coordenadores nem áreas
responsáveis além da Coordenadoria dos Cursos de Extensão. Os cursos podem ou não ser oferecidos mais
de uma vez, dependendo da demanda ou de alterações no contexto social relacionadas ao tema. Podem
corresponder às seguintes modalidades: Cursos de Atualização, Cursos de Capacitação ou de Qualificação,
Cursos de Difusão Cultural e Cursos de Aperfeiçoamento. Devem enquadrar-se em uma ou mais das
seguintes áreas: Administração e Negócios; Comunicação, Artes e Design; Direito; Educação; Engenharias;
Exatas; Humanas e Sociais; Informação e Tecnologias; Meio Ambiente; Saúde e Bem-Estar. Em relação à
avaliação, o formulário destinado para esse fim é distribuído pelo docente responsável no último dia de aula,
recolhido por ele mesmo e enviado para o Centro. Os questionários são respondidos de forma manual e tem
como objetivo principal a coleta de reações, opiniões e sugestões sobre o referido curso, permitindo que o
discente avalie o grau de atendimento das suas expectativas em relação ao curso.

3. RESULTADOS GLOBAIS: Durante o ano de 2017 o procedimento foi institucionalizado e as avaliações
enviadas tanto para os docentes quanto para as Diretorias de Centro. Esta socialização dos resultados da
avaliação surtiu efeitos positivos nas ações de melhorias contínuas nos cursos em oferecimento. Algumas
melhorias já foram implementadas por ação orientadora da Coordenadoria de Cursos de Extensão em
contato com os proponentes dos cursos de extensão. A CCE/PROEXT reforçou o seu papel de orientadora
na etapa de elaboração das propostas, a partir das experiências de oferecimento e funcionamento de Cursos
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de Extensão, de maneira geral. Os Cursos de Extensão devem ser simples, objetivos, pontuais e atualizados.
Aos poucos está-se conseguindo influenciar também o aspecto de metodologia de ensino, para que se
consiga manter o nível de aceitação dos cursos. Como já registrado em edições anteriores do PROAVI, os
cursos com avaliações negativas recebem orientações da CCE para reformulação ou suspensão de
oferecimentos. O impacto dos resultados das avaliações pode ser notado em algumas ações desenvolvidas
pela CCE/PROEXT no sentido de orientar os docentes proponentes para a implementação de melhorias nos
Cursos de Extensão oferecidos ou em planejamento. O aumento do número de cursos que formaram grupos
com um número expressivo de matriculados pode também ser creditado a este serviço de melhorias na
qualidade do oferecimento. Um dos principais desafios é mostrar para os docentes que o funcionamento de
um curso opcional de Extensão está diretamente relacionado com a atualização do tema e com a qualidade
dos conteúdos e atividades oferecidas. Os resultados das avaliações feitas pelos alunos dos Cursos de
Extensão foram compartilhados com os docentes e as Diretorias de Centro em forma de Comunicados
Internos. Com o uso, dentre outras, das informações obtidas pelo processo de avaliação dos cursos, a
PROEXT/CCE vem implementando modificações importantes tanto nos processos de aprovação, divulgação
e gestão dos Cursos de Extensão. O próximo desafio, mas ainda sem data para início, será o da avaliação
dos cursos oferecidos na modalidade EAD, que exigirá formas diferentes de avaliação. O programa de
Acordos para concessão de descontos para os Cursos de Extensão já está em funcionamento, contando com
7 parcerias finalizadas e 5 em andamento. AVANÇOS: Considera-se que o processo de qualificação dos
cursos de extensão já está institucionalizado e vem oferecendo informações úteis para melhorias nos cursos
oferecidos e para os que estão em desenvolvimento. FRAGILIDADES: a) Falta de compreensão do corpo
docente da importância do Curso de Extensão para a capacitação profissional; b) Falta de interesse, por parte
de alguns Centros e Faculdades, na proposição de novos cursos. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES:
nenhuma
Relatório PROEXT no 02 – Acompanhamento dos Projetos de Extensão
1.OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Fortalecer a extensão como atividade indissociável ao ensino e à
pesquisa a partir da vinculação dos Projetos de Extensão aos Projetos Pedagógicos das Faculdades e/ou às
Linhas de Pesquisa Institucionais; b) Aprimorar os critérios e parâmetros de avaliação dos Planos de Trabalho
de Extensão de maneira a privilegiar resultados e incentivar a autonomia do público alvo destas ações; c)
Associar as ações dos Projetos de Extensão às demandas dos grupos sociais organizados da Região
Metropolitana de Campinas; d) Potencializar o estabelecimento de convênios de cooperação com
organizações públicas e privadas. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: Disponibilizar ferramentas e
orientações no sentido de permitir que as ações realizadas durante o período de vigência do projeto possam
ter uma avaliação mais criteriosa nos resultados finais apresentados com vistas a obtenção pareceres
favoráveis.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Processo Seletivo Interno: Após avaliação do último edital aberto para Processo Seletivo Interno de
Docente para Composição de Jornada de Trabalho de 40 horas com Plano de Trabalho de Extensão, foram
totalizados 41 Planos de Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2016/2017, porém com solicitações
de afastamento e/ou desligamento esse total passou para 31, assim distribuídos por Centro:
Tabela 1: Distribuição dos Planos de Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2016/2017 por Centro
CCV
CCHSA CEATEC CLC
CEA
Total
Planos de Trabalho em Execução

07

09

03

02

10

31

Planos de Trabalho Aprovados

10

10

05

04

12

41
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Os 31 Planos de Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2016/2017 vinculam-se aos Projetos
Pedagógicos de 19 dos 44 Cursos de Graduação da Universidade: 01 Plano de cada uma das seguintes
Faculdades: História, Serviço Social, Educação Física, Fisioterapia, Matemática, Engenharia Ambiental,
Engenharia Civil, Química, Geografia e Publicidade e Propaganda; 02 Planos das seguintes Faculdades:
Direito, Ciências Sociais, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Arquitetura e Urbanismo, Jornalismo e de
Ciências Econômicas; 03 da Faculdade de Medicina e 04 da Faculdade de Psicologia.
Tabela 2: Distribuição dos Planos de Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2016/2017 por vínculo
com Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO STRICTO-SENSU

PLANOS DE TRABALHO DE EXTENSÃO

Ciências da Religião

2

Educação

2

Psicologia

3

Sistemas de Infraestrutura Urbana
4
Urbanismo
1
TOTAL
12
Verifica-se que 05 dos 06 Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu da Universidade em 2017 tinham
Planos de Trabalho de Extensão relacionados às Linhas de Pesquisa desses cursos. Trata-se de um
indicador importante, uma vez que a existência de Projetos de Extensão é algo que contribui para a
qualificação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, notadamente, no quesito inserção social.
Aprimorar os Critérios e Parâmetros de Avaliação dos Planos de Trabalho de Extensão para o biênio
2016/2017: Em relação à Tabela de Pontuação há a necessidade de atingir a pontuação mínima em três
categorias 1, 2 e 3, sendo que a pontuação mínima é 3,5 (três e meio), 2 (dois) e 2 (dois), respectivamente
(item 10 do Anexo 2 à RN 12/11). As maiores dificuldades para pontuação são as referentes à publicações
em Periódicos Científicos e Trabalhos Completos em Anais de Congressos. Iniciativas tomadas visando suprir
as dificuldades: a) publicação, no primeiro semestre, de Edital para Submissão de Planos de Trabalho de
Extensão de Grupo de Alunos Voluntários (GAVE) a serem desenvolvidos por alunos, já em 2017. Tal
iniciativa visou propiciar condições para os docentes pudessem ampliar a produção Técnica/Cultural, uma vez
que os Planos de Trabalho de alunos Voluntários devem prever atividades específicas relacionadas ao Plano
de Trabalho de Extensão do docente responsável a serem desenvolvidas pelo grupo de alunos. Deve-se
lembrar também que em 2016, a PROEXT promoveu mudanças no Relatório Final do Bolsista de Extensão
2016, de maneira que estes incluíssem artigos científicos elaborado em conjunto com o orientador, para
incentivar a Produção Bibliográfica. Além disso, a PROEXT continuou incentivando, com aprovação de
financiamento, a participação de docente e discente em Congresso Científico com apresentação de trabalho.
Participação para apresentação de trabalhos pelos Docentes Extensionistas da PUC-Campinas em
Congressos de Extensão com liberação de recursos pela PROEXT, para apresentação de trabalhos:
05 docentes participaram do XIV Congreso Latinoamericano de Extensión Universitária ULEU y II Congreso
Centroamericano de Vinculación Universidad Sociedad CSUCA no período de 05 a 09 de junho, na cidade de
Manágua, Nicarágua. 02 docentes participaram do III Congreso de Extensión Universitária de AUGM nos dias
06 a 09 de setembro, na cidade Santa Fé, Argentina. 02 docentes participaram do XLV Congresso Brasileiro
de Educação em Engenharia (COBENGE) no período de 26 a 29 de setembro, na cidade de Joinville/SC.
Atualização de Documento Normativo: a) Necessidade de adequação do prazo de vigência dos Planos de
Trabalho, de maneira que o projeto se inicie em 01 de fevereiro do primeiro ano do biênio e termine em 31 de
janeiro do ano posterior ao segundo ano do biênio; b) Principais mudanças: Considerando os esforços para a
incrementação da Produção Científica dos docentes com Plano de Trabalho de Extensão, tais como: inserção
de alunos voluntários; necessidade de apresentação de artigos científicos no relatório final dos alunos
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bolsistas e junto à participação seletiva em Congresso, a PROEXT entendeu que a Pontuação Acadêmica do
docente poderia ser ampliada. Assim, a pontuação mínima bianual, avaliada por ocasião da entrega do
relatório final, deve atingir 10 (dez) pontos. Em relação às Categorias 1, 2 e 3, a pontuação mínima deve ser
4 (quatro), 3 (três) e 3 (três), respectivamente. Além disso, foi incluída na Categoria 3 da Tabela de
Pontuação a orientação de Grupo de Alunos Voluntários de Extensão.
3.RESULTADOS GLOBAIS: Conforme já mencionado no Relatório PROAVI de 2016, a PROEXT
empreendeu esforços para estabelecer novos procedimentos para o exercício, acompanhamento e avaliação
dos Planos de Trabalho de Extensão para o biênio 2016/2017. Essas iniciativas visaram aproximar as
atividades previstas nos Planos de Trabalho de Extensão aos Projetos Pedagógicos dos Cursos de
Graduação, de Pós-Graduação Stricto Sensu e às atividades de pesquisa desenvolvidas nos Grupos e nas
linhas de pesquisa institucionais. Ações realizadas: a) Atualização da RN que trata do Exercício,
Acompanhamento e Avaliação de Docentes com Plano de Trabalho de Extensão Aprovado – Apresentação e
Avaliação de Proposta de Novo Plano de trabalho de Extensão no seu Anexo 2 item 12; b) Parcerias com
Instituições: Em 2017, os Planos de Trabalho de Extensão dos docentes estiveram vinculados a
aproximadamente 40 Instituições Parceiras, incluindo Prefeitura Municipal de Campinas, ONGs, governo do
Estado de S. Paulo, instituições particulares e ligadas à paróquias, abrangendo inúmeras áreas: Educação,
Direito, Meio Ambiente, Habitação, Saúde, Serviços, Sindicatos, Atendimento a várias deficiências, entre
outras. A PROEXT, em 2017, também continuou a potencialização e o estabelecimento de convênios de
cooperação com organizações públicas da Região Metropolitana de Campinas, em relação ao 3º TERMO
ADITIVO AO CONVÊNIO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE A PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DE CAMPINAS E A AGÊNCIA METROPOLITANA DE CAMPINAS - PROCESSO AGEMCAMP 116/2010,
referente as “Atividades de extensão junto ao Programa Metropolitano de inclusão e atenção à 3ª Idade da
AGEMCAMP” e “Observatório de Políticas Públicas e Migrações da Região Metropolitana de Campinas”
(Planos de Trabalhos de Extensão aprovados nos PSI para o biênio 2016/2017), com vigência até 20 de
dezembro de 2017; c) Capacitação dos Gestores (Diretores de Centro, Coordenadores de NUPEX, Diretores
de Faculdades e Docentes) para elaboração de propostas para os Editais de Plano de Trabalho de Extensão,
incluindo reunião para apresentação de estratégias sobre o tema “autoria de artigo em veículos de circulação
externa”; d) Processo Seletivo para o biênio 2018/2019: Considerando a importância de relacionar atividades
de extensão às atividades de pesquisa e de ensino, foi encaminhado o “Formulário para apresentação de
Proposta para subsidiar Editais de Planos de Trabalho de Extensão – Biênio 2018/2019” (CIRCULAR
PROEXT/CGPE 008/2017, de 19 de abril de 2017). As propostas serão analisadas e, se consideradas
pertinentes e viáveis pela PROEXT, subsidiarão o conteúdo dos editais de Processo Seletivo Interno de
Docente para Apresentação de Novo Plano de Trabalho de Extensão para o biênio 2018/2019. Foram
recebidas propostas de 16 Faculdades (Administração, Análise de Sistemas, Ciências Biológicas, Ciências
Econômicas, Ciências Farmacêuticas, Design Digital, Educação Física, Engenharia ambiental, Engenharia
Civil, Filosofia, História, Jornalismo, Letras, Medicina, Psicologia e Turismo) para a abertura de Processo
Seletivo Interno de Docentes para Composição de Jornada de Trabalho de 40 Horas Semanais com Plano de
Trabalho de Extensão. Considerando a abertura de Editais de Processo Seletivo Interno de Docente para
Apresentação de Proposta de Novo Plano de Trabalho de Extensão para o biênio 2018/2019, em novembro
foi realizada reunião com a participação da Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários e o
Coordenador Geral de Projetos de Extensão para esclarecimentos. O Processo Seletivo Interno de Docente
para Apresentação de Proposta de novo Plano de Trabalho de Extensão, com 31 Editais e inscrições no
período de outubro a novembro, teve um total de 26 docentes inscritos, sendo 24 aprovados, 02 reprovados e
02 diligências. Em relação ao Edital para o Processo Seletivo Interno de Docentes para Composição de
Jornada de Trabalho de 40 Horas Semanais com Plano de Trabalho de Extensão, a PROEXT teve que
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atualizar a RN PUC nº 21/08. Tal normativa acaba de ser publicada, desse modo os Editais serão
disponibilizados aos docentes interessados no início de 2018.
Ações realizadas para divulgação dos resultados dos planos de trabalho de extensão, participação em
encontros com instituições organizadas e divulgação dos resultados nos eventos realizados pela PROEXT
durante o decorrer de 2017: 1- 7º Encontro Anual de Extensão Universitária, realizado em setembro,
evento oficial para socialização das atividades desenvolvidas pelos docentes e seus bolsistas nos Projetos de
Extensão, ocasião em que os bolsistas fazem as apresentações orais dos Planos de Trabalho. Pelo segundo
ano consecutivo nas apresentações orais pode-se contar com a participação dos bolsistas de extensão e dos
bolsistas PET, que foram avaliadas por docentes externos. Todas as informações sobre o Encontro, tais
como, programação, Título do Plano de Trabalho do aluno bolsista, Título do Plano de Trabalho do Docente
Extensionista, dados do docente e aluno, Centro e Resumo do Plano de Trabalho do Aluno estão
disponibilizadas no Portal da Universidade na Aba Eventos (ISSN 223681-40). 2- III SEMINÁRIO DA
VIGILÂNCIA SOCIOASSISTENCIAL: Políticas Sociais: experiências e perspectivas, com o tema principal
sobre as políticas sociais, experiências e perspectivas no município de Campinas, evento organizado pela
Prefeitura Municipal de Campinas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Segurança
Alimentar (SMASA) e pela PROEXT da PUC-Campinas. Pelo terceiro ano consecutivo, ambas as instituições
reafirmam o compromisso de debater as multicausalidades presentes no fazer cotidiano das Políticas Sociais.
A terceira edição deste Seminário pretendeu oferecer oportunidades para que diferentes agentes, a saber,
profissionais das políticas públicas, professores e alunos, pudessem compartilhar e refletir sobre experiências
e perspectivas em relação às políticas sociais. Para esta edição de 2017, professores da PUC-Campinas e
técnicos da Prefeitura Municipal de Campinas elaboraram conjuntamente quatro sessões temáticas para
tratar destas questões, a saber: Políticas Sociais e Violências; Políticas Sociais e Desigualdades; Políticas
Sociais e Territórios e Políticas Sociais: família e familismo. 3- Cerimônia de Premiação das Apresentações
Orais dos Planos de Trabalho de Extensão: Após a realização do 7º Encontro Anual de Extensão
Universitária, a PROEXT tabulou as notas atribuídas, para cada aluno bolsista nas apresentações orais, pelos
avaliadores externos utilizando também a Média do Coeficiente de Desempenho para classificar os melhores
alunos bolsistas. Em 27/11, no Auditório Cardeal Agnelo Rossi, foi realizada a Cerimônia de Premiação das
Apresentações Orais dos Planos de Trabalho de Extensão dos alunos Bolsistas de Extensão e dos alunos
que participam dos grupos de aprendizagem do Programa de Educação Tutorial (PET). A cerimônia contou
com a presença da Magnífica Reitora, Vice-Reitor e dos Pró-Reitores, e este ano foi a segunda vez que os
alunos PET foram avaliados e premiados. AVANÇOS: a) Os Relatórios apresentaram consistência em
relação aos Planos de Trabalho de Extensão aprovados e executados; b) Ampliação do número de Planos de
Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2016/2017 a partir da maior aproximação com Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu e com os projetos pedagógicos das Faculdades; c) Maior participação em
Congressos de Extensão com apresentação de trabalho; d) Ampliação de convênios com instituições
parceiras. FRAGILIDADES: a) Número ainda reduzido de propostas de Projetos de Extensão encaminhadas
à PROEXT – Pró- Reitoria de Extensão; b) Pouca produção científica relacionada aos projetos de extensão.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES:. Promover ações no sentido de envolver maior número de docentes nos
Projetos de Extensão.
Formulário 5 – versão 6
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DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA:
7 – Política de Graduação
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EXTRATO no 07A

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2017:
PROGRAD nº 05 – Avaliação dos Resultados ENADE e CPC

1. OBJETIVOS: DA AVALIAÇÃO EXTERNA: a) Avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem e o
desempenho acadêmico dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos, competências e
habilidades previstos nas diretrizes curriculares dos respectivos cursos de graduação; b) Subsidiar a
construção do perfil socioeconômico dos estudantes e obter uma apreciação quanto ao seu processo
formativo, por meio das informações coletadas no Questionário do Estudante; c) Avaliar o desempenho dos
estudantes, o corpo docente e as condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo dos
cursos de graduação, mediante o cálculo do Conceito Preliminar de Curso (CPC). DO PROCESSO
AVALIATIVO: a) Analisar o desempenho dos estudantes no ENADE 2016; b) Analisar o Conceito Preliminar
de Curso – CPC 2016 por meio da avaliação dos resultados obtidos pelos cursos nos itens que o compõem;
c) Realizar levantamento de avanços e fragilidades relacionados aos resultados obtidos pelos estudantes no
ENADE 2016 e pelos cursos no CPC 2016; d) Desenvolver e orientar ações que possibilitem a melhoria dos
resultados no ENADE e no CPC 2018.

2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) é obrigatório e a situação de regularidade do
estudante no Exame deve constar em seu histórico escolar. A primeira aplicação do ENADE ocorreu em 2004
e a periodicidade máxima da avaliação é trienal para cada área do conhecimento. O Manual do ENADE é o
principal instrumento de divulgação dos procedimentos relativos ao exame, em apoio a instituições,
coordenadores de curso e procuradores educacionais institucionais (PI). Ele contém o cronograma e todas as
orientações técnicas indispensáveis à operacionalização do ENADE. Os instrumentos básicos do ENADE
são: 1- A prova; 2- O questionário de impressões dos estudantes sobre a prova; 3- O questionário do
estudante; 4- O questionário do coordenador(a) do curso. Os resultados e relatórios produzidos a partir do
ENADE são, atualmente: 1- Boletim de Desempenho do Estudante; 2- Relatório do Curso; 3- Relatório da
Área; 4- Relatório da Instituição. A prova é composta de 40 questões, sendo 10 questões da parte de
formação geral e 30 da parte de formação específica da área, contendo as duas partes questões discursivas
e de múltipla escolha. Peso das partes da prova: Formação Geral (FG). Composta de 10 questões, sendo 8
de múltipla escolha e 2 discursivas = 25%. Componentes Específicos (CE). Composta de 30 questões, sendo
27 de múltipla escolha e 3 discursivas = 75%. O questionário de impressões dos estudantes sobre a prova é
aplicado junto à prova e os resultados são divulgados no Relatório de Curso. O questionário do estudante é
um dos instrumentos de coleta de informações do ENADE, de caráter obrigatório, que tem por objetivo
subsidiar a construção do perfil socioeconômico do estudante e obter uma apreciação quanto ao seu
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processo formativo. O concluinte habilitado a participar do ENADE pode acessar a informação sobre seu local
de prova após o preenchimento do Questionário, quando é permitida a impressão do Cartão de Informação
do Estudante. O concluinte que não responde ao Questionário do Estudante fica em situação irregular junto
ao ENADE. Os coordenadores dos cursos de graduação submetidos ao ENADE, após a aplicação da prova
aos estudantes concluintes, devem preencher o questionário do coordenador(a) do curso, disponível na
internet, na página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). O
documento segue os mesmos padrões do questionário aplicado aos estudantes. As perguntas estão
relacionadas à infraestrutura, à organização do trabalho pedagógico e ao acesso à graduação, dentre outras.
Os dados levantados contribuirão para o conhecimento e aprimoramento dos cursos de graduação, bem
como para o desenvolvimento de políticas de educação superior no âmbito do SINAES. O participante pode
acessar o sistema e conferir o seu Boletim de Desempenho Individual no ENADE. Para ter acesso à sua nota
no ENADE, o estudante deve observar as orientações para gerar senha e preencher as informações
solicitadas. É importante lembrar que as informações prestadas devem estar de acordo com os dados
fornecidos por sua Instituição de Educação Superior no momento de sua inscrição no ENADE (inclusive sem
acentuação gráfica). O acesso ao resultado individual obtido no ENADE é restrito ao concluinte que tenha
participado da prova. O INEP divulga, anualmente, os seguintes relatórios referentes ao ENADE, que podem
ser acessados a partir do Sistema Relatórios ENADE:
• Relatório de Curso: compreende uma série de informações estatísticas agrupadas por curso e traduzem
os resultados obtidos a partir da análise do desempenho e do perfil dos estudantes de um determinado
curso avaliado pelo ENADE.
• Relatório de IES: compreende uma série de informações estatísticas agrupadas por IES e contém
informações que possibilitam aos dirigentes das instituições terem uma visão ampliada dos resultados do
ENADE, gerados a partir da participação do conjunto dos cursos de sua instituição.
• Relatório de Área: informações estatísticas agrupadas por área de avaliação do ENADE do ano em
questão, cujo relatório-síntese apresenta correlações entre indicadores quantitativos e qualitativos
decorrentes da avaliação, levando em conta as características desejadas na formação do perfil profissional
pretendido.
Os resultados do ENADE, aliados às respostas do Questionário do Estudante, constituem-se insumos
fundamentais para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação superior: Conceito ENADE, Conceito
Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), todos normatizados pela
Portaria no 40, de 2007, republicada em 2010. Esses indicadores mensuram a qualidade dos cursos e das
instituições do país e são utilizados tanto para o desenvolvimento de políticas públicas para a educação
superior quanto como fonte de consultas pela sociedade. A partir da edição de 2015, o cálculo do Conceito
ENADE passou a ser realizado por curso de graduação, identificado pelo código do curso constante no
Sistema e-MEC, conforme enquadramento realizado pela IES no Sistema ENADE.

3. RESULTADOS GLOBAIS:
A PROGRAD promoveu desde março/2016 um conjunto de ações para organizar o trabalho interno com as
Diretorias de Faculdade, às quais estão vinculados os Cursos que participariam no ENADE/2016. Ação 1:
Atendendo a convite do MEC/INEP representante da IES participou no Seminário ENADE/2016, realizado em
junho de 2016, em Brasília, DF. Ação 2: Considerando a publicação do Manual do ENADE/2016 pelo
MEC/INEP, a PROGRAD organizou reunião em junho de 2016, com as Diretorias de Faculdade que
participariam, para apresentar cronograma e propor ações de mobilização para participação dos estudantes.
Ação 3: A PROGRAD acompanhou todo o processo de inscrição dos estudantes, propôs junto às Faculdades
ações de sensibilização para a participação consciente e responsável dos estudantes na prova e elaborou
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cartaz informativo sobre o ENADE/2016.
Resultados obtidos: No ENADE de 2016, participaram 09 cursos de bacharelado e os resultados obtidos
foram:
Curso

Nº de alunos
43

Educação Física

Conceito (1 a 5)

Nota IDD (1 a 5)

CPC

3

1,6331

3

2,6485
2,2751
2,4887
2,5505
1,0610
2,7000
2,2591

4

Enfermagem
Farmácia
Fisioterapia
Fonoaudiologia
Medicina
Nutrição
Odontologia

56

4

31

3

36

4

18

3

133

3

26

4

76

3

Serviço Social

35

4

3
3
3
2
4
3

2,7550

3

CPC nos três últimos ciclos avaliativos (2010-2013-2016), por curso:
PUC-Campinas – CPC 2016
CURSOS – CPC FAIXA

2010

2013

2016

EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)

3

ENFERMAGEM

4

FARMÁCIA

3

ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϯ
ϰ
ϯ
ϰ
ͲͲͲͲͲ

ϯ
ϰ
ϯ
ϯ
ϯ
Ϯ
ϰ
ϯ
ϯ
ͲͲͲͲͲ

FISIOTERAPIA

4

FONOAUDIOLOGIA

3

MEDICINA

3

NUTRIÇÃO

3

ODONTOLOGIA

3

SERVIÇO SOCIAL

3

TERAPIA OCUPACIONAL

------

Conceito ENADE nos três últimos ciclos avaliativos (2010-2013-2016), por curso:
PUC-Campinas – ENADE 2010, ENADE 2013 e ENADE 2016
CURSO
EDUCAÇÃO FÍSICA (BACHARELADO)
ENFERMAGEM
FARMÁCIA
FISIOTERAPIA
FONOAUDIOLOGIA
MEDICINA
NUTRIÇÃO
ODONTOLOGIA
SERVIÇO SOCIAL
TERAPIA OCUPACIONAL

CONCEITO
ENADE 2010
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϯ
ϰ
ϯ
Ϯ
ϯ
ϯ

CONCEITO
ENADE 2013
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϯ
ϰ
ϰ
ϯ
ϰ
ͲͲͲͲ

CONCEITO
ENADE 2016
ϯ
ϰ
ϯ
ϰ
ϯ
ϯ
ϰ
ϯ
ϰ
ͲͲͲͲͲ
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A PROGRAD, assim que recebeu (de modo restrito) os insumos para análise dos resultados, solicitou às
Diretorias de Faculdade análises preliminares, no sentido de conferir e verificar os dados fornecidos pelo
MEC/INEP sobre as notas que compõem o CPC, referentes à organização didático-pedagógica, infraestrutura
e instalações físicas e oportunidades que a IES oferece para ampliação da formação e não houve divergência
de dados de acordo com a análise procedida pela Direção de Faculdade. As ações deflagradas e
considerações realizadas sobre o que foi constatado e observado, como decorrência dos insumos, estão
sendo analisadas. AVANÇOS: a) Neste ciclo, os cursos participantes do ENADE 2016 obtiveram resultados
de CPC satisfatórios (igual ou maior que 3), exceto o Curso de Medicina. De nove cursos participantes, um
curso alcançou resultado superior ao ciclo anterior e cinco mantiveram a nota, o que permite concluir que
houve avanço; b) No que diz respeito especificamente ao ENADE, os cursos mantiveram seus resultados
satisfatórios, sendo que alguns superaram esse resultado. FRAGILIDADES: a) O curso de Medicina obteve
ENADE 3 e CPC 2. Tal situação já motivou a realização de reunião da Direção do Centro do CCV e da
Faculdade, com a Pró-Reitoria de Graduação para estabelecimento de um plano de trabalho que permita a
análise das causas que levaram a esse resultado, bem como de medidas para superá-las.
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 continuada a partir do ingresso do aluno no curso; c) Valorizar a
avaliação externa como um dos indicadores para qualificação do Projeto Pedagógico; d) Elaboração de
avaliações das disciplinas, aproximando do formato das questões do ENADE; e) Reforçar a leitura e
discussão sobre conhecimentos gerais e temas da atualidade; f) Realizar análises comparativas dos
conteúdos das questões do ENADE com os conteúdos programáticos dos planos de ensino; g) Realizar
análise das questões discursivas com base no Padrão de Resposta disponibilizado pelo MEC/INEP; h)
Orientar as Diretorias de Faculdade no que diz respeito à análise da prova e dos resultados obtidos pelos
cursos.
Formulário 5 – versão 6
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EXTRATO no 07

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2017:
PROGRAD nos 02, 03, 04, 06, 07, 08, 10, 12, 16 e 17

Relatório PROGRAD no 02 – Aprimoramento Didático-Pedagógico das Práticas de Formação
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Concluir a atualização da Resolução Normativa (RN) PUC nº
019/05 e divulgar a todos os setores para o cumprimento dos critérios; b) Analisar e implementar melhorias
nos processos das Práticas de Formação, visando a sua qualificação; c) Manter e acompanhar o
oferecimento da atividade de LIBRAS para os cursos de Licenciatura, na modalidade presencial; d) Dar
continuidade à operação das Práticas de Formação, considerando o oferecimento de atividades e seu
devido acompanhamento durante a 1ª Fase, a 2ª Fase e a Semana Especial; e) Divulgar, nos diversos
setores da Universidade, a importância da inovação nos oferecimentos das atividades de Práticas de
Formação, visando a qualificação e a apresentação de novos projetos; f) Propor capacitação aos
funcionários da CPRAFOR no que diz respeito à leitura, à escrita e às relações interpessoais, visando o
aprimoramento dos trabalhos junto aos professores e aos órgãos envolvidos com as Práticas de Formação;
g) Aprimorar o sistema de matrícula em Práticas de Formação corrigindo eventuais irregularidades; h)
Continuar o acompanhamento do fluxo de requerimentos de alunos diante da transição das demandas, em
2016, para a Central de Atendimento ao Aluno (CAA). DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Fazer o
levantamento, a análise e a avaliação dos dados dos diversos tipos de requerimentos emitidos pelos alunos
nas Centrais de Atendimento ao Aluno; b) Aprimorar o sistema de avaliação existente nas Práticas de
Formação, a fim de se obter instrumentos avaliativos mais eficazes; c) Analisar os dados compilados na
Avaliação Institucional, disponível no sistema da Universidade, visando aperfeiçoar a atividade oferecida.

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Foi dada
continuidade ao processo de aprimoramento do sistema avaliativo das Práticas de Formação no qual os
discentes respondem, em sua área logada, os questionamentos relacionados com o oferecimento das
atividades. Tal procedimento permite avaliar quais melhorias podem ser desenvolvidas. Considerando os
objetivos do projeto, foram contínuos os acessos aos dados por meio da recuperação de documentos como
Resoluções Normativas (RN), Projetos Institucionais, Relatórios de Grupos de Trabalho (GT), entre outros.
De acordo com a necessidade, em função desse e de outros aprimoramentos, entre eles a conclusão da
nova RN das Práticas de Formação (RN PUC no 17/17, de 29/9/2017), também foram resgatados
instrumentos e informações oriundos de reuniões realizadas na PROGRAD com professores, funcionários,
coordenadores e Diretores envolvidos com alguns projetos integrados às Práticas de Formação. Embora
tenha sido uma recomendação para 2017, não foi possível ser efetivada a promoção de cursos de
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capacitações aos funcionários da CPRAFOR, sejam eles técnicos, administrativos, de relações humanas,
conhecimento dos sistemas, gerenciamento de trabalhos, bem como o atendimento aos alunos e aos
professores. Assim, fica mantida como sugestão para 2018.
3. RESULTADOS GLOBAIS: Para a realização das atividades, a CPRAFOR contou com a participação do
Conselho Consultivo das Práticas de Formação. Atividades realizadas para cada objetivo proposto:
3.1-Dar prosseguimento à atualização da Resolução Normativa (RN) PUC no 019/05: Foram realizadas
várias reuniões com diversos setores e entre eles, com o Núcleo de Tecnologia da Informação e
Comunicação (NTIC), visando concluir o processo de atualização da RN vigente. Após as revisões finais
feitas pelos setores competentes, considerando o processo no. 32/2017, a RN foi aprovada pela Câmara de
Graduação no dia 10/08 em sua 229ª reunião e pelo Conselho Universitário em sua 533ª reunião ordinária,
realizada no dia 24/08/2017.
3.2-Analisar, propor e implementar melhorias nos processos das Práticas de Formação Foram
resgatados alguns processos operacionais e outros pedagógicos relativos às Práticas de Formação e, com
isso, algumas melhorias foram realizadas. Dentre as considerações qualitativas sobre o processo,
destacamos: a) A alteração da ementa do Projeto das Práticas de Formação, conforme solicitação contida
no CI CPRAFOR no. 010/2017, de 03/08/2017, referente ao Processo no. 36/2017, aprovada pela Câmara
de Graduação em sua 231ª reunião ordinária e pelo Conselho Universitário em sua 533ª. reunião ordinária;
b) A continuidade no acompanhamento e no controle da carga horária dos docentes envolvidos com as
Práticas de Formação por meio de novos relatórios gerenciais. A análise anteriormente realizada pelo
Núcleo de Carreira Docente (NCD) continuou a ser feita pela CPRAFOR, possibilitando assim uma
autonomia no seu controle e uma maior agilidade no processo. Este contínuo procedimento tornou-se
fundamental para o cumprimento das novas orientações quanto ao limite de horas/aula e quanto às
modulações das horas/aula dos Projetos Pedagógicos, constantes na nova RN, aprovada em 2017; c) A
partir desse novo processo de acompanhamento de carga horária dos docentes, a CPRAFOR juntamente
com o NCD e o NTIC, aprimorou o sistema de cadastro de elenco das atividades, bem como o de
pagamento dos docentes envolvidos. Com a criação e aprimoramento dos sistemas no ano de 2016 e
também em 2017, os processos de montagem do elenco das atividades e o pagamento dos docentes pelo
GECAD (Sistema de Gerenciamento de Carreira Docente), possibilitou maior eficácia, segurança e
otimização do tempo; d) Ainda relacionado a sistemas, no ano de 2017 foram implantadas melhorias no
acesso a informações por parte dos alunos em smartphones, tornando possível, ao aluno, a consulta
completa de sua Grade de Disciplinas, inclusive com informações das atividades de Práticas de Formação.
3.3-Oferecer a disciplina de LIBRAS para os cursos de Licenciatura e acompanhar o seu
oferecimento na modalidade presencial: desde o ano de 2014 a atividade de Libras vem sendo oferecida
como um componente curricular obrigatório a todos os cursos de Licenciatura. Os alunos com currículo
anterior a esse ano, devem cursá-la ainda como Prática de Formação, motivo pelo qual esta Coordenadoria
mantém o seu oferecimento e o acompanhamento das suas vagas. Diante dessa obrigatoriedade, os alunos
dos cursos de Tecnologias também podem cursá-la desde que manifestem formalmente o interesse.
3.4-Dar continuidade à operação das Práticas de Formação, considerando o oferecimento de
atividades e seu devido acompanhamento durante a 1ª Fase, 2ª Fase e Semana Especial: Tendo em
vista o oferecimento regular das atividades de Práticas de Formação de modo a atender a demanda de
todos os alunos da Universidade, a CPRAFOR continuou com o sistemático acompanhamento de vagas e
atualizou a tabela 1, abaixo, que apresenta dados quantitativos dos últimos três anos:
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Tabela 1.

Ano
2015
2016
2017

Número de atividades, turmas e vagas preenchidas e não preenchidas de Práticas de
Formação nos últimos três anos (2015 a 2017). PUC-Campinas, Coordenadoria de
Práticas de Formação, 2017.

Semestre

Atividades

Turmas

Vagas

Vagas
preenchidas

Vagas não
preenchidas

1º

121

197

8.519

8.006

513

2º

121

180

7.917

6.928

989

1º

132

227

8.800

5.837

2.963

2º

118

176

7.835

4.285

3.550

1º

85

147

5.180

4.926

254

2º

86

119

4.315

4.264

254

3.5-Análise e levantamento de requerimentos dos Centros da Universidade A partir de 2016, com a
implantação da Central de Atendimento ao Aluno, os requerimentos antes analisados pela CPRAFOR
(Coordenadoria de Práticas de Formação) de forma física, passaram a ser analisados via sistema
AVANÇOS: a) Continuidade eficiente e mais sistêmica do oferecimento das atividades de Práticas de
Formação em sua totalidade; b) Aprimoramento do Projeto das Práticas de Formação no que se refere às
tipologias das atividades oferecidas; c) Aprimoramento da página da CPRAFOR, no portal da Universidade,
com a criação de um novo visual que permite uma melhor compreensão do processo de oferecimento das
atividades tanto para os docentes quanto para os alunos em suas respectivas áreas logadas; d)
Aperfeiçoamento do sistema SIGA para os processos: matrícula em atividades de Práticas de Formação,
controle da atribuição de horas/aula e de pagamento dos docentes, visando o cumprimento das exigências
do eSocial; e) Permanência na integração mais próxima com as demais Coordenadorias da PROGRAD
como, por exemplo, a CELI (Coordenadoria Especial de Licenciatura) em função do oferecimento da
disciplina de LIBRAS, específica para os cursos de Licenciatura; com o PROACES, em função dos alunos
com necessidades especiais que cursam as atividades de Práticas de Formação, entre outras; f)
Aproximação efetiva com as diretorias de Faculdades e de Centros visando uma maior eficácia no
oferecimento das atividades de Práticas de Formação; g) Aprovação da Resolução Normativa que
regulamenta as Práticas de Formação, conforme constante no item 3.1; h) As ações pedagógicas
propiciaram repensar a nova ementa do Projeto das Práticas de Formação; i) As ações minimizaram as
reclamações de alunos junto a Ouvidoria, em assuntos relacionados às Práticas de Formação; j) A
apresentação de projetos inovadores de Práticas de Formação, por parte de docentes, veio contribuir para
uma maior diversidade de temas frente aos novos desafios encontrados na formação acadêmica; k)
Produção acadêmica de artigo e na participação em Congresso, com a elaboração de Pôsteres, disponíveis
em: https://www.puc-campinas.edu.br/wp-content/uploads/2017/08/Rev-S%C3%A9rie-Acad%C3%AAmica35.pdf. FRAGILIDADES: a) No oferecimento de Práticas de Formação quando as atividades são realizadas
fora do espaço físico da Universidade, ou seja, na operacionalização de atividades externas que propiciem
contato com outros ambientes formativos, sejam eles acadêmicos, empresariais, recreativos, entre outros;
b) No desconhecimento integral do processo de matrícula nas Práticas de Formação em suas diversas
Fases e no cumprimento dos critérios Institucionais, por parte de discentes, Diretorias ou docentes
envolvidos; c) No cancelamento de Práticas de Formação quando essas já foram processadas. Fato que
ocorre com frequência após a conclusão de Editais dos Processos Seletivos Internos e Transitórios na
Universidade; d) No aprimoramento do Workflow (sistema de aprovação dos novos projetos de Práticas de
Formação) afim de que proporcione maior segurança dos dados, menos inconsistências, e que a partir da
aprovação dos novos projetos, sejam gerados automaticamente os seus respectivos Planos de Curso.
97

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO
ANO: 2017
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Promover cursos de capacitações aos funcionários da Coordenação
de Práticas de Formação, sejam eles técnicos, administrativos e de relações humanas, tais como: acessos
adequados aos dados, conhecimento dos sistemas e gerenciamento de trabalhos e atendimento a alunos e
professores; b) Acompanhar assiduamente o desenvolvimento operacional de Sistemas da Universidade
que permitem o funcionamento regular e eficaz das Práticas de Formação; c) Manter um contato frequente
junto ao NTIC que possibilite a conclusão das solicitações da CPRAFOR dentro dos prazos necessários
para o bom desenvolvimento das atividades e a segurança no armazenamento e no acesso de informações;
d) Dar continuidade na qualificação das Práticas de Formação visando a integral formação do aluno diante
dos desafios acadêmicos atuais.
Relatório PROGRAD no 03 – Atividades Complementares
1. OBJETIVOS: DO PROJETO/AÇÃO: a) Fomentar, promover, criar discussões sobre Atividades
Complementares buscando a excelência; b) Capacitar Integradores Acadêmicos de Graduação (IAGs) para
uso do Sistema de Gestão de Atividade Complementar – SIGAC; c) Apoiar novos IAGs para validação de
Atividades Complementares e uso do SIGAC; d) Desenvolver Módulos de Atividades Complementares:
módulos para uma comunidade de aprendizagem e formação, idealizados pelos alunos com a supervisão
do GT/PROGRAD – Atividades Complementares para que os alunos possam ser protagonistas de sua
formação. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Analisar os resultados das ações desenvolvidas com a
finalidade de verificar se os objetivos do projeto foram atingidos; b) Analisar se as demandas solicitadas aos
membros do GT- ATC foram realizadas ou deverão ser redimensionadas; c) Avaliar a satisfação dos alunos
e docentes que utilizam o SIGAG; d) Avaliar se os IAGs encontraram suporte técnico-administrativo para
conduzir a validação das Atividades Complementares a contento; e) Verificar o nível de aceitação por parte
dos alunos dos módulos para uma comunidade de aprendizagem e formação.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O GT de Atividades Complementares constituído pela Pró-Reitoria de Graduação teve, durante o ano, as
seguintes atribuições: a) Reavaliar a Resolução Normativa das Atividades Complementares de Formação
que esta em construção na PROGRAD; b) Fomentar e criar espaços de discussão sobre as disciplinas
Atividades Complementares de Formação, nos Centros, quanto à qualificação, categorias e modalidades; c)
Realizar diagnóstico situacional nos Centros e Faculdades, no sentido de verificar estrutura e funcionamento
das Atividades Complementares; d) Capacitar os IAGs a utilizarem o Sistema SIGAC para avaliação e
validação das Atividades Complementares; e) Implantar “Atividades Complementares: módulos para uma
Comunidade de Aprendizagem e Formação” em cada Centro: 1) Criar um logotipo e uma página no Portal
da Universidade. 2) Elaborar um regulamento para os projetos oferecidos pelo Grupo de Formação
Colaborativa: módulo Atividades Complementares. 3) Revisar e atualizar o Guia Geral de Orientação sobre
Atividades Complementares de Formação. Em relação à construção da RN de Atividades Complementares
depois de muitos anos sendo reescrita foi, finalmente, encaminhada ao Gabinete da Reitoria para dar
prosseguimento pertinente. Nas reuniões realizadas nos Centros agendadas pelo GAPe (Grupo de Apoio
Pedagógico) os representantes do Grupo de Trabalho Atividades Complementares (GT-ATC) fizeram
exposições para fomentar discussão e reflexão sobre a qualificação das disciplinas Atividades
Complementares de Formação, e também, colocar-se a disposição de outros IAGs que não têm
familiaridade com o sistema SIGAG. Nessas reuniões, quinzenais ou mensais, dependendo da demanda do
Centro, os representantes do GT- ATC puderam realizar um diagnóstico situacional do funcionamento das
Atividades Complementares. Assim, nas reuniões, junto a Coordenadoria Geral de Graduação – COGRAD,
a principal demanda realizada foi à implantação de módulos de Atividades Complementares e criar o
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Regulamento/Orientações para o oferecimento em 2018, como também, maneiras de divulgação na
comunidade universitária.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Seguindo as atribuições propostas pela PROGRAD, o GT - ATC deu continuidade às atividades iniciadas
em 2016, isso é, o desenvolvimento do projeto Atividades Complementares: módulos para uma
comunidade de aprendizagem e formação. Assim, no 1o semestre foram desenvolvidos 05 módulos de
Comunidades de Aprendizagem, conforme Tabela 1:
Tabela 1. Comunidades de Aprendizagem (módulos) desenvolvidas no 1o semestre de
2017, por Faculdade/Centro.
COMUNIDADE DE
APRENDIZAGEM

FACULDADE

CENTRO

REALIZAÇÃO

Matemática

CEATEC

Concluída

Tradução: Diálogos
Curso de Design Digital

Letras
Artes Visuais

CLC

Concluída

Oficina de estudo: Febre
Amarela

Ciências Biológicas

CCV

Concluída

Cineclube “Eliane Lage”

História

CCHSA

Concluída

Cine-Mática

O Módulo ”Tradução: Diálogos”, do CLC foi totalmente desenvolvido em ambiente virtual (AVA), enquanto
que a do Curso de Design Digital (Módulo “Photoshop”) foi semipresencial. As atividades das Faculdades de
Matemática e Ciências Biológicas foram realizadas com apoio do ambiente virtual (AVA), contando com
atividades do tipo Mesa Redonda para o fechamento dos módulos.
A Tabela 2 aponta o número de alunos inscritos e participantes das Atividades Complementares: módulos
para uma comunidade de aprendizagem e formação concluídas.
Tabela 2.

Número de Alunos inscritos e participantes efetivos nas Atividades
Complementares: módulos para uma comunidade de aprendizagem e
formação desenvolvidas em 2017 e concluídas.
COMUNIDADE DE
NÚMERO DE
NÚMERO DE ALUNOS
APRENDIZAGEM
ALUNOS INSCRITOS
PARTICIPANTES
Tradução: Diálogos

25

10

Photoshop 1

25

16

Cine-Mática

40

Oficina de estudo: Febre
Amarela

106

Cineclube “Eliane Lage”

24

5 AVA
22 Mesa Redonda
47, sendo 39 AVA e mesa e
8 somente no AVA
10

A tabela aponta para a necessidade de uma análise detalhada quanto a futuras ofertas. Nessa direção, um
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aspecto relevante diz respeito ao tipo de realização (presencial, semipresencial e/ou virtual) e as
características, perfis e particularidades de cada Faculdade/Centro. Ao término das atividades, os alunos
responderam à avaliação específica sobre o projeto de que participaram. Essas avaliações serão o foco de
análise, pelo GT, no próximo ano. Para maior divulgação, no início do 2º semestre o Grupo de Trabalho se
reuniu com o responsável pelo Portal da PUC-Campinas para discutir e viabilizar a elaboração da página de
internet das Atividades Complementares de Formação e sua implementação no Portal da PUC-Campinas.
Foi definido que seria adotado um layout, ficando sob a responsabilidade do GT-ATC a elaboração dos
textos e estruturação das informações ao longo da página bem como a aprovação final. Também, nesta
reunião, foi abordada a necessidade de desenvolver um novo logotipo para representar as Atividades
Complementares de Formação e a mudança da sigla de ATC para ACF no novo logotipo e a nomenclatura
das Atividades Complementares: módulos para uma comunidade de aprendizagem e formação para
Grupos de Formação Colaborativa (GFC) para que não ocorra confusão com o Programa Comunidade de
Aprendizagem (PROCAP). Assim, a partir de 2018, no Portal da PUC-Campinas, constarão essas
modificações aprovadas. As principais ações, no 2º semestre, foram redigir o Regulamento de Orientações
para o oferecimento dos Grupos de Formação Colaborativa (GFC) e discutir maneiras de divulgá-las à
comunidade universitária para que se tenha alunos interessados em produzir os Módulos e alunos
interessados em frequentá-los. Na sequência, o GT-ATC trabalhou na estruturação dos elementos chave da
página a ser criada pelo Departamento de Comunicação Social (DCOM), bem como o texto descritivo de
cada uma das seções. Logo em seguida, o texto da Resolução Normativa das Atividades Complementares,
foi redigido e encaminhado ao Gabinete da Reitoria para a tramitação pertinente. Por fim, o Manual de
Orientação das Atividades Complementares foi atualizado como Guia Geral de Orientações sobre
Atividades Complementares de Formação, tendo como objetivo divulgar aos estudantes o propósito das
Atividades Complementares bem como os tipos e modalidades propostas e os procedimentos para a
validação das horas cumpridas. O GUIA está sendo publicado no PORTAL e divulgado pelo GAPe aos IAGs
a partir do dia 6 de dezembro de 2017. AVALIAÇÃO GLOBAL: Considera-se muito satisfatório o resultado
da atuação do GT-ATC, pois foram desenvolvidos 9 projetos inseridos na atividade Grupos de Formação
Colaborativa (GFC) com participação de alunos de diversos Cursos. As atividades realizadas estimularam
a noção de pertencimento dos alunos ao Curso/Universidade, de seu papel na formação e no
desenvolvimento desse tipo de Comunidade, além de propiciar a troca de conhecimentos considerados
significativos pelos próprios participantes, como apontam os Questionários de Avaliação contidos nos
relatórios do Grupo de trabalho. Os Grupos de Formação Colaborativa (GFC) elevaram o nível de oferta
das Atividades Complementares de Formação e atenderam aos objetivos de expansão de conhecimentos
acadêmicos e culturais dos graduandos. AVANÇOS: a) Inclusão no Calendário Acadêmico da Universidade
data limite para o aluno da graduação apresentar para validação os comprovantes de Atividades
Complementares realizadas no semestre; 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) Maior integração entre os
IAGs que cuidam das Atividades Complementares a partir das oficinas oferecidas e comunicação mais
eficaz do GT de ATC com demais IAGs que cuidam de ATC; d) Alguns Cursos 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; e) Criação do logotipo idealizado para as
Atividades Complementares de Formação com a colaboração do DCOM; f) Reorganização do Guia de
Orientações sobre Atividades Complementares de Formação para alunos e IAGs que utilizam o sistema
SIGAC; g) Formulação do Regulamento dos Projetos dos Grupos de Formação Colaborativa (GFC): módulo
Atividades Complementares. FRAGILIDADES: a) Na socialização que a PROGRAD realizou, em dezembro
de 2015, foi observada que nos cursos que já apresentavam na grade curricular Atividades
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Complementares houve o número de horas aumentadas e alguns cursos passaram a inserir esse
componente curricular destinando a ele uma grande quantidade de horas. Portanto, aumentaram-se as
atividades autônomas em detrimento a hora/aula presencial. Dessa maneira, é fundamental que as
Atividades Complementares sejam de excelência e para tal, o GT deve ter apoio de outros setores da
Universidade; b) Foi realizada uma pesquisa nas Resoluções Normativas do MEC - CNE/CES 583/2001 e
CNE/CES nº 8/2007 sobre Atividades Complementares para averiguar a necessidade de se ter um Plano de
Ensino de disciplina para o componente curricular de Atividades Complementares e não encontramos
nenhuma obrigatoriedade nesse sentido. No entanto, seria necessário GT continuar a busca e reformular
um Plano de Ensino comum a esse componente curricular; c) Foi observado também que poderia ter maior
entrosamento com a CACI na produção de palestras; d) Não implantação do Fluxograma de Atividades
Complementares envolvendo as Secretarias Acadêmicas, fato que iria gerar um protocolo de entrega das
ATC; e) Demora na publicação da Resolução Normativa sobre Atividades Complementares.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Algumas sugestões encaminhadas no relatório de 2016 foram
acatadas e se tornaram realidade, como Grupos de Formação Colaborativa (GFC). Porém, outras não
foram, ainda, realizadas: a) Solicitar, via PROGRAD, que no instrumento de Avaliação de Ensino seja
inserido uma avaliação das Atividades Complementares; b) Reestruturar o SIGAC para maior facilidade no
recebimento das atividades dos alunos e na validação realizada pelos IAGs.
Relatório PROGRAD no 04 – Avaliação do Ensino
1. OBJETIVOS DO PROJETO E DO PROCESSO AVALIATIVO REALIZADO: a) Diagnosticar, redefinir
metas e acertar rotas para manter a missão da PUC-Campinas de proporcionar um ensino de qualidade,
garantindo a formação integral de um cidadão crítico e atualizado em relação às necessidades sociais e às
exigências profissionais; b) Aperfeiçoar continuamente o processo avaliativo do projeto, no sentido de
contribuir para o constante aprimoramento dos Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação da
Universidade, das gestões dos cursos, da prática pedagógica dos docentes e para o fortalecimento do
compromisso dos alunos com os seus estudos e sua formação. DO PROJETO/AÇÃO: a) Selecionar e
acompanhar o desenvolvimento das campanhas de publicidade do projeto Avaliação do Ensino, do 1º e 2º
semestres; b) Acompanhar o processo avaliativo, encaminhando ao NTIC os problemas identificados, de
modo a aperfeiçoar o sistema; c) Atualizar a página ‘Avaliação do Ensino’, no link PROAVI, no portal da
Universidade; d) Retomar a análise dos resultados da série histórica, realizada em 2014, dos pontos fortes e
fragilidades de cada curso; e) Buscar integração com o GT PPCP. DO PROCESSO AVALIATIVO: 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) Contribuir para a melhoria dos indicadores de
qualidade do trabalho docente; c) Contribuir para a melhoria da adesão do alunado (quantitativa e
qualitativamente); d)Contribuir para a melhoria da gestão dos Cursos; e) Contribuir para a melhoria da
infraestrutura da instituição; f) Aprimorar o acesso do corpo discente aos resultados globais da Avaliação do
Ensino dos seus cursos.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
São convidados a participar voluntariamente do projeto todos os alunos dos Cursos de Graduação, assim
como todo o corpo docente da Universidade. Ademais, os gestores e professores devem acompanhar todo
o processo, desde a divulgação até a análise e discussão dos resultados.
Avaliação do Ensino realizada por Alunos
A versão atual do instrumento respondido pelos alunos é composta por:
 Dimensão B, na qual o aluno realiza autoavaliação, avaliação da turma, da infraestrutura e do
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atendimento (Direção e Secretaria Acadêmica);
 Dimensão C, avaliação da prática docente em cada disciplina cursada no semestre em questão;
 Dimensão D, avaliação de estágios obrigatórios e não obrigatórios e do Trabalho de Conclusão de Curso;
 Dimensão E, questões específicas do curso frequentado.
Ainda, há um espaço para Considerações Gerais (questão dissertativa).
Avaliação do Ensino realizada por Professores
Atualmente, o instrumento de avaliação docente é composto pelas dimensões descritas a seguir.
 Dimensão A – Parte 1: Avaliação das condições para realização das atividades docentes.
 Dimensão A – Parte 2: Avaliação do envolvimento do docente com a Universidade.
 Dimensão A – Parte 3: Avaliação de atividades docentes referentes a estágios e Trabalho de Conclusão
de Curso.
 Dimensão B: Avaliação do discente - características acadêmicas dos alunos.
 Dimensão C: Autoavaliação docente – características da prática docente.
 Dimensão D: Avaliação do Gestor – Diretor das Faculdades.
Após as questões fechadas de cada uma das dimensões, é disponibilizado um espaço para as observações
que porventura os professores julgarem pertinentes, ou seja, para considerações gerais.
Processamento: As respostas são processadas pelo Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação
(NTIC) e organizadas em planilhas eletrônicas. Os dados obtidos com os alunos por meio da dimensão C
também são submetidos a um modelo de análise da série histórica, cuja proposta é transformar os dados
quantitativos das avaliações semestrais em dados qualitativos, enfatizando a qualidade do trabalho docente
em sala de aula.
Análise dos dados/informações: Os gráficos resultantes da aplicação do modelo de análise da série
histórica estabelecem um referencial visual que permite o imediato reconhecimento tanto das situações de
excelência como de cenários de atenção, traduzindo-se em um mecanismo de rápida consulta e
identificação por parte dos gestores e professores. O processo de avaliação é desenvolvido com
transparência, sendo o acesso aos resultados e a possibilidade de sua análise, realizada por diferentes
instâncias: 1) a PROGRAD realiza a análise dos resultados globais da Universidade, dos cinco Centros que
congregam as Faculdades e dos Cursos, 2) as Direções de Centros têm acesso aos dados dos seus
Cursos, 3) as Direções de Faculdades têm acesso aos dados do(s) seu(s) Curso(s) e 4) os professores têm
acesso aos dados relativos às suas disciplinas. Já se constituiu uma série histórica da Avaliação do Ensino,
que possibilita aos gestores e aos docentes o acompanhamento qualificado dos resultados e a projeção de
ações que possibilitem aprimoramento constante do processo avaliativo, da prática pedagógica e da
aprendizagem do aluno. No nível de gestão, os resultados visam contribuir para o processo de formação
continuada dos professores, para o aprimoramento do Projeto Pedagógico de Curso (PPC) e,
consequentemente, para a melhoria da qualidade do ensino. No nível docente, os resultados providos aos
professores podem ser úteis para seus processos de autogestão, uma vez que o recorte de dados admite
muitas combinações, podendo-se considerar curso, turno, disciplina e semestres.
Em 2017, houve uma mudança na composição do Grupo de Trabalho logo no início do ano letivo, com
algumas atribuições diferenciadas. Inicialmente foram feitas revisões de alguns dados do PORTAL da PUCCampinas que não estavam atualizados. Também foram realizadas as seguintes ações: implantação e
acompanhamento da campanha de divulgação e atualização do conteúdo da ‘Página da Avaliação do
Ensino’ no portal da Universidade; análise do Sistema de Avaliação do Ensino, incluindo melhoria de
desempenho; definição de um painel de acompanhamento do processo de avaliação do ensino; análise da
série histórica dos resultados da Avaliação Docente, respondida pelos alunos no segundo semestre de
2016. No segundo semestre, além das ações ordinárias, o Grupo de Trabalho analisou o Sistema de
Acessos dos Professores, Diretores e Gestores e relatórios que estavam sendo geridos pelo Sistema, assim
como analisou também os dados apresentados nos relatórios do instrumento de avaliação do ensino. Para
os erros identificados pelo GT, o NTIC realizou melhorias de desempenho nos relatórios, separando a base
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de dados histórica da base de dados da campanha atual. Com isso, o acesso dos alunos durante a
campanha não prejudicou eventuais consultas aos relatórios anteriores e vice-versa. Além disso, o NTIC
também realizou mudanças para assegurar a confiabilidade dos dados apresentados.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Em 2017, foram resgatadas as publicações referentes à avaliação do ensino desde a sua implantação e foi
realizada análise com foco na identificação dos objetivos explicitados, bem como das questões e aspectos
que sofreram alterações ao longo dos anos, com o objetivo de discussões e reflexões sobre os Objetivos
da Avaliação do Ensino para possíveis encaminhamentos de mudanças em 2018. O Grupo de Trabalho
realizou a análise da Série histórica da Dimensão C - resultados (1º e 2º semestres de 2014, 2015 e 2016),
comparando com a análise realizada anteriormente (2012 e 2013) onde identificaram os pontos fortes e as
fragilidades dos dados globais da Universidade, dos Centros e de cada Curso. Em relação à Campanha de
publicidade do projeto Avaliação do Ensino 2017 houve ajustes na quantidade de material de divulgação
da campanha e na maneira de divulgação, pois o material impresso que vinha sendo divulgado em anos
anteriores não estava atingindo a comunidade discente que não repara em cartazes e tem atenção nas
informações contidas nas redes sociais. O NTIC e o DCOM foram informados sobre a campanha e
também, por orientação da Coordenadoria de Graduação - COGRAD, o GAP realizou um trabalho junto
aos IAGs das Faculdades, no sentido de realizar ações de incentivo à participação do alunado no processo
avaliativo. A PROGRAD, como em todos os anos anteriores comunicou aos Diretores de Faculdades sobre
o período de avaliação, cronograma de ações de incentivo aos alunos e disponibilização das peças da
campanha. Considerando a importância da discussão dos resultados da Avaliação do Ensino nas
atividades de Planejamento Pedagógico, os relatórios de docentes, turmas, cursos e faculdades deveriam
ser disponibilizados em datas anteriores ao início das atividades de planejamento. Esta era, inclusive, a
previsão fornecida pelo NTIC ao GT de Avaliação do Ensino e à Pró-Reitoria de Graduação no final do
primeiro semestre de 2017. Entretanto, apesar da importância do cumprimento do prazo acordado,
constatou-se que, no final do mês de julho, reservado ao Planejamento Pedagógico do 2º semestre, os
relatórios não estavam disponíveis, seja para consulta dos docentes, seja para consulta dos gestores.
Após contatos realizados entre a Coordenadoria de Graduação – COGRAD e o NTIC os resultados foram
disponibilizados a partir do final da primeira semana de agosto. Entretanto, ao consultar os referidos
relatórios com esses resultados, diversos problemas foram identificados, em relação a desempenho de
professores, inconsistências na forma de organização e apresentação das informações, dificuldades para
visualizar resultados segmentados por turmas e/ou disciplinas, o que gerou uma suspensão temporária do
acesso de docentes e gestores aos relatórios com os resultados. Dado o efeito e as consequências do
processo e dos resultados decorrentes da Avaliação do Ensino no processo de planejamento das
atividades de ensino-aprendizagem, na evolução dos docentes na carreira, nas ações dos gestores junto
ao corpo docente e na própria credibilidade do processo de avaliação, o GT entende que é preciso uma
atenção especial na identificação e solução de eventuais problemas, com o envolvimento dos setores
responsáveis, principalmente os de apoio tecnológico. AVANÇOS: a) Atualmente há muita aceitação e
reconhecimento da relevância do processo avaliativo. Alguns resultados da Avaliação Docente dão suporte
a essa afirmação em direção à valorização da ‘Avaliação do Ensino; b) A identificação das ações
realizadas pelos Diretores de Faculdades a partir dos resultados da Avaliação do ensino evidencia
avanços significativos no sentido da construção de uma cultura de avaliação na Universidade.
FRAGILIDADES: Dificuldades em relação a: 1- gestão de informações: suporte tecnológico aquém do
esperado; 2- processo avaliativo; 3- instrumento de avaliação, quanto à sua extensão e à época de
realização; 4- resistência de parte de professores e gestores; 5- uma maior reflexão e análise dos
resultados junto aos corpos docente e discente. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Discutir, com
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urgência, junto ao NTIC, as possibilidades de aperfeiçoamento do sistema, de modo a minimizar os
problemas frequentemente ocorridos; b) Aprimorar continuamente os instrumentos de avaliação; c) Dar
continuidade à análise dos dados da Avaliação Docente, respondida pelos professores; d) Garantir que o
corpo discente tenha acesso aos resultados globais da Avaliação do Ensino dos seus cursos.
Relatório PROGRAD no 06 – Estratégias Inovadoras de Aprendizagem
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Fomentar, promover, criar espaços de discussão sobre
estratégias de aprendizagem inovadoras; b) Promover oficinas pedagógicas, e reuniões para capacitar o
corpo docente na utilização de novas metodologias de ensino; c) Utilizar o espaço virtual (AVA-SAKAI e
Hospedagem do material personalizado) para capacitação de professores do ensino superior; d) Criar trilhas
de aprendizagem para os docentes inovarem nas estratégias didático-pedagógicas; e) Promover reuniões
para refletir o uso da tecnologia como suporte às estratégias de aprendizagem na sala de aula; f) Divulgar
ao corpo docente as trilhas de Aprendizagem inseridas no AVA para os professores realizarem: Portfólio,
Sala de Aula Invertida, PBL (Aprendizagem baseada em Problemas) e gamificação. DO PROCESSO
AVALIATIVO: a) Mapear as práticas inovadoras de ensino realizadas pelos docentes; b) Analisar a criação
de práticas pedagógicas que venham ao encontro do perfil do estudante universitário digital; c) Quantificar a
participação dos docentes nas oficinas realizadas.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:

O grupo de trabalho atendeu as orientações da COGRAD e realizou as atribuições de fomentar,
promover e criar espaços de discussões sobre estratégias de aprendizagens inovadoras e
capacitar os docentes para utilizar o espaço virtual – AVA, como também realizarem as trilhas de
Aprendizagem oferecidas em parceria com o DDE. No final do ano letivo constatou-se que 57
docentes fizeram inscrições nas Trilhas de Aprendizagem oferecidas, alguns em mais de uma
Trilha. No entanto, apenas 14 terminaram os cursos nos quais se inscreveram, assim, os dados
nos mostram que a relação de inscritos e concluintes ainda não atingiu 50%. No 2º semestre, o
GT realizou estudos para criar a Trilha de Aprendizagem Avaliação que está sendo estruturado no
formato do curso de Gamificação, ou seja, um template em que o docente possa percorrer no
formato cíclico similar ao da Faixa de Mobius. Outra ação foi a parceria com a Escola de Cadetes
de Campinas, onde foi realizado uma apresentação das Trilhas de Aprendizagem para 15
coronéis, em função do interesse manifestado por eles, de realizarem as Trilhas de Aprendizagem
idealizados por esse Grupo de trabalho em parceria com o DDE. Em novembro, foi realizado o I
Fórum das Trilhas de Aprendizagem da PUC-Campinas a fim de socializar com os docentes que
concluíram um ou mais cursos das trilhas de aprendizagem. Por fim, membros do Grupo de
Trabalho participaram como palestrantes em uma mesa redonda e uma Conferência no
Congresso Brasileiro de Microbiologia.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
A avaliação realizada pelo Grupo de Trabalho foi bastante positiva, devido à construção das trilhas com uma
nova perspectiva que é elaborar um quadro conceitual em que se rompa a visão de Trilhas de
Aprendizagem como uma ferramenta apenas de instituições corporativas, e sim, de natureza acadêmicocientífica. As expectativas dos gestores (PROGRAD e DDE) e dos docentes que participaram efetivamente
das atividades oferecidas pelo GT EIA foram contempladas quanto aos itens inovação e competência de
produção de material pedagógico de altíssima qualidade, para que uma nova geração de docentes esteja
apta a ministrarem seus conteúdos específicos de uma maneira atualizada capaz de despertar o aluno da
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geração nativo digital interessado no ensinamento e não se evadir da sala de aula e do curso que está
frequentando. Tal competência é vista pelos gestores de outras Instituições, como a Escola de Cadetes, a
Sociedade Brasileira de Microbiologia, através de seu departamento de ensino de Microbiologia e o CTI
(Centro de Tecnologia da Informação Renato Archer), os quais, através de redes sociais, procuraram os
membros do GT-EIA para se inteirarem da sua produção. Assim, é gratificante ter na Universidade um
Grupo de Trabalho que tem esse foco no ensino superior contemporâneo. AVANÇOS: a) As Trilhas podem
ser acessadas de dentro e de fora da PUC-Campinas; b) Participação em um congresso nacional
(Microbiologia) para apresentação de duas das quatro metodologias ativas que vem sendo veiculadas junto
aos professores da PUC-Campinas; c) Abertura de uma nova frente de trabalho para o GT: articulação de
parceria com a Escola de Cadetes para conhecimento e treinamento das trilhas de aprendizagem; d)
Docentes da escola de cadetes realizaram o curso das trilhas; e) Proposição do I Fórum das Trilhas de
Aprendizagem com docentes concluintes. FRAGILIDADES: a) Baixa participação dos professores inscritos
para iniciar um dos cursos das Trilhas de metodologias ativas, ainda que neste semestre obtivemos um
número maior) em relação ao ano anterior; b) Outras atividades pedagógicas e/ou administrativas dos IAGs,
nas diferentes Faculdades/Centros e que dificulta o trabalho na produção de atividades do GT-EIA; c)
Dificuldade em trabalhar com o NTIC, como os demais Grupos de Trabalho; d) Ausência de uma política
institucional para validar e pontuar a realização dos cursos em formulários que promovem os docentes.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Inserir, no Formulário de Pontuação dos Processos Seletivos
realizados pelos docentes, a certificação de cursos de capacitação pedagógica realizados pelo GT-EIA Trilhas de Aprendizagem e outras Oficinas pedagógicas oferecidas pelo GT-PPCP.
Relatório PROGRAD no 07 – Implantação do Escritório de Talentos e Carreiras – Programa de
Estágio PUC- Campinas
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Aprimorar o novo sistema de estágio, implantado para os Estágios
Não Obrigatórios a fim de agilizar o fluxo de documentos de estágio envolvendo unidades concedentes de
estágios, centros e faculdades e Escritórios de Talentos e Carreira; b) Desenvolver e implantar, junto com a
PROAD/DOCM, novo sistema para bolsa interna, para aprimorar o fluxo de documentos de estágio; c)
Desenvolver e implantar no novo sistema de estágio para emissão de relatórios gerenciais sobre emissão
de documentos de estágios; d) Desenvolver e implantar no novo sistema de estágio para gerenciar a
emissão e entrega de Relatórios de Atividades de Estágios pelos alunos; e) Gerenciamento de Acordos de
Cooperação da PUC-Campinas com as unidades concedentes de estágios e agentes integradores; f)
Avaliar a implantação da cobrança da taxa administrativa das unidades concedentes de estágio (empresas
públicas) para o gerenciamento dos documentos de estágios; g) Gerenciar a realização da Feira de Estágio,
que acontece anualmente; h) Elaborar proposta para regulamentação do estágio no exterior, em parceria
com o DRE; i) Desenvolver e implantar o banco de vagas de estágio e o banco de currículos para acesso
das unidades concedentes, a fim de agilizar o processo de seleção dos alunos; j) Discutir a implantação do
sistema de estágio para atender a demanda de Estágio Obrigatório realizados nas unidades internas da
PUC-Campinas e em unidades externas, mas conveniadas, com a instituição. DO PROCESSO
AVALIATIVO: a) Capacitar e aperfeiçoar a participação dos professores/diretores responsáveis pelo estágio
em seus respectivos Centros/Faculdades para o gerenciamento dos estágios de seus alunos; b) Zelar pela
constante e contínua atuação dos professores/diretores na análise documentos: Termo de Compromissos
de Estágio, Aditivos, Plano de Atividades e Relatórios; c) Analisar se as demandas solicitadas foram
realizadas ou deverão ser redimensionadas; d) Avaliar a satisfação dos alunos em relação as demandas de
estágios não obrigatórios; e) Orientar as Direções de Faculdades sobre os quesitos legais do Estágio.
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2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Desde 2016 o GT
Estágio esteve integrado com as ações da Central de Estágio, possibilitando o constante alinhamento de
condutas, procedimentos, fluxos e divulgação das ações. Com a criação da Central de Estágio, o
gerenciamento o Programa de Estágio da PUC-Campinas e suas decisões passaram a ser centralizadas no
âmbito da Central de Estágio para o aprimoramento dos processos gerenciais, que se pautou a regularizar
os procedimentos para a emissão dos TCE’s Obrigatório e Não Obrigatórios, de acordo com os Projetos
Pedagógicos do Curso (carga horária e critérios previstos nos Regulamentos de Estágios), planejamento
dos fluxos dos documentos nos Centros e Faculdades. Os parâmetros para o desenvolvimento desse
programa foram definidos na CIRCULAR PROGRAD no 009/16. Em março de 2017, o trabalho da Central
de Estágio evoluiu para a criação do Escritório de Talentos e Carreiras, com objetivos mais amplos – além
de gerenciar os processos de estágio, também atuar na linha de capacitação profissional dos alunos, por
meio de oficinas e treinamentos específicos. No âmbito do desenvolvimento do novo sistema de estágio,
ofereceu orientação às comunidades interna e externa sobre o funcionamento do Sistema, reduzindo a
circulação de papéis. Houve a realização da V Feira de Estágio e também aconteceram reuniões mensais
do GT de Estágio com ações voltadas para o aprimoramento do Programa de Estágio juntos aos cursos e
organização de palestras e eventos voltados para os alunos. A implantação da segunda fase do Programa
de Estágio aconteceu durante todo o ano de 2017, tendo como meta alicerçar as Orientações do Programa
de Estágio, de acordo coma CIRCULAR PROGRAD no 009/2016, para as comunidades interna e externa e
aprimorar os serviços oferecidos com o sistema de estágio e ofertas de vagas para os alunos. O trabalho
desenvolvido envolveu: a) capacitação profissional dos alunos, com a realização de oficinas e palestras de
orientação profissional; b) discussão do Regulamento de Estágios e a implantação da cobrança da taxa
administrativa para o gerenciamento dos Termos de Compromisso das unidades concedentes privadas e
dos agentes integradores, já aprovados pela Coordenadoria Jurídica da PUC-Campinas, em fase de
avaliação da Reitoria; c) atualização do manual de orientação sobre o Programa de Estágio da PUCCampinas, conforme cartilha disponível no portal da PUC-Campinas; d) disponibilização da página do
Escritório de Talentos e Carreiras no início de 2018 ; e) intensificação da emissão de documentos para os
alunos realizarem estágios no exterior, em parceria com a Secretaria Geral da Universidade. O objetivo
agora é caminhar para a terceira fase, a ser desenvolvida a partir de 2018.
3. RESULTADOS GLOBAIS: A Central de Estágio fez avaliações das propostas de Regulamentos de
Estágios preparadas pelas faculdades; atendeu as unidades concedentes de vagas de estágios e orientou
os alunos, por e-mail e telefone, sanando dúvidas e questionamentos. As faculdades com cursos que têm
estágios obrigatórios estão se organizando para a emissão do TCE Obrigatório, adequando-se à
CIRCULAR PROGRAD no 009/16. O Escritório de Talentos e Carreiras pautou sua atuação em 2017 na
organização de uma sede própria, prédio H-11, salas 7 e 8, Campus I, o que permite atendimento
permanente aos alunos da Instituição, e na implantação do novo sistema de estágio, o gerenciamento dos
contratos Não Obrigatórios, a fim de otimizar o trabalho realizado por todos os agentes internos e externos
envolvidos no processo. Também foi realizado Encontro Pedagógico de capacitação dos docentes durante o
Planejamento Pedagógico, organizado pela PROGRAD em fevereiro, palestras para os alunos da PUCCampinas com enfoque no desenvolvimento da carreira profissional, a V Feira de Estágio realizada em maio
e o gerenciamento dos documentos de estágios, como os convênios com as unidades concedentes de
vagas. As propostas foram realizadas com sucesso, o que representa um avanço para o Programa de
Estágio da PUC-Campinas. Todos os resultados apresentados em 2017 pautaram-se no aprimoramento do
Programa, a fim de atuar diretamente com as unidades concedentes de vagas e agentes de integração,
gerenciamento dos convênios de estágio, aprimoramento do sistema de estágio – a fim de dinamizar o fluxo
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dos documentos e reduzir a circulação do volume de papel – atuar junto aos Centros para orientação dos
professores, funcionários e alunos. Nesse ano também se discutiu o Regulamento de Estágios, já aprovado
pela Coordenadoria Jurídica da PUC-Campinas, para a implantação da taxa administrativa dos TCE’s Não
Obrigatórios, em tramitação junto à Reitoria. Os resultados dos trabalhos foram utilizados por todos os
alunos que realizam estágio não obrigatório, pelos funcionários das Secretarias Acadêmicas e componentes
da Central de Estágio, tendo sido promissores e facilitadores na tramitação dos TCE e na agilidade de
devolutiva dos documentos aos alunos. Assim, entende-se que o GT Estágio alcançou os objetivos
propostos no momento de sua criação, considerando os âmbitos de sua atuação. Hoje, essa ação está com
o Escritório de Talentos e Carreiras, avançando no cumprimento do Programa de Estágio da PUCCampinas. Os professores que atuaram no GT de Estágio em 2017 tiveram importante papel, além das
atividades diárias de gerenciamento dos processos em seus respectivos Centros, de organizar oficinas de
capacitação para os alunos. O novo sistema de estágio, desenvolvido junto com o NTIC, também
representou um avanço na operacionalização dos contratos de estágios Não Obrigatórios e, para isso, o
Escritório de Talentos e Carreiras realizou oficinas para treinamento de IAGs, diretores e funcionários das
faculdades com objetivo de aprenderem a manusear o sistema. Com o sistema para o estágio Não
Obrigatório em funcionamento, desde novembro de 2017, será possível em 2018 iniciar uma nova frente,
com serviços voltados para: a) criação do Banco de Currículo e do Banco de Vagas; b) planejamento de
carreira de alunos e ex-alunos da PUC-Campinas; c) atuar com vagas de trainee ou até mesmo para a
recolocação no mundo do trabalho; d) treinamento para entrevistas de empregos; e) identificação de
competências e habilidades profissionais; f) uso das redes sociais para se inserir no mundo do trabalho; g)
avaliação do perfil do profissional formado pela PUC-Campinas; h) auxílio na seleção de candidatos para as
empresas cooperadas com a Instituição; i) organização de palestras, workshops, marketing pessoal,
networking, debates, entre outros eventos, sobre o mundo do trabalho. Além disso, há a proposta de se
desenvolver o sistema para o Estágio Obrigatório: a) Fluxo virtual interno; b) TCE coletivo – já aprovado
pela Coordenadoria Jurídica; c) Interagir com o SIGA – disciplinas de estágio obrigatório do currículo de
cada curso. AVANÇOS: a) Desdobramento da Central de Estágio em Escritório de Talentos e Carreiras, no
primeiro semestre; b) Implantação do novo sistema de estágio, com fluxo mais ágil e com validação digital
dos TCE’s Não Obrigatórios pelas Diretorias de Faculdade, eliminando o tramite de papéis, que fica apenas
entre as unidades concedentes e o Escritório de Talentos e Carreiras; c) Normalidade na tramitação dos
TCE’s e diminuição do tempo de tramitação; d) Melhoria na normatização dos TCE’s de Estágio Obrigatório
nos cursos de bacharelado e de licenciatura; e) Implantação de uma nova cultura acadêmica em relação à
organização dos estágios, de acordo com o PPC de cada curso e o regulamento de estágio, onde estão
definidos os níveis de complexidades das atividades a serem realizadas pelos alunos no estágio; f) Redução
dos prazos de tramitação e devolução dos documentos aos alunos; g) Ampliação dos convênios com
unidades concedentes de estágio; h) Criação e implantação da nova sede do Escritório de Talentos e
Carreiras, no Campus I, facilitando o acesso dos alunos; i) Orientação periódica para os alunos sobre
prazos para validação dos documentos de estágios ativos. FRAGILIDADES: a) Necessidade de
implantação de relatórios gerenciais, quantitativos e qualitativos; b) Falta de um ambiente para divulgação
de vagas de estágios, vagas de trainee e currículos dos alunos. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a)
Solicitar maior dedicação ao NTIC para finalização do módulo de homologação e de validação do Sistema
de Estágio para emissão dos Estágios Não Obrigatórios e Acordos de Cooperação; b) Propor às Diretorias
de Faculdade maior agilidade na regulamentação dos Estágios Obrigatórios; c) Continuar o trabalho para
diminuir ainda mais o tempo de tramitação dos Termos de Compromisso de Estágios; d) Desenvolver, junto
com o NTIC, o sistema para os Estágios Obrigatórios, reduzindo o fluxo de papel e regularizando essa
prática na Instituição; e) Implantar melhorias no sistema de estágio desenvolvido pelo NTIC e instalado em
novembro de 2017, para obtenção de relatórios gerenciais quantitativos e qualitativos; f) Desenvolver
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ambiente para divulgação de: vagas de estágios; vagas de trainee; e currículos dos alunos; g) Elaborar um
regulamento para padronizar os procedimentos a serem adotados para a realização de Estágio no Exterior.
Relatório PROGRAD no 08 – Integração: Graduação & Sociedade
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Apoiar a Política de Graduação da Universidade no que se refere
à permanência do aluno nos cursos de graduação; b) Estimular a realização de parcerias/convênios com
Instituições públicas e privadas que visem a participação de alunos da graduação para estimular
pertencimento e consequentemente a diminuição da evasão; c) Criar Banco de Dados atualizados dos
convênios/parcerias com Instituições públicas e privadas para divulgação junto as Diretorias de Faculdade;
d) Fomentar e criar espaços de discussão para que representantes do mundo do trabalho se interajam com
a Universidade; e) Articular ações para divulgar os projetos de parceria com as Instituições Públicas e
Privadas; f) Viabilizar parcerias com empresas que oferecem ao aluno oportunidade de aplicar na prática os
conhecimentos e competências adquiridas na Universidade; g) Programar reuniões e/ou visitas técnicas
programadas aos docentes e alunos que atuam nos referidos Projetos; h) Acompanhar as reuniões de
trabalho dos Projetos que estão em andamento; i) Realizar eventos para divulgação dos resultados dos
Projetos desenvolvidos. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Melhorar a divulgação dos projetos de parceria
com as Instituições Públicas e Privadas; b) Zelar pela constante e contínuo trabalho do GT para as ações
junto as Instituições parceiras ocorram conforme programado; c) Analisar se as demandas solicitadas foram
realizadas ou deverão ser redimensionadas; d) Avaliar a satisfação dos alunos e docentes em relação as
demandas dos projetos provenientes das parcerias com as Instituições.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
OGT iniciou suas ações realizando uma apresentação ao GAPe de todos os Centros para divulgar as
parcerias e, principalmente, informar as Diretorias de Faculdades as novas áreas de estágio obrigatórios
que estavam surgindo e, também, as oportunidades dos alunos realizarem TCC em parcerias com a SVDS
(Secretaria do Verde, Meio Ambiente e Desenvolvimento sustentável), Mata Santa Genebra e MPF
(Ministério Público Federal). O CEATEC foi o centro que mais aderiu, através da Faculdade de Engenharia
Ambiental que inseriu vários alunos no plano de estágio da SVDS e na Mata Santa Genebra. Durante o ano,
outras parcerias foram aprovadas pela Coordenadoria Jurídica da PUC-Campinas e o acordo foi firmado por
5 anos de trabalhos em conjunto. Essas foram divulgadas à comunidade universitária através da COGRAD
e dos GAPes de cada Centro. São elas: a) Organização Não Governamental – CPTI – Centro Promocional
Tia Ileide; b) Instituto Padre Haroldo Rahm; c) Penitenciaria Feminina de Campinas; d) Fundação José
Pedro de Oliveira (FJPO) – Mata Santa Genebra; e) Departamento de Água e Esgoto de Valinhos – DAEV.
Também há continuidade do processo de parceria com o CTI Centro de Tecnologia da Informação Renato
Archer, onde a minuta aprovada pelo CTI já foi encaminhada a Coordenadoria Jurídica da PUC-Campinas.
No final do 2º semestre aconteceram às socializações das atividades realizadas pelas parcerias do MPF e
da SVDS, onde foi realizada uma programação composta de Mesa Redonda e apresentação de pôsteres
dos trabalhos desenvolvidos. Segue as realizações:
¾ IV Encontro Integrado dos Trabalhos do Convênio PUC/ Ministério Público Federal - Foi realizado em 21
de novembro – no Auditório Cardeal Agnelo Rossi do Campus I, com a participação dos convidados: Dr.
Aureo Marcus Makiyama Lopes (MPF), Pró-Reitor de Graduação, Coordenadora Geral de Graduação e
professores de diversas Faculdades e alunos que realizaram apresentação de trabalhos.
¾

IV Encontro de Integração dos Trabalhos do Convênio PUC/Secretaria do Verde e Desenvolvimento
Sustentável (SVDS) - Foi realizado em 14 de novembro – no Auditório Cardeal Agnelo Rossi do
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Campus I, com a participação dos convidados, Sylvia R. P. Teixeira, Assessoria Técnica da Prefeitura
de Campinas, Pró-Reitor de Graduação, Coordenadora Geral de Graduação, Dra. Andréa Cristina de
Oliveira Struchel, supervisora departamental da SVDS; Ângela Cruz Guirao, diretora do Departamento
do Verde e Desenvolvimento Sustentável, da SVDS; Geraldo Ribeiro de Andrade Neto, coordenador de
planejamento e gestão ambiental; Prof. João Paulo Coelho, docente da Faculdade de Engenharia
Ambiental e Dr. Leandro Garcia Costa, docente da Faculdade de Engenharia Ambiental, outros
professores de diversas Faculdades e alunos que realizaram apresentação de trabalhos.

3. RESULTADOS GLOBAIS:
O Grupo de Trabalho superou as expectativas de realizar as atribuições a ele conferidas, isso é, promover
projetos participativos entre Instituições públicas e privadas, articular ações para que os projetos de fato
fossem realizados e oferecer ao alunato oportunidades de aplicar na prática os conhecimentos e
competências adquiridos no curso de origem. Os resultados são evidenciados com produção dos pôsteres
apresentados nos 2 eventos citados anteriormente. Encontra-se, no meio acadêmico, uma avaliação
bastante positiva dessa iniciativa da Universidade, bem como uma enorme disposição e interesse nas
iniciativas relacionadas a essas parcerias. O grupo acredita que os resultados práticos da interação da
Universidade com as Instituições, cujos trabalhos já vinham acontecendo, ampliaram e que novas atividades
serão realizadas em 2018 com as novas parcerias. Esse fato ocorreu em 2017 com a atuação de alunos da
Faculdade de Engenharia Ambiental com a Mata Santa Genebra. Essa maneira é uma forma de a
Universidade se destacar em relação às demais Universidades da cidade e região, tornando um diferencial
na fomentação da cidadania, do espírito coletivo, e a consciência de formação profissional e política do
aluno. AVANÇOS: a) Aumento de Instituições que finalizaram os convênios de parcerias com a PUCCampinas para que possam ser realizados estágios obrigatórios, disciplinas que apresentam atividades
práticas e produção de TCCs; b) Percepção de que as relações externas, no modelo de convênio bilateral,
têm colocado importantes componentes de realidade à abordagem acadêmica, qualificando a atuação da
graduação para o enfrentamento profissional dos alunos e intensificando o cumprimento da missão
institucional da PUC-Campinas; c) Interesse de diversas áreas da sociedade em estreitar relações com a
Universidade; d) Comportamento bastante comprometido do aluno que participa dos trabalhos e uma
importante simbiose na construção da cidadania, por meio da investigação de cada especialidade do
conhecimento; e) Relações externas que possibilitam o contato do aluno com problemáticas complexas e
multidisciplinares são uma importante fronteira no papel da Universidade para a construção de uma
sociedade desenvolvida, justa e solidária; f) Mudança no formato de organização dos eventos de
apresentação das atividades realizadas dentro do convênio, levou a um expressivo aumento de participação
dos professores e dos alunos. FRAGILIDADES: a) Falta de reconhecimento pela Universidade dos
trabalhos realizados por docentes, de tal modo que o docente que participa de processo de seleção para
novas disciplinas possam receber pontuação pela atividade realizada nas parcerias; b) Falta de formulação
de instrumentos virtuais de gestão e de controle, via Portal da Universidade, de tal modo que o processo de
registro e de certificação da participação se torne sistematizados e automáticos; c) Falta de uniformização
na definição de metodologia de certificação dos alunos e dos docentes envolvidos nos convênios; d)
Dificuldade em se obter maior número de docentes que proponham projetos de parceria, pois não há nada
já desenhado ou construído. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Dar continuidade ao trabalho junto aos
representantes das parcerias para que ocorra um aumento de atividades realizadas pelos alunos e
docentes.
Relatório PROGRAD no 10 – Programa Comunidade de Aprendizagem (PROCAP)
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1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Analisar, propor e implementar melhorias nos processos do
PROCAP, visando sempre a sua qualificação; b ) Manter e acompanhar o oferecimento das turmas do
PROCAP procurando aprimorar os trabalhos junto às Faculdades ofertantes; c) Dar continuidade ao
PROCAP, considerando o oferecimento dessa disciplina e seu devido acompanhamento nos diversos
Centros; d) Ampliar o contato com as direções das Faculdades ofertantes das Disciplinas do projeto,
visando o aprimoramento da organização do PROCAP. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Incluir um
instrumento de avaliação específico do PROCAP junto ao processo de avaliação de ensino já existente no
sistema da Universidade; b) Fazer a análise e o levantamento dos diversos tipos de requerimentos emitidos
pelos alunos nas Centrais de Atendimento ao aluno; c) Reelaborar as respostas complicadas no processo
de avaliação já existente na Universidade a fim de se obter novos modelos de questionários e de
instrumentos.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: As atividades do
PROCAP têm como objetivos colaborar com a inserção na vida acadêmica, aprimorar a compreensão de
conteúdos básicos e de hábitos de estudo para a vida universitária, ter contato com o instrumental de
aprendizagem para EAD e proporcionar uma vivência de aprendizagem em grupo e interdisciplinar,
possibilitando o diálogo entre diferentes áreas de forma colaborativa. As disciplinas oferecidas pelo
PROCAP buscam trabalhar os conteúdos necessários para que o aluno possa permanecer na Universidade
e dar prosseguimento à sua formação profissional e pessoal. É, portanto, um Programa de Apoio ao aluno
ingressante e, na medida em que resgata conhecimentos básicos do Ensino Médio que serão utilizados em
outras disciplinas de seu curso, também contribui para diminuir a evasão. Nos períodos de planejamento
acadêmico pedagógico, dos dois semestres de 2017, foram divulgados os resultados e os aspectos
pedagógicos do PROCAP, assim como as diretorias transmitiram aos docentes em reuniões os objetivos
das ações realizadas no decorrer do ano.

3. RESULTADOS GLOBAIS: Foram realizadas as ações: a) Reuniões com todos os Centros para ouvir as
avaliações e buscar sugestões sobre o componente; b) Reunião com todos os Centros para atualizar
informações e critérios de oferecimento do PROCAP-Semana Especial para 2017; c) Orientações para a
CAA – Central de Atendimento ao Aluno e Secretarias Acadêmicas dos Centros sobre o oferecimento do
PROCAP em 2017. Foi utilizada parte da apresentação do encontro pedagógico; d) Efetivação da proposta
da Semana Especial de oferecimento do PROCAP, oferecida aos alunos reprovados nas diversas
modalidades, para o início do ano letivo, no 1º semestre de 2017.
Tabela 1.

Cursos por Área do PROCAP – PUC - Campinas, 2017.
1º Semestre de 2017
Biologia

Leitura e Escrita

Matemática

Inglês

Medicina

Direito

Administração

Letras

Ciências
Biológicas

Geografia

Ciências Contábeis

Enfermagem

Arquitetura e Urbanismo

Ciências Econômicas

Gestão da Tecnologia da
Informação

Matemática

Artes Visuais

Química

Design Digital

Engenharia Química
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Jornalismo

Engenharia de Computação

Publicidade e Propaganda

Sistemas de Informação

Relações Públicas

Engenharia de Telecomunicações

Turismo

Engenharia Elétrica

Ciências Sociais

Engenharia de Produção

História

Farmácia

Filosofia

Engenharia Civil

Fonoaudiologia

Engenharia Ambiental e Sanitária

Psicologia
Teologia
Biblioteconomia
Nutrição
Fisioterapia
Terapia Ocupacional
Pedagogia
Educação Física
Odontologia
Serviço Social
2º Semestre de 2017
Medicina

Tabela 2.

Direito

Administração

Número de alunos matriculados por área do PROCAP, 2017.
2017

Biologia

Matemática

Leitura e Escrita

Inglês

1º Semestre

272

884

1698

39

2º Semestre

69

61

186

3

TOTAL

341

945

1884

42

Tabela 3.
Número de alunos matriculados no PROCAP nos últimos 3 (três)
anos, por semestre.
ALUNOS
MATRICULADOS
SEMESTRE / ANO

2015

2016

1º Semestre

3747

1183

2893

2º Semestre

348

100

319

TOTAL

4095

1283

3212

2017

O decréscimo dos alunos matriculados a partir de 2016 deu-se em função do número de aprovados nos
Pedidos de Suficiência, conforme demonstrado a seguir, na Tabela 4.
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Tabela 4. Número de alunos que pediram Suficiência do PROCAP – 1o semestre
de 2017.
SUFICIÊNCIA
PROCAP
1o Semestre 2017

APROVADOS

REPROVADOS

TOTAL

BIOLOGIA

203

47

250

LEITURA E ESCRITA

1486

80

1566

MATEMÁTICA

631

90

721

INGLES

27

2

29

Tabela 5. Número de alunos que pediram Suficiência do PROCAP – 2o semestre
de 2017.
SUFICIÊNCIA
PROCAP
2o Semestre 2017

APROVADOS

REPROVADOS

TOTAL

BIOLOGIA

62

-

62

LEITURA E ESCRITA

4

-

4

MATEMÁTICA

197

10

207

INGLÊS

37

18

55

Continuaram, em 2017, as discussões sobre as possíveis melhorias para o PROCAP, tendo em vista
atender aos objetivos desse importante Programa Institucional, hoje já componente curricular. Para atender
as necessidades apontadas nas avaliações, foi dada continuidade nas análises do Programa e proposto um
aprimoramento pedagógico e operacional em seu oferecimento, para o primeiro semestre de 2018. No
Planejamento Acadêmico-Pedagógico do 1º semestre de 2017, em um dos Encontros Pedagógicos para a
discussão e a apresentação do novo formato de oferecimento do PROCAP, foram transmitidas as
orientações sobre os oferecimentos da Semana Especial e dos Pedidos de Suficiência. AVANÇOS: a)
Continuidade do oferecimento da Disciplina PROCAP como componente curricular obrigatório, inserido na
grade horária do aluno; b) Continuidade da divulgação das Disciplinas do PROCAP, feita pelas Diretorias de
Faculdade, no momento de acolhida ao ingressante; c) Continuidade da opção de os Centros oferecerem as
disciplinas do PROCAP no 1o ou 2o bimestre dos dois semestres letivos; d) Participações das Diretorias de
Centro nas reuniões com a CPRAFOR e que, após aprovados os critérios estabelecidos pela PROGRAD,
as Diretorias de Centro e de Faculdade, contribuíram substancialmente para a eficácia do Exame de
Suficiência do PROCAP nas diversas áreas, seja ao aluno ingressante no vestibular regular quanto no de
inverno; e) Permanência da utilização da nota da Prova Geral do Vestibular da PUC-Campinas e da
pontuação do ENEM (Exame Nacional do Ensino Médio) que continuou, no ano de 2017, como um grande e
significativo avanço para o Programa, conforme indicado no item 6 do Relatório PROAVI/2016; f) Busca de
equilíbrio e incentivo aos alunos monitores nas diversas modalidades do PROCAP. Isso ocorreu nos dois
semestres, em função da necessidade de um elevado número deles para as áreas de Matemática e Leitura
112

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO
ANO: 2017
e Escrita, um problema nos anos anteriores; g) Continuidade na realização do processo de atribuição de
aulas do PROCAP aos docentes no mesmo período de atribuição das aulas das demais Disciplinas; Isso
proporcionou um avanço na organização do Programa; h) Participação e capacitação dos envolvidos com o
Programa que, consequentemente, contribuiu com a sua qualificação; isso ocorreu com o apoio da
comunidade (diretorias, funcionários, docentes, monitores, alunos e funcionários da Central de Atendimento
ao Aluno – CAA); i) Novas ideias propostas pelas Diretorias considerando as avaliações anteriores, os
aspectos pedagógicos e as dificuldades encontradas pelos alunos do PROCAP em anos anteriores.
Alterações pedagógicas e de cronograma foram propostas e implementadas em 2017, visando a melhoria
do Programa; j) Produção acadêmica com a elaboração de Pôster sobre a disciplina. FRAGILIDADES: a)
Dificuldade de manutenção dos alunos-monitores durante todo o período de oferecimento. Muitos alunos
migram para outras atividades, como por exemplo, estágios e empregos, deixando de atuar no PROCAP; b)
Necessidade de um material Institucional para o apoio pedagógico e para as orientações aos docentes do
PROCAP, ao CAA e a todos os envolvidos, visando maior eficácia desse componente curricular; c)
Necessidade de manter o ambiente on-line (AVA) mais eficiente (sem interrupções, pois existem
dificuldades, em certos períodos, para utilização de fórmulas, imagens, vídeos, entre outros); d)
Necessidade de manter a disponibilidade do AVA nos finais de semana, pois muitos alunos realizam as
atividades nesse período; e) Necessidade urgente e mais eficaz no atendimento das solicitações pelo NTIC,
sobretudo com relação aos problemas que precisam ser solucionados de imediato (Exemplos: Matrículas,
relatórios). SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Envolver continuamente as Diretorias ofertantes em um
processo que incentive a seleção antecipada de alunos-monitores; b) Dar continuidade ao trabalho
presencial de divulgação a ser feito pelas Diretorias em sala de aula, no início dos períodos de aulas,
orientando os ingressantes quanto a esse componente curricular; c) Dar sequência ao trabalho de
envolvimento das Diretorias ofertantes para realizar o processo de atribuição de aulas do PROCAP aos
docentes no mesmo período de atribuição das demais disciplinas; d) Elaborar material Institucional,
relacionado aos aspectos pedagógicos, para apoio e orientação aos docentes do PROCAP; e) Dar
seguimento às ações para a definição de novos procedimentos operacionais e de aprimoramentos do
PROCAP para 2018; f) Dar continuidade às capacitações pedagógicas, inclusive 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;
h) Dar sequência à avaliação e ao acompanhamento do PROCAP – Regular e Semana Especial –, assim
que as propostas de oferecimento sejam implementadas; i) Envolver alunos, docentes, monitores e
diretorias ofertantes na avaliação do PROCAP.
Relatório PROGRAD no 12 - Programa Institucional de Monitoria
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: 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) Criar
espaço para discutir sobre a qualidade das atividades da Monitoria na PUC-Campinas; d) Integrar a
Monitoria com a Comunidade de Aprendizagem – PROCAP; e) Realizar analise dos resultados das
avaliações realizadas pelos monitores e professores; f) Realizar reunião com funcionários dos Centros para
orientações pertinentes; g) Apresentar os projetos de Monitoria na Mostra de Planejamento AcadêmicoPedagógico. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Melhorar o número de projetos de Monitoria; b) Avaliar a
satisfação dos alunos que realizaram a disciplina que apresentam monitores; c) Avaliar se os docentes que
apresentam projetos de Monitoria encontraram suporte técnico-administrativo para conduzi-la a contento.
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2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
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. Entendendo a importância de tal atividade, a PUCCampinas acompanha e consolida a implementação do Programa Institucional de Monitoria realizando
semestralmente a Avaliação Institucional da Monitoria. O Grupo de Trabalho (GT) Monitoria continuou
sendo composto por duas representantes da PROGRAD, fato que limita sua atuação para atender os
objetivos traçados. Como nos anos anteriores, em 2017 o GT organizou um plano de trabalho para a
divulgação do cronograma de inserção de novos projetos de Monitoria e número de vagas de monitoria por
Faculdade e Centro. Esse plano foi posto em prática realizando a divulgação da abertura de vagas no
Sistema de Informação de Monitoria - SIM, encaminhamento de e-mails a todos os diretores de Faculdades
e inclusão na pauta das reuniões realizadas, pela COGRAD, junto aos Grupos de Apoio Pedagógico –
GAPe dos cinco Centros da PUC-Campinas.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
As ações de divulgação da Monitoria foram realizadas através de atuação da COGRAD junto a área logada
dos discentes e dos professores e, principalmente, através das reuniões realizadas pelo GAP dos Centros
que trabalharam estimulando e orientando os professores que ministram disciplinas elencadas com
Monitoria na realização dos Projetos e na inserção deles no Sistema. O Sistema Informatizado de Monitoria
- SIM tem permitido um amplo acompanhamento (gestão) das atividades de monitoria. Abaixo, os dados
referentes a 2017.
Tabela 1.

Número de projetos de monitoria dos professores nos
últimos 3 anos.
ANO/SEMESTRE

2015

2016

2017

1o sem

449

464

586

2o

sem

523

526

613

TOTAL

972

990

1199

o

N DE PROJETOS DE
MONITORIA

Tabela 2.

Número de alunos inscritos para seleção nos Projetos de
Monitoria nos últimos 3 anos
ANO/SEMESTRE

No DE ALUNOS
INSCRITOS PARA
MONITORIA

2015

2016

2017

1o sem

11459

2286

3698

2o

sem

1646

1929

3450

TOTAL

3105

4215

7148

Tabela 3. Número de monitores voluntários e remunerados nos últimos 3 anos.

2015
ANO/SEMESTRE
VOLUNTÁRIOS
No DE
REMUNERADOS
MONITORES
TOTAL

o

2016

o

o

1
2
1
TOTAL
sem sem
sem

2017

2
sem

TOTAL

1
sem

2o
sem

TOTAL

o

o

275

320

595

354

322

676

349

418

767

609

621

1230

683

686

1369

678

676

1354

884

941

1825

1037

1008

2045

1027

1094

2121

Obs: Não estão incluídos os monitores que desenvolvem atividades no PROCAP.
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Tabela 4. Número de monitores voluntários e remunerados do Centro de Ciências da Vida,
por Curso.

CENTRO DE CIÊNCIAS DA VIDA

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS

2017
o

1 sem

o

2 sem

TOTAL

VOLUNTÁRIOS

2

13

15

REMUNERADOS

13
15

20
33

33

TOTAL

48

CIÊNCIAS BIOLÓGICAS
(LICENCIATURA)

VOLUNTÁRIOS

0

1

1

REMUNERADOS

4
4

9
10

13

VOLUNTÁRIOS

19

11

ENFERMAGEM

REMUNERADOS

15
34

10
21

30
25

TOTAL

TOTAL
FARMÁCIA

FISIOTERAPIA

FONOAUDIOLOGIA

MEDICINA

NUTRIÇÃO

ODONTOLOGIA

PSICOLOGIA

TERAPIA OCUPACIONAL

55

VOLUNTÁRIOS

1

0

1

REMUNERADOS

11
11

17

TOTAL

6
7

VOLUNTÁRIOS

14

57

71

REMUNERADOS
TOTAL

13
27

24
81

108

VOLUNTÁRIOS

37

37

74

REMUNERADOS
TOTAL

13
50

15
52

102

VOLUNTÁRIOS

137

192

329

REMUNERADOS
TOTAL

45
182

47
239

421

VOLUNTÁRIOS

7

5

12

REMUNERADOS

17
24

11
16

28

TOTAL
VOLUNTÁRIOS

22

15

37

REMUNERADOS

17
32

38

TOTAL

21
43

VOLUNTÁRIOS

42

13

55

REMUNERADOS

39
52

83

TOTAL

44
86

138

VOLUNTÁRIOS

0

9

9

REMUNERADOS

5
5

27
36

32

477

558

1035

TOTAL
TOTAL

14

18
37

28

92

40

75

41
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Tabela 5.

Número de monitores voluntários e remunerados do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de
Tecnologias, por Curso.
2017
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS, AMBIENTAIS
E DE TECNOLOGIAS
1o sem 2o sem
TOTAL
VOLUNTÁRIOS
ARQUITETURA E URBANISMO

ENGENHARIA AMBIENTAL E SANITÁRIA

ENGENHARIA CIVIL

18

14

32

REMUNERADOS

40

37

77

TOTAL

58

51

109

VOLUNTÁRIOS

02

0

2

REMUNERADOS
TOTAL

17
19

13
13

30
32

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
31
31

0
30
30

0
61
61

VOLUNTÁRIOS

0

0

0

ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO

REMUNERADOS
TOTAL

22
22

17
17

39
39

VOLUNTÁRIOS

0

0

0

ENGENHARIA DE PRODUÇÃO

REMUNERADOS
TOTAL

10
10

7
7

17
17

VOLUNTÁRIOS

0

0

0

ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES

REMUNERADOS
TOTAL

1
1

1
1

2
2

ENGENHARIA ELÉTRICA

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
10
10

0
11
11

0
21
21

ENGENHARIA QUÍMICA

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
9
9

0
15
15

0
24
24

GEOGRAFIA

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
1
1

0
3
3

0
4
4

GEOGRAFIA
(BACHARELADO)

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
4
4

0
0
0

0
4
4

GEOGRAFIA
(LICENCIATURA)

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
4
4

0
2
2

0
6
6

VOLUNTÁRIOS

0

0

0

MATEMÁTICA

REMUNERADOS
TOTAL

32
32

16
16

48
48

VOLUNTÁRIOS

0

0

0

QUÍMICA

REMUNERADOS
TOTAL

11
11

10
10

21
21

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
10
10

0
2
2

0
12
12

VOLUNTÁRIOS

0

0

0

REMUNERADOS
TOTAL

2
2

5
5

7
7

34

373

407

SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

0

SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM JOGOS
DIGITAIS

TOTAL
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Tabela 6.

Número de monitores voluntários e remunerados do Centro de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas, por Curso.

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E SOCIAIS APLICADAS

2017
o

o

BIBLIOTECONOMIA

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

1 sem
0
21
21

2 sem
1
18
19

TOTAL
1
39
40

CIÊNCIAS SOCIAIS

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

1
13
14

1
1
2

2
14
16

CIÊNCIAS SOCIAIS
(LICENCIATURA)

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
2
2

0
3
3

0
5
5

DIREITO

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

31
69
100

27
81
108

58
150
208

EDUCAÇÃO FÍSICA

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

2
5
7

2
8
10

4
13
17

EDUCAÇÃO FÍSICA
(BACHARELADO)

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
3
3

0
0
0

0
3
3

EDUCAÇÃO FÍSICA
(LICENCIATURA)

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
7
7

5
8
13

5
15
20

FILOSOFIA (BACHARELADO)

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

5
10
15

2
4
6

7
14
21

HISTÓRIA

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

9
1
10

9
15
24

18
16
34

HISTÓRIA
(BACHARELADO)

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
8
8

0
0
0

0
8
8

PEDAGOGIA

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
9
9

1
20
21

1
29
30

SERVIÇO SOCIAL

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
16
16

2
17
19

2
33
35

98

339

437

TOTAL
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Tabela 7. Número de monitores voluntários e remunerados do Centro de Economia e
Administração, por Curso.

2017

CENTRO DE ECONOMIA E ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO

ADMINISTRAÇÃO
COMÉRCIO EXTERIOR

CIÊNCIAS CONTÁBEIS

CIÊNCIAS ECONÔMICAS

1o sem

2o sem

TOTAL

VOLUNTÁRIOS

0

1

1

REMUNERADOS

11

12

23

TOTAL

11

13

24

VOLUNTÁRIOS

0

1

1

REMUNERADOS

2

3

5

TOTAL

2

4

6

VOLUNTÁRIOS

0

0

0

REMUNERADOS

5

8

13

TOTAL

5

8

13

VOLUNTÁRIOS

0

6

6

REMUNERADOS

18

19

37

TOTAL

18

25

43

36

50

86

TOTAL

Tabela 8. Número de monitores voluntários e remunerados do Centro de Linguagem e
Comunicação, por Curso.
2017
CENTRO DE LINGUAGEM E COMUNICAÇÃO
o
o
1 sem 2 sem TOTAL
ARTES VISUAIS

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
5
5

0
10
10

0
15
15

ARTES VISUAIS
LICENCIATURA

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
3
3

0
0
0

0
3
3

ARTES VISUAIS
BACHARELADO

VOLUNTARIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
2
2

0
3
3

0
5
5

DESIGN DIGITAL

VOLUNTARIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
23
23

0
0
0

0
23
23

JORNALISMO

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
1
1

0
5
5

0
6
6
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LETRAS

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
5
5

0
13
13

0
6
18

LETRAS
(BACHARELADO)

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
5
5

0
4
4

0
9
9

LETRAS
(LICENCIATURA)

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
18
18

0
3
3

0
21
21

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
5
5

0
5
5

0
10
10

RELAÇÕES PÚBLICAS

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
1
1

0
13
13

0
14
14

TURISMO

VOLUNTÁRIOS
REMUNERADOS
TOTAL

0
10
10

0
7
7

0
17
17

78

78

156

TOTAL

Tabela 9. Número de monitores voluntários e remunerados, por Centro.

2017

CENTROS

CENTRO DE CIÊNCIAS DA
VIDA
CENTRO DE CIÊNCIAS
EXATAS, AMBIENTAIS E DE
TECNOLOGIAS
CENTRO DE CIÊNCIAS
HUMANAS E SOCIAIS
APLICADAS
CENTRO DE ECONOMIA E
ADMINISTRAÇÃO

CENTRO DE LINGUAGEM E
COMUNICAÇÃO
TOTAL

1o sem

2o sem

TOTAL

VOLUNTÁRIOS

281

346

627

REMUNERADOS

196

212

408

TOTAL

477

558

1035

VOLUNTÁRIOS

20

14

34

REMUNERADOS

204

169

373

TOTAL

224

183

407

VOLUNTÁRIOS

48

50

98

REMUNERADOS

164

175

339

TOTAL

212

225

437

VOLUNTÁRIOS

0

8

8

REMUNERADOS

36

42

78

TOTAL

36

50

86

VOLUNTÁRIOS

0

0

0

REMUNERADOS

78

78

156

TOTAL

78

78

156

1027

1094

2121
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Tabela 10. Número de horas de monitoria voluntárias e remuneradas nos últimos 3 anos.

2015
ANO/SEMESTRE

1o
sem

2o
sem

2016

2017

TOTAL

1o
sem

2o
sem

TOTAL

1o
sem

2o
sem

TOTAL

6540

3570

3996

7566

2142

2604

4746

16326

8226

8634

16860

5268

5112

10380

24474 11796 12630

24426

7410

7716

15126

VOLUNTÁRIAS 3294 4068
No DE
REMUNERADA
HORAS DE
8616 8496
S
MONITORIA
TOTAL
11910 12564

Tabela 11. Número de respondentes da avaliação institucional da
Monitoria nos últimos 3 anos.
ANO
No DE ALUNOS
RESPONDENTES
DA AVALIAÇÃO
No DE
PROFESSORES
RESPONDENTES
DA AVALIAÇÃO

2015

2016

2017

1o sem

221

292

145

2o

sem

295

145

10

TOTAL

516

437

155

1o sem

29

53

7

2o

sem

51

75

28

TOTAL

80

128

35

Tabela 12. Número de professores com projetos de monitoria e respondentes da avaliação
institucional da Monitoria, por Centro, semestre e percentual.

2017
o

CENTROS

2o semestre

1 semestre
NO
NO
PROFESSORES
PROFESSORES
COM PROJETOS RESPONDENTES

%

NO
PROFESSORES
COM PROJETOS

NO
PROFESSORES
RESPONDENTES

%

CCV

76

0

0

78

5

6,4

CEATEC

87

4

4,6

94

14

14,8

CCHSA

37

2

5,4

42

3

7,1

CEA

19

0

0

15

2

13,3

CLC

22

1

4,5

32

5

15,6

TOTAL

228

7

3

242

28

11,5

Notas:
1. A estatística acima relaciona o professor a um determinado CENTRO de acordo com seus respectivos
projetos, ou seja, se o professor estiver em dois projetos de Centros diferentes o docente será
contabilizado duas vezes nos dois Centros.
2. Para um professor ser considerado como participante da avaliação, basta ele ter avaliado apenas um dos
seus projetos de monitoria, independente do Centro.
3. A estatística "Geral da universidade" não é igual a soma das estatísticas de todos os Centros, pois um
mesmo docente pode atuar em mais de um Centro e na estatística geral ele é contado apenas uma vez.
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O trabalho desenvolvido pelo GT da Pró-Reitoria de Graduação e através do GAPe junto às Diretorias de
Faculdade no sentido de divulgar e incentivar os docentes na prática e desenvolvimento das atividades de
monitoria resultou no número de projetos apresentados e no número de alunos inscritos no ano de 2017 em
função do reconhecimento do papel da monitoria na melhoria da qualidade do ensino e aprimoramento do
processo ensino-aprendizagem, da possibilidade aos alunos de iniciação em atividades de docência e na
oportunidade aos alunos bolsistas de participarem como monitores mediante recebimento de bolsa
remunerada. A partir dos resultados apresentados verificou-se mais uma vez, que é necessário realizar um
trabalho para aumentar o número de bolsas remuneradas aos alunos do CCV, pois é um Centro que
desperta muito o interesse do aluno por monitoria. Quanto ao processo de avaliação da Monitoria verificouse que uma pequena parcela de alunos e professores avaliam seus projetos de Monitoria no Sistema,
necessitando o GT criar situações para facilitar aos envolvidos a entrarem no SIM e responderem o
instrumento. AVANÇOS: a) Devido o trabalho do Grupo de Trabalho da PROGRAD junto aos membros do
GAPe, Diretorias de Faculdade passaram a olhar a Monitoria como um projeto que auxilia a retenção de
alunos e minimiza a evasão; b) Realização de discussões mais amplas sobre Monitoria durante as reuniões
com os GAPes, no sentido deles realizarem um levantamento nos respectivos Centros sobre quais
disciplinas, de cada curso, necessitam de monitores para diminuírem o número de alunos em dependência
e, assim, evitar o trancamento da matrícula; c) 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; d) Projetos de monitoria melhor elaborados em conformidade com as diretrizes da RN e
dos Projetos Pedagógicos dos cursos. FRAGILIDADES: a) Falta de uma política institucional para valorizar
o professor que orienta projeto de Monitoria; b) Valor pago aos alunos bolsistas de Monitoria é inferior ao
valor de outras bolsas; c) Pequeno número de professores e alunos avaliam o processo de Monitoria; d)
Falta aprimoramento do processo de sistema informatizado da monitoria - SIM ; e) Falta, em alguns
Centros, espaço físico reservado para a Monitoria; f) Falta de divulgação, pelas Diretorias de Faculdades,
que o aluno monitor deve assinar a frequência para não ter prejuízo financeiro; g) Aumentar o número de
participantes no GT-Monitoria; h) Falta de divulgação aos alunos monitores que podem solicitar disciplinas
de enriquecimento curricular sem pagamento dessas; i) As Diretorias das Faculdade não visualizam a
Monitoria como uma estratégia de diminuir a evasão de alunos, pois se deve considerar que o aluno bem
acolhido nas disciplinas, com o auxílio de monitores, não se evade do curso.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: A PROGRAD deve continuar a dar grande ênfase à Monitoria, porque,
ainda, é um projeto que faz diminuir a evasão dos alunos com dependência em diversos cursos. Assim, teria
que aumentar o número de docentes que participam do Grupo de Trabalho. Porém, só teremos uma
mudança radical no projeto se melhorar o sistema – SIM e criar uma Política Institucional de incentivo a
Monitoria, isso é, valorizar os docentes com projetos de Monitoria. Segue outras sugestões: 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 Área Logada do aluno, notícias no Jornal da
PUC-Campinas, página da Universidade no Facebook; d) Realizar pesquisas formais junto a
Faculdades/Cursos sobre parâmetros específicos usados para a avaliação da Monitoria; e) Avaliar a
possibilidade de ter monitoria online; f) Melhorar o valor das bolsas monitoria, pois elas remetem o aluno a
permanecerem no curso, diminuindo a evasão; g) Avaliar a possibilidade da frequência dos alunos
monitores ser online.
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Relatório PROGRAD no 16 – Qualificação da Revista Série Acadêmica

1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Socializar interna e externamente as experiências didáticopedagógicas e de gestão no âmbito da Graduação; b) Tornar a experiência de ensino mais dinâmica através
de publicações inovadoras de educação; c) Publicar artigos oriundos das palestras e Encontros
Pedagógicos realizados nos Planejamentos Acadêmicos Pedagógicos; d) Buscar publicações de
pesquisadores e educadores de outras Instituições; e) Organizar e publicar os nos 35 e 36 da Revista Série
Acadêmica. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Melhorar o índice de satisfação dos docentes da PUCCampinas que utilizam da revista Série Acadêmica; b) Zelar pela constante e contínua publicação de dois
exemplares da Revista por ano; c) Melhorar a divulgação da Revista em outras comunidades universitárias.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: A primeira revista
Série Acadêmica foi publicada em 1995, quando se resgatava a discussão do projeto pedagógico por meio
das atividades sobre currículo, a sala de aula, o papel da coordenação na gestão dos cursos, a avaliação,
etc. Naquele momento a Universidade também dava seus primeiros passos na construção de um
planejamento institucional de longo prazo. A necessidade de se registrar experiências vividas, de não se
perder a história, fez nascer a Série Acadêmica. A partir de 2015 iniciou-se a sistemática de publicação de
dois exemplares por ano, sempre com o mesmo objetivo, de registrar os feitos realizados pelos professores
da graduação, principalmente, e as atividades do programa permanente de capacitação dos professores
realizados pelo Grupo de trabalho da PROGRAD. Em 2017, no início do semestre letivo, a Pró-Reitoria de
Graduação publicou o número 35 da Revista, trazendo artigos que mostram o compromisso de apresentar
experiências pedagógicas de docentes e trabalhos de parcerias com profissionais de outras Instituições. Há,
neste número, alguns exemplos bastante significativos da busca de soluções que possibilitam a qualificação
dos processos de ensino-aprendizagem dos Cursos de Graduação, como o texto Fundamentos Filosóficos e
Pedagógicos das Metodologias de Ensino que articula os níveis da filosofia da educação, da teoria
pedagógica e da prática educativa. Mostra, também, a análise da questão específica do ensino superior,
abordando os modelos contrapostos de formação de professores e as metodologias do ensino sob a
determinação da estrutura do ensino superior. A seguir, há o artigo Signo e desterro: o Brasil (que) nos
escapa, com reflexão sobre a possibilidade de se falar do Brasil e sobre o livro Raízes do Brasil, de Sérgio
Buarque de Holanda. Dando continuidade, segue o texto Práticas de Formação: atividades inovadoras e
interdisciplinares na PUC-CAMPINAS onde a flexibilidade, a interdisciplinaridade e a criatividade das
atividades de Práticas de Formação oferecidas aos alunos dos Cursos de Graduação da PUC-Campinas
são mostradas de maneira bem objetiva. Outro tema de grande interesse da comunidade universitária foi
inserido no artigo Os desafios do plágio mostrando o plágio como uma prática amplamente disseminada nos
meios acadêmicos e como vem sendo combatido e superado à medida que o universitário aperfeiçoa suas
competências de pensamento lógico e comunicação escrita. O artigo A arte como instrumento de
sensibilização para incentivo ao aleitamento materno: relato de experiência apresenta a experiência da
construção coletiva de uma produção artística em tecido sobre o tema da amamentação, possibilitando
resgatar conhecimentos, trocas de experiências e aprimorar as atividades cotidianas, contribuindo para a
sensibilização do aluno da Faculdade de Enfermagem quanto à importância do Aleitamento Materno e a
formação de cidadãos preocupados com a saúde da população. O Programa de Residência
Multiprofissional em Saúde em Intensivismo da PUC-Campinas se fez presente por meio do artigo A
residência multiprofissional em saúde: para além da somatória dos núcleos de conhecimento, que mostra os
aspectos intervenientes no desenvolvimento dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde,
relacionados à concepção do processo saúde-doença, hegemônico na formação dos profissionais da saúde,
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a coexistência entre as residências médicas e as residências não médicas, o desenvolvimento do trabalho
cotidiano no cenário de práticas e o desafio de instituir práticas multiprofissionais, de modo a produzir o
cuidado integral como resultante da interação entre saberes e práticas, entre núcleo de conhecimento e
campo de atuação, considerando-se que a formação profissional, na modalidade residência, inscreva-se na
complexidade da construção e consolidação do SUS. A seção “Textos Didáticos” traz os resumos dos
trabalhos apresentados na: a) IV Mostra de Pôsteres “Metodologia e Experiências Inovadoras em Sala de
Aula” inseridos no Planejamento Acadêmico-Pedagógico de 2016; b) V Mostra de Pôsteres “O Ensino
Superior: fundamentos, metodologias e práticas” que compôs o Planejamento Acadêmico-Pedagógico de
2017 da PUC-Campinas. Tais resumos refletem os trabalhos de experiências inovadoras bem-sucedidas no
cotidiano universitário e/ou problematizaram desafios das ações docentes, como, também, apresentam a
fantástica experiência de alunos dos Cursos de Licenciatura atuando em projetos do PIBID. Finalizando, a
secção “Baú de Preciosidades” apresenta a entrevista com a docente da Faculdade de Geografia e
Pesquisadora Institucional da PUC-Campinas Juleusa Maria Theodoro Turra. As publicações foram
realizadas on-line na página da PROGRAD do Portal da PUC-Campinas. No final do 2º semestre de 2017,
deverá ser publicado o nº 36 da Revista Série Acadêmica com a publicação de artigos relacionados ao tema
Trabalho de Conclusão de Curso – TCC assinados pelos docentes que participam do Grupo de Trabalho da
PROGRAD TCC. Esse número, também, terá todos os Resumos dos TCCs apresentados pelos ex-alunos,
formandos de 2016, na 1a Mostra de Talentos da Graduação, realizada em 25 e 26 de abril, evento este que
mostrou aos gestores e à comunidade acadêmica o reconhecimento e valorização dos talentos da
Graduação. Foram apresentados pôsteres de TCCs e respectivos Resumos, publicados na página da
PROGRAD do Portal da PUC-Campinas e que serão apresentados na Série Acadêmica nº 36: a) 17 dos
cursos do Centro de Economia e Administração (CEA), com 15 Resumos; b) 17 do Centro de Linguagem e
Comunicação (CLC), com 11 Resumos; c) 22 dos cursos do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de
Tecnologias (CEATEC), com 21 Resumos; d) 35 dos cursos de Ciências da Vida (CCV), com 30 Resumos;
e) 34 oriundos dos cursos do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CCHSA).
3.RESULTADOS GLOBAIS: O número 35 da Revista Série Acadêmica apresentou artigos que se
diferenciam pelo seu rigor e competência, preparados para servir uma comunidade que procura a
excelência na qualidade. Os artigos são assinados pelos professores e colaboradores citados abaixo: 1)
Fundamentos Filosóficos e Pedagógicos das Metodologias de Ensino - Prof. Dr. Dermeval Saviani Professor Emérito da UNICAMP, Pesquisador Emérito do CNPq, Coordenador Geral do Grupo de Estudos e
Pesquisas História, Sociedade e Educação no Brasil. 2) Signo e desterro: o Brasil (que) nos escapa - Prof.
Dr. Pedro Meira Monteiro - docente da Princeton University. 3) Práticas de Formação: atividades inovadoras
e interdisciplinares na PUC-CAMPINAS - Profa. Dra. Ivenise Teresinha Gonzaga Santinon, Prof. Esp. Álvaro
Andre Francatto, Profa. Dra. Juliana G. Meirelles - docentes da PUC-Campinas. 4) Os desafios do plágio Prof. Me. Paulo Moacir de Godoy Pozzebon e Prof. Dr. César Antônio Pereira - docentes da PUCCampinas. 5) A arte como instrumento de sensibilização para incentivo ao aleitamento materno: relato de
experiência - Profa. Dra. Eulália Maria Aparecida e Profa. Me. Maria Aparecida Gamper - docentes da PUCCampinas; Gláucia Barbosa da Silva - acadêmica da Faculdade de Enfermagem da PUC-Campinas. 6) A
residência multiprofissional em saúde: para além da somatória dos núcleos de conhecimento - Profa. Dra.
Viviana Aparecida de Lima, Profa. Me. Mônica Costa Ricarte, Prof. Dr. José Carlos de Oliveira. – docentes
da PUC-Campinas; Aline Maria Melchiori, Aline Pereira Marinho, Edna Regiane de Souza, Gaio Coelho
Carmo Filho, Grace Kelly de Freitas Lucio, Luiza Gregoleti Alves Dos Santos, Mônica Celes Nascimento
Machado, Taciana Resende Siqueira Pollo, e Residentes do Programa de Residência Multiprofissional em
Saúde em Intensivismo da PUC- Campinas. Relação dos títulos dos artigos que deverão constar do no 36, a
ser publicada no final do 2o semestre de 2017, demonstrando a atenção especial da PROGRAD no
componente curricular Trabalho de Conclusão de Curso: 1) Trabalhos de Conclusão de Curso:
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pertencimento e percepção da identidade dos concluintes da PUC-Campinas - Duarcides Ferreira Mariosa,
Giovanna Rosa Degasperi, Paulo Antonio G. L. Zuccolotto, Rosmari Ap. Rosa Almeida De Oliveira, Victor de
Barros Deantoni. 2) Mostra de Trabalhos de Conclusão de Curso: reconhecimento, socialização e
percepção da identidade sócio profissional na PUC-Campinas - Rosmari Ap. Rosa Almeida De Oliveira,
Duarcides Ferreira Mariosa, Giovanna Rosa Degasperi, Paulo Antonio G. L. Zuccolotto, Victor de Barros
Deantoni. 3) Formação Acadêmica e Identidade dos Centros e Cursos de Graduação da PUC-Campinas Lucia Maria Q. D. Gomes, Duarcides Ferreira Mariosa, Giovanna Rosa Degasperi, Paulo Antonio G. L.
Zuccolotto, Rosmari Ap. Rosa Almeida De Oliveira, Victor de Barros Deantoni. Dessa maneira, a Revista
Série Acadêmica promove abordagens de ensino que estimulam o desenvolvimento integral e cultural da
comunidade acadêmica da Universidade. Este contexto multifacetado é um fator diferencial da revista.
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) Falta de intercambio com o Departamento de Comunicação Social
(DCOM) da Universidade para maior divulgação interna e principalmente externa; b) Falta de colaboração
dos gestores na apresentação de artigos que traduzem as atividades acadêmico-pedagógicas que ocorrem
nos Centros. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Encaminhar a revista a todas as instituições
comunitárias e afiliadas ao Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB).

Relatório PROGRAD no 17 – Qualificação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)
1. OBJETIVOS: DO PROJETO/AÇÃO: a) Apoiar a Política de Graduação da Universidade no que se refere
à qualificação do trabalho de Conclusão do Curso – TCC ou trabalhos finais de curso; b) Implantar o
Programa de Inovação, Criatividade e Excelência da produção de TCC na PUC-Campinas; c) Organizar a I
Mostra de Talentos da Graduação; d) Relacionar as modalidades do Trabalho de Conclusão de Curso
inseridas no Projeto Pedagógico do Curso com o perfil do profissional a ser formado; e) Publicar trabalhos
realizados pelo GT para socialização com a comunidade acadêmica. DO PROCESSO AVALIATIVO: a)
Analisar as respostas dos alunos referentes ao TCC contidas no instrumento da Avaliação do Ensino dos
anos 2015 e 2016; b) Melhorar o índice de satisfação dos alunos relacionados ao TCC ou trabalhos de finais
de curso; c) Avaliar a organização e verificar se os objetivos da I Mostra de Talentos da Graduação foram
alcançados.

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: As atividades
envolveram o grupo de professores do Grupo de Trabalho - TCC a realizarem atividades para atenderem os
objetivos descritos, principalmente, de fortalecer a marca PUC-Campinas interna e externamente e de
melhorar continuamente os resultados das avaliações externas, propôs e recebeu a aprovação da
PROGRAD/COGRAD para planejar e executar suas atividades durante o ano. A primeira ação no início de
2017 foi a organização da 1º MOSTRA DE TALENTOS DA GRADUAÇÃO: Inovação, criatividade e
excelência da produção de TCC na PUC-Campinas, realizada em três etapas: 1) elaboração do Edital; 2)
elaboração da estratégia de divulgação; 3) elaboração do Programa, que teve atividades realizadas,
simultaneamente, no Campus I com temas relacionados às áreas de ciências humanas e sociais no
auditório Cardeal Agnelo Rossi; com temas relacionados as áreas ciências contábeis econômicas e
administração; exatas, ambientais e tecnológicas; linguagem e comunicação no auditório D. Gilberto e, no
Campus II, foram realizadas as atividades relacionadas as áreas da saúde e biológicas. Os Trabalhos
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apresentados estão disponíveis na página da Universidade https://www.puc-campinas.edu.br/1a-mostra-detalentos-da-graduacao-inovacao-criatividade-e-excelencia-da-producao-de-tcc-na-puc-campinas e as fotos
da
1a
MOSTRA
DE
TALENTOS
DA
GRADUAÇÃO
pelo
link
https://www.puccampinas.edu.br/?s=1%C2%AA+MOSTRA+DE+TALENTOS+DA+GRADUA%C3%87%C3%83O&cat=0.
3. RESULTADOS GLOBAIS: O Grupo de Trabalho se dedicou, no 1º semestre, a organização da 1a
Mostra de Talentos da Graduação: inovação, criatividade e excelência da produção de TCC na PUCCampinas, cuja realização obteve a repercussão e sucesso acima do esperado, fato muito gratificante a
todos que participaram da organização sob a orientação da Coordenadora Geral da Graduação, Profa.
Mariangela Cagnoni Ribeiro e com a participação imensa do Escritório de Relações Coorporativas da SCEI.
Observou-se nos momentos de contato com os expositores e organizadores da MOSTRA o interesse de
alunos de diversos cursos em participar de um próximo Evento, questionando sobre como fazer para ter seu
trabalho selecionado. Alunos ingressantes de primeiro período visitaram, junto aos docentes, a exposição
de pôsteres e relataram entusiasmo, o que contribui para a realização futura de um TCC de excelência.
Notou-se que alunos de cursos como os de Medicina e de Direito, que não puderam participar da 1ª Mostra,
mobilizaram-se com seus respectivos Integradores Acadêmicos para estarem presentes na próxima edição.
No segundo semestre, fundamentado nos resultados alcançados na 1ª MOSTRA e nas propostas sugeridas
aos integrantes do GT-TCC, discutiu-se e elaborou-se com pequenas modificações em relação ao anterior o
Edital da 2ª MOSTRA DE TALENTOS DA GRADUAÇÃO: Inovação, criatividade e excelência da produção
de TCC na PUC-Campinas, a ser realizada em abril de 2018. No decorrer do segundo semestre os
integrantes do GT-TCC dedicaram-se à elaboração, discussão, aprofundamento e revisão de 03 textos
científicos, analisando os principais aspectos que envolvem os TCC’s apresentados na 1ª Mostra e os
objetivos determinados pela Universidade em seu projeto institucional. A seguir são apresentados os artigos
submetidos à Revista Série Acadêmica, Edição Especial, edição 36, publicada em dezembro de 2017,
disponível pelo link https://www.puc-campinas.edu.br/prograd/. A) Trabalhos de Conclusão de Curso:
pertencimento e percepção da identidade dos concluintes da PUC-Campinas; B) Mostra de Trabalhos de
Conclusão de Curso: reconhecimento, socialização e percepção da identidade sócio profissional na PUCCampinas; C) Formação Acadêmica e Identidade dos Centros e Cursos de Graduação da PUC-Campinas.
AVANÇOS: a) Elaboração de apontamentos como subsídios para a melhoria dos processos de viabilização
e programação da 2a MOSTRA e seu aperfeiçoamento para as edições futuras, especialmente no tocante a:
1) Inscrições e Geração dos certificados pela Área Logada; 2) Encaminhamento através do Sistema para a
Diretoria das Faculdades dos certificados para validação de Atividade Complementar. b) Publicação
antecipada do Edital da 2a MOSTRA para que as Faculdades tenham tempo hábil para providenciar os
processos internos de seleção; c) Integração do GT com a PROGRAD na realização da programação da
MOSTRA e a participação do Pró-Reitor em algumas reuniões; d) Excelentes relacionamento e parceria de
trabalho com o DCOM e com o Escritório de Relações Coorporativas da SCEI; e) Envolvimento e
participação da TV PUC-Campinas para gravação de um vídeo sobre a Trajetória do TCC na PUCCampinas; f) Comprometimento de todos os integrantes do Grupo de Trabalho. FRAGILIDADES: a) Falta
de uma Política Institucional que valide a participação de docentes em eventos, pois a grande maioria dos
docentes das disciplinas relacionadas ao TCC trabalha em regime horista e sente dificuldade em
comparecer nas oficinas e se engajar na proposta da MOSTRA; b) Falta de sensibilidade da coordenação
do NTIC para manter parceria com as atividades do Grupo de Trabalho – TCC, não se dispondo em auxiliar
nas ações de organização da MOSTRA; c) Pouca participação de trabalhos das Faculdades de Medicina e
de Direito; d) Falta de inserção do evento Mostra de Talentos da Graduação no Calendário Geral da
Universidade, assim como é inserido o evento relacionado a produção acadêmica dos alunos de iniciação
científica e os que participam de projetos de extensão. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Viabilizar
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condições técnicas para participação de um maior número de trabalhos das Faculdades de Medicina e de
Direito; b) Garantir a participação de todos os setores envolvidos para que a 2a Mostra de Talentos da
Graduação: Inovação, criatividade e excelência da produção de TCC na PUC-Campinas, que será realizada
em abril de 2018, tenha o sucesso esperado; c) Certificar e inserir nos formulários específicos de pontuação
de processos seletivos os docentes que se engajarem na Mostra; d) Organizar e editar o e-book do TCC na
PUC-Campinas, como ação de Gestão de Conhecimento, reunindo a produção do GT-TCC publicada na
Revista Série Acadêmica desde 2011.
Formulário 5 – versão 6
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FORMULÁRIO 5

ANO: 2017
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA:
8 - Política de Pós-Graduação e Pesquisa
DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA:
2 – Política para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-Graduação e a Extensão
EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA:
3 – Políticas Acadêmicas

EXTRATO no 08

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2017: PROPESQ nº 01, 02, 03, 04, 05,
nº 06, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9, 07, 08, 09,10

Relatório PROPESQ nº 01 – Reavaliação de Grupos e Linhas de Pesquisa
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Reavaliar os Grupos e Linhas de Pesquisa institucionais nas
diferentes áreas de conhecimento. DO PROCESSO AVALIATIVO: Dar visibilidade e consistência à produção
científica da PUC-Campinas no cenário nacional.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação realizou as seguintes atividades durante o ano de 2017 para o
cumprimento dos objetivos do projeto: a) análise e acompanhamento das atualizações realizadas no cadastro
dos grupos de pesquisa pelos docentes pesquisadores junto ao Diretório dos Grupos de Pesquisa do CNPq;
b) revisão das linhas de pesquisa institucionais, consistentes em relação aos projetos de pesquisa
desenvolvidos institucionalmente pelos docentes pesquisadores da PUC-Campinas e aos Programas de PósGraduação Stricto Sensu da Universidade.
3. RESULTADOS GLOBAIS: principais alterações efetivadas nos Grupos de Pesquisa, no ano de 2017: a)
CCHSA: inclusão de um docente e alteração no nome de um grupo de pesquisa; b) CCV: alteração da
liderança de um grupo, certificação de 02 grupos e inclusão de 03 docentes em 03 grupos de pesquisa; c)
CEA: descertificação de um grupo, inclusão de 02 docentes em grupo de pesquisa e certificação de um
grupo; d) CEATEC: alteração de liderança em um grupo, certificação de 02 grupos, inclusão de 02 docentes
em um grupo de trabalho; e) CLC: inclusão de docente em um grupo de pesquisa. O quadro abaixo apresenta
os números de grupos e linhas de pesquisa a partir de 2007, usando como base o mês de dezembro de cada
ano, com exceção do ano 2015:
Ano
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

Grupos
Certificados
62
57
54
53
56
52
53
49
50
47
51

Linhas de
Pesquisa
94
72
41
38
37
33
35
32
35
32
40
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O número atual de Grupos Certificados e Linhas de Pesquisa refletem uma ação de qualificação da
Universidade, uma vez que a densidade de pesquisadores (número de pesquisadores por Grupo de
Pesquisa) vem aumentando ao longo dos anos. Considerando os dados apresentados nos Quadros
anteriores, é possível verificar que os objetivos deste projeto foram alcançados, uma vez que foi mantido um
elenco consistente de linhas de pesquisa institucionais. AVANÇOS: As ações tomadas em relação à
qualificação das linhas de pesquisa dos Grupos institucionais e na qualificação da produção científica têm
trazido retorno importante para a PUC-Campinas na forma de: a) aprovação de novos Programas de PósGraduação Stricto Sensu na Universidade; b) aprovações de solicitações de apoio à pesquisa e à
participação em eventos científicos encaminhadas por docentes pesquisadores às agências de fomento
externas FAPESP (estadual), FINEP e CNPq/Ministério da Ciência e Tecnologia e CAPES/MEC, o que
aponta uma avaliação positiva por parte dos representantes das áreas de conhecimento do país.
FRAGILIDADES: não há. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Continuar com a diretriz de acompanhar os
grupos de pesquisa da Universidade.

Relatório PROPESQ nº 02 –. Estímulo ao desenvolvimento de projetos de pesquisa interinstitucionais
para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Estimular o desenvolvimento de projetos de pesquisa
interinstitucionais para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu. DO PROCESSO AVALIATIVO:
Identificar potencialidades nas pesquisas dos docentes permanentes visando qualificar os Programas de PósGraduação Stricto Sensu.
2.PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Foram promovidos
vários eventos científicos pelos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia, de PósGraduação Stricto Sensu em Educação, de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião, de PósGraduação Stricto Sensu em Sistemas de Infraestrutura Urbana, e de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Linguagens, Mídia e Arte: Aula inaugural, Reuniões Científicas, Palestras, Seminários, Congresso
Internacional, Simpósio, Encontro de Pesquisadores, além de vinculação de pesquisadores externos e
participação de alunos em Programas de Doutorado no Exterior.
3.RESULTADOS GLOBAIS: O projeto “Estímulo ao desenvolvimento de Projetos de Pesquisa
Interinstitucionais para os Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu“ foi estruturado para realização
processual, levando-se em conta as especificidades pertinentes a cada um dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu da PUC-Campinas, em função de suas respectivas avaliações externas que
possibilitam diferentes níveis de inserção no cenário nacional e internacional da Pós-Graduação. Neste
sentido, atende a esses requisitos a promoção de eventos científicos de abrangência regional, nacional ou
internacional, que são inerentes aos Grupos de Pesquisa Institucionais, aos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu, bem como à Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, por promoverem uma aproximação
dos docentes permanentes dos Programas Stricto Sensu da PUC-Campinas com docentes de Programas de
outras IES nacionais e internacionais, visando produção científica conjunta e convênios de cooperação; os
eventos científicos são entendidos como sendo a realização de palestras, conferências, mesas redondas,
simpósios, seminários, encontros e reuniões. Foram promovidos os seguintes eventos científicos:
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia:
1. Aula Inaugural – “Construindo e Fortalecendo a Psicologia como Profissão e Ciência” – 21/02
128

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO
ANO: 2017
2. Mesa Redonda “A contribuição da Pós-Graduação na Formação de Psicólogos“ - em comemoração aos
45 anos do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da PUC-Campinas – 18/04
3. Reunião Científica, do Grupo de Pesquisa Avaliação e Intervenção Psicossocial: Prevenção, Comunidade
e Libertação, com o tema “Suicídio, Saúde Mental, Trabalho e Educação: Apontamentos a partir da
Psicologia Crítica” - pesquisador convidado, Prof. Dr. Nilson Berenchtein Netto (UFU) – 08/05
4. Palestra “Marcos de uma trajetória acadêmica iniciada na Puccamp” – Profa. Anita Liberalesso Neri - em
comemoração aos 45 anos do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia da PUCCampinas – 16/05
5. Reunião Científica, do Grupo de Pesquisa Avaliação e Intervenção Psicossocial: Prevenção, Comunidade
e Libertação, com o tema “Emancipação Humana e Políticas Públicas: qual política para qual
emancipação?” - pesquisador convidado, Prof. Dr. Ivo Tonet (UFAL) – 20/06
6. II Congresso Internacional de Criatividade e Inovação – Teorias e Práticas em Contextos
Interdisciplinares – Organização: Profa. Dra. Solange M. Wechsler e Profa. Dra. Tatiana de Cassia
Nakano Primi (PUC-Campinas) – 27 a 29/06
7. Seminário Noroeste de Psicologia nas Escolas Municipais do Grupo de Pesquisa GEP- InPsi – Avaliação
e Intervenção Psicossocial: Prevenção, Comunidade e Libertação - pesquisador convidado, Dra. Maria
Inês Costa Moreira (PUC-Minas) – 08/08
8. Reunião Científica, do Grupo de Pesquisa Atenção Psicológica Clínica e Instituições: prevenção e
intervenção, com o tema “A Ontologia Hermenêutica e a questão do Cuidado em Psicologia” pesquisadora convidada, Dra. Irene Borges Duarte (Universidade de Évora – Portugal) – 10/10
9. Seminário Noroeste de Psicologia nas Escolas Municipais do Grupo de Pesquisa GEP-InPsi – Avaliação
e Intervenção Psicossocial: Prevenção, Comunidade e Libertação – discentes: Carolina Lisboa, Tamiris
Cantares, Jacqueline Meireles, Soraya Teles, Flávia Ribeiro, Mariana Feldmann - 23/11
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação:
10. Aula Inaugural ministrada pela Profª. Dra. Sandra Maria Zákia Lian Sousa (USP) – 14/02
11. X Seminário sobre a produção do conhecimento em Educação e XII Seminário da Faculdade de
Educação – intitulado “Políticas Públicas de Educação: caminhos e descaminhos” - 23 a 25/10
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião:
12. Aula Inaugural “A questão do método ou métodos de pesquisa em Ciências da Religião” - Prof. Dr.
Émerson José Sena da Silveira (Universidade Federal de Juiz de Fora - MG) – 21/02
13. Aula Inaugural - Mesa Redonda “Rostos do Fundamentalismo: abordagens histórico-críticas” com Dr.
Leandro Thomaz de Almeida (UNICAMP) e Dr. Cláudio Oliveira Ribeiro (UMESP), e de docentes
permanentes do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião – 01/08
14. Reunião Científica, do Grupo de Pesquisa Ética, Epistemologia e Religião, com o tema “Ontologia
Hermenêutica e a questão do Sagrado” - pesquisadora convidada Dra. Irene Borges Duarte
(Universidade de Évora – Portugal) – 09/10
15. Reunião Científica, do Grupo de Pesquisa Ética, Política e Religião, com o tema “Religião e Política à luz
da Ética do Cuidado” - pesquisador convidado Dr. Antonio Jacomo (Universidade Católica Portuguesa –
Unidade de Porto - Portugal) – 23/10
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sistemas de Infraestrutura Urbana:
16. Aula Inaugural “Redes elétricas inteligentes ou redes de distribuição do futuro? O maior laboratório real
da América Latina: Parceria UNICAMP – CPFL” - Prof. Dr. Luiz Carlos Pereira da Silva (UNICAMP) –
22/02
17. Palestra: Planejamento Estratégico – Conceitos e Aplicação – Msc. José Carvalho de Ávila Jacintho –
07/03
18. Palestra: “Revisão do Plano Diretor de Campinas: Propostas” – Prof. Dr. Denis Roberto Castro Perez
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(Pós-Doutorando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sistemas de Infraestrutura Urbana) –
13/03
19. Palestra: “Mercado de Energia Elétrica” - Sr. José Antonio Sorge (Diretor LUDO Energia) - 28/03
20. Palestra: “Avaliação da Qualidade de Vida no Município de Campinas/SP: uma proposta baseada no
Método de Batelle-Columbus” - Prof. Msc. João Paulo Coelho (Egresso do Programa) - 29/03
21. Palestra: “Plano Diretor Estratégico 2017 – Diretrizes e Propostas” – Prof. Dr. Denis Roberto Castro Perez
- (Pós-Doutorando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sistemas de Infraestrutura Urbana)
- 04/04
22. Palestra: “Expansão Urbana e Mobilidade: Planejando Cidades Multimodais” - Msc. Fernando Henrique
Silva Ribeiro (Egresso do Programa) - 05/04
23. Palestra: “Planejamento Viário” - Prof. Msc. Adilson Nunes Ruiz (Egresso do Programa) - 11/04
24. Palestra: “Redes de Telecomunicações: infraestrutura e os espaços públicos” - Sr. Durval Carvalho Ávila
Jacintho - 18/04
25. Palestra: “Fotovoltaica integrada a edificações: conceitos, produção e ações para o desenvolvimento
desse mercado” - Dr. Homero M Schneider – Coordenador do Laboratório de Energia Fotovoltaica do CTI
– 10/05
26. Seminário Interação Universidade e Sociedade: contribuições para o Plano Diretor de Campinas, em
conjunto com UNICAMP e USP na FEC/UNICAMP - 12 e 13/05
27. Palestra: “Como o doutorado acadêmico contribuiu para minha vida profissional” - Dr. Tiago Luís Duarte
Forti – 03/10
28. Palestra: “Pesquisa e carreira acadêmica: desafios enfrentados e perspectivas futuras” - Dr. Antonio
Ludovico Beraldo (Pós-Doutorando do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sistemas de
Infraestrutura Urbana) – 03/10
29. Palestra: “Materiais não convencionais na Engenharia e na Arquitetura” - Dr. Antonio Ludovico Beraldo –
Faculdade de Tecnologia da UNICAMP – 17/10/2017;
30. III Simpósio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sistemas de Infraestrutura Urbana - Profª.
Dra. Cláudia Cotrim Pezzuto – 21 e 22/11
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguagens, Mídia e Arte:
31. Aula Inaugural - Profa. Dra. Maria José Coracini (UNICAMP) – 20/03
32. Aula Inaugural “Processo e a experiência de escrita cientifica” – Prof. Dr. Eduardo Marandola (UNICAMP)
- 02/08
33. 26º Encontro da Associação Nacional dos Pesquisadores em Artes Plásticas (ANPAP) – Memórias e
InventAÇÕES Organização: Profa. Dra. Luisa Angélica Paraguai Donati (Coordenação Geral ANPAP) e
Profa. Dra. Paula Cristina Somenzari Almozara (Secretária ANPAP) - 25 a 29/09
34. Evento: Interpós: pesquisas interdisciplinares de pós-graduação – 06/12
Houve, também, em 2017, a vinculação de pesquisadores externos à PUC-Campinas no desenvolvimento de
projetos de pós-doutorado, com bolsa do Programa Nacional de Pós-Doutorado (PNPD), da CAPES/MEC:
35. Anderson de Oliveira Lima – Ciências da Religião – janeiro a dezembro
36. Adriana Regina Isler Pereira Leite – Educação – janeiro a março
37. Rodrigo Sarruge Molina – Educação – abril a dezembro
38. Lilian Aparecida Cruz Dugnani – Psicologia – janeiro a dezembro
39. Denis Roberto Castro Perez – Sistemas de Infraestrutura Urbana - janeiro a maio
40. Adriano Bressane – Sistemas de Infraestrutura Urbana – setembro a dezembro
41. Fernando Augusto Souza Pinho – Urbanismo – janeiro a maio
42. Eliane Guaraldo – Urbanismo – julho a dezembro
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Ainda, deve ser destacada a participação de alunos dos Cursos de Doutorado em Psicologia e em
Urbanismo no Programa de Doutorado Sanduíche no Exterior (PDSE), da CAPES/MEC:
43. Beatriz Helena Bueno Brandão – Urbanismo – Universidad de Antioquia (Colômbia) – meses: 08 a 11
44. Cristiano Ferrari Maciel – Urbanismo – The University of Memphis (Estados Unidos) – meses: 03 a 06
45. Daniela da Silva Santos Krogh – Urbanismo – AIX Marseille Université (França) – meses: 03 a 06
46. Flávia de Mendonça Ribeiro – Psicologia – Roskilde Universitet (Dinamarca) – meses: 03 a 08
47. Priscila Zaia Bassinello – Psicologia – Johns Hopkins University (Estados Unidos) – meses: 06 a 10
48. Vitor Sartori Cordova – Urbanismo – Universidade de Coimbra (Portugal) – meses: 09 a 12
AVANÇOS: Objetivo cumprido. As atividades realizadas contribuíram para a visibilidade da PUC-Campinas,
bem como para a integração e consolidação da pós-graduação da Universidade, e contribuindo para a
geração de conhecimento, tanto de alunos dos Programas de Pós-Graduação quanto do corpo docente.
FRAGILIDADES: Não há. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Manter a mesma estratégia.

Relatório PROPESQ nº 03 – Implantação da Política de Inovação
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Desenvolver Minuta da Política de Inovação da PUC-Campinas e
submetê-la à aprovação institucional.DO PROCESSO AVALIATIVO: Apresentar os avanços conquistados e
desafios enfrentados pelo Núcleo de Inovação Tecnológica - NIT/PUC-Campinas no ano de 2017.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
As informações utilizadas são provenientes de controle interno que permite a identificação e relação de
Instituições contatadas, reuniões agendadas, mensagens eletrônicas enviadas/recebidas, cursos ministrados
e palestras proferidas. O fluxo do processo de convênio é fornecido pelo sistema ROTAS.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Em 05/04 a PROPESQ encaminhou à Reitoria a Minuta da “Política de Inovação da PUC-Campinas”,
elaborada pelos pesquisadores que compõem o NIT/PUC-Campinas, nomeados pela Portaria PUC nº 158/07,
para aprovação institucional. Em relação às atividades do NIT/PUC-Campinas, informamos que há 7
Instituições com acordos de cooperação com a Universidade em andamento: 1) ARR Consultoria Ltda. ME; 2)
Engenho Soluções e Treinamentos Ltda. ME; 3) Fundação para Inovações Tecnológicas – FITEC; 4) Indra
Brasil Soluções e Serviços Tecnológicos S/A; 5) Inventta Consultoria Ltda; 6) Rede Paulista de Propriedade
Intelectual e de Tecnologia no Estado de São Paulo (Rede Inova); 7) TM Forum. Encontra-se em fase de
assinatura, o acordo de cooperação com a Telefônica Brasil S/A. É válido ressaltar que acordos de parceria
com outras Instituições encontram-se em fase de reunião/negociação. Destaca-se a parceria com a Engenho
Soluções e Treinamentos Ltda. ME, que no ano de 2017 resultou em: a) instalação física de uma unidade da
empresa na Sala 62 do Prédio H11 no Campus I; b) aporte de 2 bolsas de Iniciação Tecnológica para alunos
de Graduação, conforme Edital PROPESQ/CGP 001/2017; c) realização do evento “A Qualidade de 2020 a
2030”, dia 09/11, no Auditório Cardeal Agnelo Rossi, pela empresa ASQ Latin America – American Society for
Quality. Foram realizadas ações pelo NIT no sentido de apoiar a apresentação de propostas ao
PIPE/FAPESP (http://www.fapesp.br/pipe/), sendo que uma delas foi contemplada na Fase I do PIPE
(Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas). Foram realizadas reuniões estratégicas entre PUC-Campinas
e Instituições de Ensino, Pesquisa & Inovação, assim como, Instituições Privadas de diversos segmentos ao
longo do ano para acordo de convênio de cooperação. Houve participação dos membros do NIT/PUCCampinas no Inova Campinas 2017 – Fórum Regional de Inovação e Desenvolvimento Sustentável
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(www.inovacampinas.org.br), no dia 25 de outubro, na Expo Dom Pedro. Finalmente, coube ao NIT realizar,
por ocasião do XXII Encontro de Iniciação Científica e o VII Encontro de Iniciação em Desenvolvimento
Tecnológico e Inovação da PUC-Campinas, o “Desafio de Inovação” (https://www.puccampinas.edu.br/event/desafio-de-inovacao-da-puc-campinas/), que reuniu docentes pesquisadores, alunos
de Iniciação Científica e de pós-graduação e representantes de empresas e do Terceiro Setor para debater
sobre o tema Inovação. AVANÇOS: a) Elaboração da Minuta da Política de Inovação da Universidade e
encaminhamento à Reitoria para deliberação; b) Elaboração da Minuta da Política de Incubadoras da
Universidade e encaminhamento à Reitoria para deliberação; c) Consolidação dos convênios via Termos
Aditivos e/ou execução de atividades previstas; d) Direcionamento das atividades do NIT com ênfase em
projetos inovadores. FRAGILIDADES: Morosidade no processo de assinatura de convênios.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Como o convênio de cooperação é modelo PUC-Campinas, sugerimos
que o processo até a assinatura seja mais rápido.

Relatório PROPESQ nº 04 – Avaliação dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu oferecidos pela
Instituição.
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Qualificar, a partir de avaliação contínua, todos os cursos de PósGraduação Lato Sensu oferecidos pela Instituição em 2017. DO PROCESSO AVALIATIVO: Identificar
potencialidades dos docentes da Universidade visando o oferecimento de cursos de Pós-Graduação Lato
Sensu.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Durante o ano de 2017, foram elaborados e aplicados dois instrumentos de avaliação discente, sendo: a) um
questionário de preenchimento manual aplicado aos alunos que encerraram os cursos de Especialização no
final do 1º e 2º semestre de 2017, tendo como objetivo principal coletar algumas informações sobre o referido
curso, verificando, através de análise por parte do discente, o quanto o curso atendeu às suas expectativas ;
b) um questionário on-line aplicado aos alunos matriculados nas turmas em andamento e encerradas no 1º e
2º semestre de 2017, tendo como objetivo principal a avaliação de programação e de desenvolvimento das
disciplinas e dos docentes, do semestre cursado.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Com base nos questionários descritos no item anterior, os resultados foram: 1) Pesquisa junto aos alunos
concluintes: o questionário aplicado aos alunos que encerraram os cursos de Especialização no final do 1º e
2º semestre de 2017 apresentou tanto questões fechadas, por meio das quais os alunos atribuíram notas de
acordo com o grau de satisfação com relação ao curso que concluíram quanto questões abertas, nas quais
eles podiam expressar opiniões, sugestões e criticas ao curso. A avaliação foi realizada por curso, sendo as
respostas tabuladas e analisadas graficamente. 2) Pesquisa semestral junto aos Alunos Matriculados nas
turmas em andamento: o questionário aplicado aos alunos, ao final do 1º e 2º semestre, apresentou
questões referentes ao curso e ao docente. A avaliação foi realizada por curso, tabulando-se as respostas e
obtendo-se uma nota média atribuída a cada questão. No 1º semestre, o questionário on-line esteve
disponível para acesso dos alunos matriculados nos cursos de especialização no período de 12/06 a 13/08.
Já para o 2º semestre, o referido questionário ficará disponível na área logada do aluno no período de
1º/12/2017 a 04/02/2018, quando o mesmo estará verificando os resultados escolares (frequências e notas)
disponibilizados pelo docente no período de 13 a 19/12. Os resultados obtidos com o questionário on-line de
avaliação do curso e docentes referentes ao 2º semestre de 2017 serão encaminhados ao término do
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processo, ou seja, a partir de 04/02/2018 para os Cursos de Especialização em Desenvolvimento do
Potencial Humano nas Organizações; Especialização em Geriatria e Gerontologia; Especialização em
Engenharia de Segurança no Trabalho; Esp. em Construções, Comunidades e Planejamentos Sustentáveis;
Especialização em Direito do Trabalho e Processual do Trabalho; Especialização em Direito Tributário;
Especialização O Novo Processo Civil Brasileiro; Especialização em Contabilidade, Auditoria e Controladoria
(turma semana) e, para os Programas de Residência Multiprofissional em Saúde – Saúde da Criança,
Urgência e Trauma, Saúde da Mulher e Intensivismo. Além disso, os concluintes dos Programas de
Residência Multiprofissional em Saúde – Saúde da Criança, Urgência e Trauma e Saúde da Mulher, com
duração de 02 anos e início em 2016, finalizarão as Atividades Práticas em Campo em 28/02/2018.
AVANÇOS: a) O envolvimento dos Coordenadores Acadêmicos com o processo de avaliação tem aumentado
a cada ano; b) A organização dos dados de avaliações tem permitido à Coordenadoria de Especialização
participar de reuniões com as Coordenações Acadêmicas dos cursos e Diretorias de Centro em busca de
oportunidades para reconhecimento dos bons resultados e sugestões de melhorias na estruturação dos
cursos; c) Na tentativa de superar as dificuldades detectadas na participação dos alunos no processo de
avaliação semestral (on-line), a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação solicitou ao Departamento de
Comunicação Social a confecção de um banner eletrônico para o portal da Instituição e a elaboração de uma
“arte” impressa em forma de cartaz (afixação nas salas de aulas) e enviada eletronicamente aos envolvidos.
FRAGILIDADES: a) A participação dos discentes no processo de avaliação pelo formulário disponibilizado no
site da Universidade, ao final do semestre, ainda é baixa; b) Em alguns cursos percebe-se superposição de
avaliações e envolvimento dos discentes com término e apresentação de monografias; c) Continuaremos
buscando formas de estimular esta participação. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Deve-se continuar o
processo de envolvimento e mobilização dos Coordenadores Acadêmicos com as avaliações feitas pela
PROPESQ/CESP, solicitando sua ação pessoal para se conseguir tanto o aumento do índice de participação
discente nos processos de avaliação quanto à realização de reuniões de feedback e orientações com os
docentes dos cursos.

Relatório PROPESQ nº 05 – Avaliação das atividades de Pesquisa voltadas à Iniciação Científica
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Avaliar os processos das atividades de Pesquisa voltadas à Iniciação
Científica, realizados em 2017.DO PROCESSO AVALIATIVO: Identificar ações e melhorias que possam ser
implementadas.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O levantamento de dados foi realizado a partir de reuniões entre a Pró-Reitora de Pesquisa e PósGraduação, o Coordenador Geral de Pesquisa e o Comitê Científico Avaliador Institucional ligado ao
PIBIC/CNPq. Foram contempladas sugestões realizadas pelo Comitê Externo do CNPq, por ocasião do
processo de seleção (em junho de 2017) e do Encontro de Iniciação Científica e Encontro de Iniciação em
Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (em setembro de 2017). O processamento de dados foi realizado
através do Sistema de Iniciação Científica nas diferentes etapas do sistema. A análise de dados foi realizada
pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação à luz de suas normas institucionais, que regem o Programa
Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, e da Resolução CNPq RN-017/06.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Em relação ao Programa de Iniciação Científica, as ações resultantes foram: a) Definição dos critérios de
avaliação dos projetos de pesquisa e planos de trabalho de IC; b) Publicação on-line do Edital PIC ; c)
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Publicação on-line do Regulamento PIC. Em relação ao XXII Encontro de Iniciação Científica e VII Encontro
de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação (19 e 20 de setembro), as ações foram: a)
Elaboração do site do evento; b) Definição das normas e prazos para apresentação de trabalhos; c)
Elaboração e publicação em formato eletrônico (link) dos Anais dos eventos: d) Convites a vários nomes do
Setor Público, do Setor Produtivo da Região Metropolitana de Campinas e a alunos egressos, para
participarem do Encontro e de uma ação de Inovação, através do Núcleo de Inovação Tecnológica. Outras
ações de melhoria do Processo desencadeadas: a) Aprimoramento das normas de substituição e
cancelamento de benefícios, com aperfeiçoamento de dispositivos que favorecem a preservação, no
programa, de potenciais PIBIC/CNPq e PIBITI/CNPq identificados pelo Comitê Externo por ocasião do
processo de seleção; b) Revisão de normas para Premiação de Trabalhos de Iniciação Científica, implantada
a partir de 2010; c) Manutenção da Universidade junto ao Programa Institucional de Bolsas de Iniciação
Científica para o Ensino Médio – PIBIC-EM, que é dirigido aos estudantes do ensino médio e profissional com
a finalidade de contribuir para a formação de cidadãos plenos, conscientes e participativos; de despertar
vocação científica e de incentivar talentos potenciais, mediante sua participação em atividades de pesquisa. A
cerimônia de Premiação dos Trabalhos de Iniciação Científica realizados no período de agosto de 2016 a
julho de 2017, realizada em 2017, contribui para incentivar a participação dos discentes de graduação e dos
discentes do ensino médio, que finalizaram seus trabalhos, nas atividades de Iniciação Científica e são um
reconhecimento à qualidade dos trabalhos desenvolvidos nessa modalidade na Universidade. Deve-se
destacar, ainda, o envio de 03 alunos que se destacaram no período de 2015-2016, para a 24ª Jornada
Nacional de Iniciação Científica na 69ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência
(SBPC) AVANÇOS: a) Aumento no número de bolsas FAPIC/Reitoria de 130 para 150 para o ciclo 20182019; b) Interatividade com as outras Pró-Reitorias (PROGRAD e PROEXT) para melhor utilização das
bolsas de Iniciação Científica, de maneira a não ocorrer sobreposição com outras bolsas fornecidas pela
Universidade (Bolsistas de Extensão e Bolsistas de Iniciação à Docência (PIBID); c) Apoio aos pesquisadores
em participar dos editais FAPESP; d) Simplificação do trâmite de documentos nas solicitações FAPESP.
FRAGILIDADES: Dificuldade na alocação das Bolsas da Iniciação Científica Junior, em função do pequeno
número de alunos interessados do Colégio de Aplicação PIO XII. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES:
Aumentar a base de candidatos, estabelecendo convênios com escolas públicas.

Relatório PROPESQ nº 06 - Avaliação dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu oferecidos
pela Instituição
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Acompanhar o processo de qualificação dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Acompanhar o Sistema Informatizado elaborado
pelo Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC), visando contemplar o fluxo específico dos
processos de prorrogação de prazo para defesa de dissertação ou tese e homologação de título; b) Analisar
os Elencos de Disciplinas; c) Acompanhar os tempos de titulação dos alunos; d) Realizar Processos Seletivos
Internos e Externos para recomposição de Corpo Docente Permanente dos Programas; e) Acompanhar o
processo de seleção e atribuição de bolsas de estudo provenientes das agências de fomento, em especial,
CAPES/MEC e CNPq/MCT; f) Acompanhar as matrículas e processo de orientação dos alunos; g) Realizar
Reuniões com Coordenadores e Docentes dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu para tratar de
assuntos inerentes aos Programas; h) Elaborar propostas de cursos novos a serem submetidas ao APCN da
CAPES/MEC: Mestrado Acadêmico em Direito, Mestrado Acadêmico em Ciências da Reabilitação e
Promoção da Saúde, Mestrado Acadêmico em Administração, e Doutorado Profissional em Engenharia
Elétrica; i) Apoiar a participação de Coordenadores de Programa nas reuniões de Área realizadas pela
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CAPES e nas reuniões anuais das Associações Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação das Áreas.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Foi realizado,
internamente, o acompanhamento do processo de qualificação dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu, a partir das seguintes atividades: a) Preparação de relatórios para envio à CAPES/MEC do Coleta de
Dados dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião, Ciências da Saúde,
Educação, Engenharia Elétrica, Linguagens, Mídia e Arte, Psicologia, Sistemas de Infraestrutura Urbana,
Sustentabilidade e Urbanismo (enviados em 2017 referentes ao ano base 2016); b) Acompanhamento do
Sistema Informatizado elaborado pelo Núcleo de Tecnologia da Informação e Comunicação (NTIC), visando
contemplar o fluxo específico dos processos de prorrogação de prazo para defesa de dissertação ou tese e
homologação de título; c) Análise dos Elencos de Disciplinas; d) Acompanhamento dos tempos de titulação
dos alunos; e) Realização de Processos Seletivos Internos e Externos para recomposição de Corpo Docente
Permanente dos Programas; f) Acompanhamento do processo de seleção e atribuição de bolsas de estudo
provenientes das agências de fomento, em especial, CAPES/MEC e CNPq/MCT; g) Acompanhamento das
matrículas e processo de orientação dos alunos; h) Realização de Reuniões com Coordenadores e Docentes
dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu para tratar de assuntos inerentes aos Programas; i)
Elaboração de propostas de cursos novos a serem submetidas ao APCN da CAPES/MEC: Mestrado
Acadêmico em Direito; Mestrado Acadêmico em Ciências da Reabilitação e Promoção da Saúde; Mestrado
Acadêmico em Administração; e Doutorado Profissional em Engenharia Elétrica; j) Apoio à participação de
Coordenadores de Programa nas reuniões de Área realizadas pela CAPES e nas reuniões anuais das
Associações Nacionais de Pesquisa e Pós-Graduação das Áreas.
3. RESULTADOS GLOBAIS: Ações desenvolvidas ao longo do ano, que geraram resultados positivos: a)
acompanhamento dos fluxos específicos dos processos de prorrogação de prazo, defesa de dissertação e
homologação de título em sistema informatizado, disponibilizado entre os meses de outubro e dezembro de
2010, o que permitiu a otimização dos processos; b) melhoria na programação do oferecimento das
disciplinas e na composição da carga horária dos docentes permanentes em função de análise realizada nos
Elencos de Disciplinas dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu e nas matrículas dos alunos; c)
redução significativa nos tempos de titulação dos alunos dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu,
atingindo o número de meses recomendado pela CAPES: 24 meses para o Mestrado e 48 meses para o
Doutorado. AVANÇOS: A PROPESQ atualizou o Relatório com as planilhas com os resultados obtidos na
última Avaliação Quadrienal (Quadrienal 2017) da CAPES/MEC pelos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu da PUC-Campinas. FRAGILIDADES: não apontadas. RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES: não
apontadas.

Relatórios PROPESQ nº 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5, 6.6, 6.7, 6.8, 6.9 e 6.10 – Avaliação 2017 do Resultado da
Avaliação Quadrienal CAPES 2013-2016 – Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
1. OBJETIVOS DA AVALIAÇÃO EXTERNA: No acompanhamento do processo de qualificação dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, os resultados do processo de Avaliação Quadrienal dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu devem permitir a consecução dos seguintes objetivos, conforme
estabelecidos pela CAPES: a) contribuir para a garantia da qualidade da Pós-Graduação brasileira que se
efetiva na identificação dos programas que atendam ao padrão mínimo de qualidade exigido para cada nível
de curso e que, em decorrência, terão a renovação de seu reconhecimento recomendada pela CAPES ao
Conselho Nacional de Educação - CNE/MEC; b) retratar a situação da Pós-Graduação brasileira no
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quadriênio de forma clara e efetiva, ao especificar: i) o grau diferencial de desenvolvimento alcançado pela
Pós-Graduação nas diversas áreas do conhecimento; ii) a classificação dos programas no âmbito de suas
respectivas áreas, expressando as diferenças quanto à qualidade de desempenho na formação de recursos
humanos e produção de conhecimento a ela associada; iii) a caracterização da situação específica de cada
programa, mediante a apresentação de relatório detalhado sobre seu desempenho no quadriênio 2013-2016;
c) contribuir para o desenvolvimento de cada programa e área em particular e da Pós-Graduação brasileira
em geral ao fornecer, a cada programa avaliado, as apreciações criteriosas sobre os pontos fortes e os
pontos fracos de seu desempenho, no contexto do conjunto dos programas da área, e antepor-lhes desafios
e metas para o futuro; d) fornecer subsídios para a definição de planos e programas de desenvolvimento e a
realização de investimentos no Sistema Nacional de Pós-Graduação-SNPG. DO PROCESSO AVALIATIVO:
a) Avaliar a eficácia do processo institucional de qualificação dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu, a partir da Ficha de Avaliação Quadrienal 2017, correspondente ao período 2013-2016, encaminhada
pela CAPES/MEC; b) Preparar relatórios para envio à CAPES/MEC do Coleta de Dados do Programa
(enviados em 2017 referentes ao ano base 2016).
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: A Avaliação dos
Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu pela CAPES/MEC compreende a realização do
acompanhamento anual e da avaliação quadrienal do desempenho de todos os programas e cursos que
integram o Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). Os resultados desse processo, expressos pela
atribuição de uma nota na escala de "1" a "7", fundamentam a deliberação do Conselho Nacional de
Educação sobre quais cursos obterão a renovação de "reconhecimento", a vigorar no quadriênio
subsequente. A Avaliação é conduzida por comissões de consultores acadêmicos do mais alto nível,
provenientes de diferentes Áreas do Conhecimento, vinculados a Universidades e Institutos de Pesquisa, que
contam com Programas Stricto Sensu altamente qualificados, e é alicerçada em um conjunto de princípios,
diretrizes e normas. Os quesitos considerados no processo de avaliação são: 1) Proposta do Programa; 2)
Corpo Docente; 3) Corpo Discente, Teses e Dissertações; 4) Produção Intelectual; 5) Inserção Social. Aos
quesitos, são atribuídos conceitos: Muito Bom, Bom, Regular, Fraco, Insuficiente; o conjunto desses conceitos
gera, então, a nota a ser atribuída ao Programa. Os Programas com nota igual ou superior a 3 terão garantido
o reconhecimento para vigorar no quadriênio subsequente e aqueles com nota inferior a 3 serão
descredenciados. A divulgação dos resultados se deu, inicialmente, por meio da disponibilização à
Coordenadoria do Programa, via Plataforma Sucupira, da Ficha de Avaliação do Programa com o resultado
da Avaliação quadrienal 2015 da CAPES/MEC.
3. RESULTADOS GERAIS: Em todos os programas o plano de ação da Universidade visando a qualificação
do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu contou com as seguintes ações: a) Implantação de uma
política sistemática de credenciamento, descredenciamento e recredenciamento de docentes em Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu, que foram regulamentados pelas Resoluções Normativas PUC nº 014/10,
PUC nº 028/10, PUC n] 015/17 e PUC nº 002/16; b) Realização de Processos Seletivos, Internos e Externos,
visando a Composição do Corpo Docente Permanente do Programa, de acordo com Resoluções Normativas
PUC nº 028/10 e PUC nº 014/10.
Relatório PROPESQ nº 6.1 – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião: no
período de 2013-2016 foi inserido um novo docente no Corpo Permanente do Programa, por meio de
Processo Seletivo Interno. Também foram empreendidos esforços para melhorar a qualificação da Revista
Reflexão, que atualmente está enquadrada no estrato QUALIS/CAPES B3. O resultado da avaliação reflete a
efetividade das ações que têm sido empreendidas pela Instituição no sentido de qualificar os seus Programas
136

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO
ANO: 2017
de Pós-Graduação Stricto Sensu. A Comissão avaliou os dados do Programa de Mestrado da Pontifícia
Universidade Católica de Campinas - PUCCAMP e teceu as considerações a seguir: o conjunto das
avaliações realizadas em cada um dos quesitos apontou a tendência dominante “Regular”. O Programa
obteve o conceito "Bom" no Quesito: 1- "Proposta do Programa", o conceito "Muito Bom" no Quesito 2"Corpo Docente", o conceito "Regular" em dois quesitos, 3-“Corpo Discente, Teses e Dissertações” e 4“Produção Intelectual” e o conceito "Fraco" no Quesito 5 - "Inserção Social". Em consonância com o
Regulamento para a Avaliação Quadrienal 2017 (2013-2016), "o menor valor dentre as notas obtidas pelo
programa nos Quesitos 3 e 4 (corpo discente e produção intelectual) definirá os limites da nota final a lhe ser
atribuída". Assim, a Comissão recomenda a atribuição da nota 3. Assim, na Avaliação Quadrienal 2017,
correspondente ao período 2013-2016, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião
teve a nota mantida em 3, em função dos conceitos obtidos nos diversos quesitos avaliados. As ações
decorrentes do resultado da avaliação são de responsabilidade da Reitoria, da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação (PROPESQ), da Diretoria do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas e da
Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião. Os dados/resultados
da avaliação Quadrienal estão sendo efetivamente utilizados pela PROPESQ e pela Coordenadoria do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Religião, com o objetivo de melhorar a
qualificação do Programa. A avaliação apresentada do projeto é a da CAPES/MEC.
Relatório PROPESQ nº 6.2 – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde: no
período de 2013-2016, foi inserido um novo docente no Corpo Permanente do Programa, por meio de
Processo Seletivo Interno. O resultado da avaliação reflete a efetividade das ações que têm sido
empreendidas pela Instituição no sentido de qualificar os seus Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu.
Na Avaliação Quadrienal 2017, correspondente ao período 2013-2016, o Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Ciências da Saúde teve a nota mantida em 3, em função dos conceitos obtidos nos diversos
quesitos avaliados: 1) Proposta do Programa: Bom (B); 2) Corpo Docente: Bom (B); 3) Corpo Discente, Teses
e Dissertações: Bom (B); 4) Produção Intelectual: Bom (B); 5) Inserção Social: Bom (B). Como se trata de
curso novo, com apenas dois anos de funcionamento, mantém-se a nota 3 atribuída na avaliação da sua
criação. De qualquer modo, o desempenho dos docentes, em termos de produção intelectual e de
orientações, atingiu o patamar necessário para essa nota. Os demais indicadores de desempenho discente e
docente, exceto por publicações discentes, também é compatível com essa nota. As ações decorrentes do
resultado da avaliação são de responsabilidade da Reitoria, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PROPESQ), da Diretoria do Centro de Ciências da Vida e da Coordenadoria do Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Ciências da Saúde. A avaliação apresentada do projeto é a da CAPES/MEC.
Relatório PROPESQ nº 6.3 – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação: Foram
empreendidos esforços para melhorar a qualificação da Revista de Educação PUC-Campinas, que
atualmente está enquadrada no estrato QUALIS/CAPES B1. O resultado da avaliação reflete a efetividade
das ações que têm sido empreendidas pela Instituição no sentido de qualificar os seus Programas de PósGraduação Stricto Sensu. Na Avaliação Quadrienal 2017, correspondente ao período 2013-2016, o Programa
de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação teve a nota mantida em 4(*), em função dos conceitos obtidos
nos diversos quesitos avaliados: 1) Proposta do Programa: Muito Bom (MB); 2) Corpo Docente: Muito Bom
(MB); 3) Corpo Discente, Teses e Dissertações: Muito Bom (MB); 4) Produção Intelectual: Muito Bom (MB); 5)
Inserção Social: Muito Bom (MB). (*) A Comissão de Área recomendou o aumento da nota para 5, mas o
Conselho Técnico-Científico da Educação Superior (CTC/ES) recomendou a manutenção da nota 4, pois o
Programa não apresenta resultados adequados relativos a teses concluídas, o que é esperado para obtenção
da nota 5. As ações decorrentes do resultado da avaliação são de responsabilidade da Reitoria, da Pró137
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Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ), da Diretoria do Centro de Ciências Humanas e Sociais
Aplicadas e da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Educação. A avaliação do
projeto apresentada é a da CAPES/MEC.
Relatório PROPESQ nº 6.4 – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia Elétrica: no
período de 2013-2016, foram inseridos três novos docentes no Corpo Docente Permanente do Programa, por
meio de Processos Seletivos Internos e Externos. O resultado da avaliação reflete a efetividade das ações
que têm sido empreendidas pela Instituição no sentido de qualificar os seus Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu. Na Avaliação Quadrienal 2017, correspondente ao período 2013-2016, o Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Engenharia Elétrica teve a nota reduzida de 4 para 3, em função dos conceitos
obtidos nos diversos quesitos avaliados: 1) Proposta do Programa: Bom (B); 2) Corpo Docente: Bom (B); 3)
Corpo Discente, Teses e Dissertações: Bom (B); 4) Produção Intelectual: Regular (R); 5) Inserção Social:
Regular (R). As ações decorrentes do resultado da avaliação são de responsabilidade da Reitoria, da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ), da Diretoria do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e
de Tecnologias e da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Engenharia Elétrica.
Em relação à avaliação trienal de 2013, o Programa teve uma clara redução de desempenho, em grande
parte devida ao processo de perda de alguns membros do seu corpo docente, em meados do quadriênio.
Como consequência desta dificuldade, a produção científica (de caráter essencialmente acadêmico), que era
o ponto forte do Programa, sofreu acentuada queda no quadriênio e se concentra agora, em larga medida,
nos estratos inferiores do Qualis. Por outro lado, a produção técnica não é expressiva e as dissertações não
têm características claras do que se esperaria de trabalhos de mestrado profissional. Talvez como
consequência disso, o Programa não apresenta interação com empresas do setor de telecomunicações, o
que limita a aplicabilidade dos trabalhos desenvolvidos. Em vista do exposto, a comissão de área recomenda
a atribuição da Nota 3 ao Programa nesta avaliação quadrienal, na expectativa que a reformulação pela qual
passou a estrutura curricular do Programa possa produzir frutos ao longo dos próximos anos. A avaliação do
projeto apresentada é a da CAPES/MEC.
Relatório PROPESQ nº 6.5 –Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguagens, Mídia e Arte:
nos anos de 2016 e 2017, após a implantação do Programa, foram inseridos três novos docentes no Corpo
Docente Permanente do Programa, por meio de Processos Seletivos Internos; c) Realização de esforços para
implantar a Revista Pós-Limiar, que terá sua primeira publicação em 2018. O resultado da avaliação reflete a
efetividade das ações que têm sido empreendidas pela Instituição no sentido de qualificar os seus Programas
de Pós-Graduação Stricto Sensu. Na Avaliação Quadrienal 2017, correspondente ao período 2013-2016, o
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Linguagens, Mídia e Arte teve a nota mantida em 3, em
função dos conceitos obtidos nos diversos quesitos avaliados: 1) Proposta do Programa: Bom (MB); 2) Corpo
Docente: Muito Bom (MB); 3) Corpo Discente, Teses e Dissertações: Não aplicável (NA); 4) Produção
Intelectual: Regular (R); 5) Inserção Social: Bom (B). Considerando a boa apresentação dos dados do PPG, a
boa expressão articulada nas atividades de ensino e pesquisa do corpo docente e a produção regular,
recomenda-se a nota 3 no acompanhamento. As ações decorrentes do resultado da avaliação são de
responsabilidade da Reitoria, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ), da Diretoria do
Centro de Linguagem e Comunicação e da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Linguagens, Mídia e Arte. A avaliação do projeto apresentada é a da CAPES/MEC.
Relatório PROPESQ nº 6.6 –Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia: no período de
2013-2016, foram inseridos três novos docentes no Corpo Docente Permanente do Programa, por meio de
Processos Seletivos Internos e Externos; foram empreendidos esforços para melhorar a qualificação da
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Revista Estudos de Psicologia, que atualmente está enquadrada no estrato QUALIS/CAPES A1. Na
Avaliação Quadrienal 2017, correspondente ao período 2013-2016, o Programa de Pós-Graduação Stricto
Sensu em Psicologia teve a nota mantida em 5, em função dos conceitos obtidos nos diversos quesitos
avaliados: 1) Proposta do Programa: Muito Bom (MB); 2) Corpo Docente: Muito Bom (MB); 3) Corpo Discente,
Teses e Dissertações: Muito Bom (MB); 4) Produção Intelectual: Muito Bom (MB); 5) Inserção Social: Bom
(B). As ações decorrentes do resultado da avaliação são de responsabilidade da Reitoria, da Pró-Reitoria de
Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ), da Diretoria do Centro de Ciências da Vida e da Coordenadoria do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Psicologia. A avaliação do projeto apresentada é a da
CAPES/MEC.
Relatório PROPESQ nº 6.7 – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sistema de Infraestrutura
Urbana: no período de 2013-2016, foram inseridos dois novos docentes no Corpo Docente Permanente do
Programa, por meio de Processos Seletivos Internos. O resultado da avaliação reflete a efetividade das ações
que têm sido empreendidas pela Instituição no sentido de qualificar os seus Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu. Na Avaliação Quadrienal 2017, correspondente ao período 2013-2016, o Programa de PósGraduação Stricto Sensu em Sistemas de Infraestrutura Urbana teve a nota mantida em 3, em função dos
conceitos obtidos nos diversos quesitos avaliados: 1) Proposta do Programa: Bom (B); 2) Corpo Docente:
Bom (B); 3) Corpo Discente, Teses e Dissertações: Regular (R); 4) Produção Intelectual: Regular (R); 5)
Inserção Social: Bom (B). As ações decorrentes do resultado da avaliação são de responsabilidade da
Reitoria, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ), da Diretoria do Centro de Ciências
Exatas, Ambientais e de Tecnologias e da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Sistemas de Infraestrutura Urbana. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: O Programa precisar ter atenção aos
quesitos 3 e 4 para a próxima avaliação. Além disso, buscar ter uma produção científica qualificada entre os
membros do corpo docente com a participação de discentes. A avaliação do projeto apresentada é a da
CAPES/MEC.
Relatório PROPESQ nº 6.8– Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sustentabilidade: no ano de
2016, após a implantação do Programa, foi inserido um novo docente no Corpo Docente Permanente do
Programa, por meio de Processo Seletivo Interno. Na Avaliação Quadrienal 2017, correspondente ao período
2013-2016, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Sustentabilidade teve a nota mantida em 3, em
função dos conceitos obtidos nos diversos quesitos avaliados: 1) Proposta do Programa: Regular (R); 2)
Corpo Docente: Regular (R); 3) Corpo Discente, Teses e Dissertações: Não aplicável (NA); 4) Produção
Intelectual: Regular (R); 5) Inserção Social: Regular (R). O relatório apresenta as descrições da área e das
linhas de pesquisa muito bem correlacionadas, principalmente quando se avalia os objetivos traçados para o
curso e o perfil do egresso pretendido. O número de projetos é bom e está bem distribuído entre as linhas,
mas vale destacar que falta o envolvimento de diferentes docentes nos projetos, prejudicando assim a
formação interdisciplinar pretendida para o egresso. O mesmo acontece nas disciplinas ofertadas, dificultando
a interdisciplinaridade no Programa. A infraestrutura para os docentes e alunos é consistente para o
programa atender suas necessidades. A formação dos docentes é bastante diversificada, com docentes
titulados em diferentes áreas e que são alinhadas às linhas de pesquisa, área de concentração e à estrutura
curricular do curso. Todos os docentes permanentes estiveram envolvidos nas orientações e foram
responsáveis por projeto, e oito docentes ministraram disciplinas em 2016. O indicador de produção
intelectual do programa se concentra em maior parte em artigos, com IndProd de 0,975, o que é considerado
bom quando comparado aos demais programas da área. A distribuição da produção qualificada entre os
docentes do programa é regular. Existem indicadores de contribuição do Programa na melhoria da Educação
Básica. Não são relatadas ações de intercâmbio com instituições nacionais ou estrangeiras. De acordo com a
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documentação analisada referente ao primeiro ano de atividade do Programa e com as diretrizes da área
interdisciplinar da CAPES, o programa mantém a nota 3. As ações decorrentes do resultado da avaliação são
de responsabilidade da Reitoria, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ), da Diretoria do
Centro de Economia e Administração e da Coordenadoria do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Sustentabilidade. Avaliação do projeto apresentada é a da CAPES/MEC.
Relatório PROPESQ nº 6.9 – Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Urbanismo: no período de
2013-2016, foram inseridos dois novos docentes no Corpo Docente Permanente do Programa, por meio de
Processos Seletivos Internos e Externos; também foram empreendidos esforços para melhorar a qualificação
da Revista Oculum Ensaios, que atualmente está enquadrada no estrato QUALIS/CAPES A2. Na Avaliação
Quadrienal 2017, correspondente ao período 2013-2016, o Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em
Urbanismo teve a nota aumentada de 4 para 5, em função dos conceitos obtidos nos diversos quesitos
avaliados, que são transcritos a seguir: 1) Proposta do Programa: Muito Bom (MB); 2) Corpo Docente: Muito
Bom (MB); 3) Corpo Discente, Teses e Dissertações: Muito Bom (MB); 4) Produção Intelectual: Muito Bom
(MB); 5) Inserção Social: Bom (B). Avaliação: Quanto à proposta: A proposta é consistente e coerente com o
perfil dos docentes do programa, dentre os quais observa-se a presença de bolsistas de produtividade do
CNPq. A estrutura curricular possui como eixo uma área de concentração em urbanismo, ancorada em três
linhas de pesquisa, que abrigam os grupos de investigação vinculados ao programa, todos financiados pela
universidade, bem como apoiados por agências de fomento. O planejamento visando o desenvolvimento
futuro indica a realização de eventos científicos nacionais e internacionais, além da consolidação e ampliação
dos convênios internacionais vigentes. A infraestrutura é adequada às necessidades do programa, contando
com recursos laboratoriais e equipamentos. Quando ao corpo docente: 2.1. O número de docentes
permanentes se manteve igual nos 3 primeiros anos (11), com um leve aumento em 2016 (12). Não houve
participação de docentes colaboradores nem visitantes no período. A predominância do corpo docente está
na formação em Arquitetura e Urbanismo juntamente com História e Planejamento Urbano. Em relação ao
tempo de titulação, o corpo docente pode ser considerado maduro (1985 a 2009), atendendo de forma
satisfatória a proposta do programa. 2.2. A participação dos docentes permanentes teve uma média de 100%
durante o período, sendo considerada com tendência adequada. Não houve participação de docentes
colaboradores ou visitantes. No item captação de financiamentos verificou-se uma equilibrada distribuição
dos projetos (11 em 2013, 10 em 2014, 10 em 2015 e 12 em 2016), em relação aos docentes (11 / 11 / 11 /
12 respectivamente). 2.3. Em relação a participação de docentes ministrando disciplinas de pós-graduação, o
programa apresentava em 2013, 5 disciplinas entre 11 docentes, em 2014, 11 disciplinas para 11 docentes,
em 2015, 10 disciplinas para 11 docentes e em 2016, 10 disciplinas para 12 docentes, demonstrando uma
crescente participação. Em relação aos projetos de pesquisa, nota-se um equilibro com 11 projetos em 11
docentes (2013), com 11 projetos em 11 docentes (2014), com 10 projetos em 11 docentes (2015) e 11
projetos entre 12 docentes (2016). Quanto as orientações de mestrado, nota-se equilibrada, com uma média
de 11 orientações no período. Em relação ao doutorado, nota-se também um equilibro (9 em 2013, 10 em
2014, 9 em 2015 e 10 em 2016). Em relação as bolsas de produtividade, verificaram-se 3 bolsas para cada
um dos dois primeiros anos (2013 e 2014) e 4 bolsas para os dois últimos anos (2015 e 2016). 2.4. Foi
verificada a efetiva participação da maioria dos docentes do PPG na Graduação. Quanto ao corpo discente:
O Programa apresentou muito bons índices de quantidade e qualidade de teses e dissertações. Ainda
apresentou boa integração com a graduação. No entanto, a distribuição das orientações e o envolvimento do
corpo discente com o ensino da graduação são bons. Quanto ao à produção intelectual: De acordo com a
avaliação dos dados disponibilizados pelo Programa na Plataforma Sucupira, considerando os Docentes
Permanentes, a Comissão de Avaliação ponderou sobre a tendência do quesito, utilizando os critérios
estabelecidos em cada item e a métrica descrita no Relatório de Avaliação Quadrienal. A partir dos resultados
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parciais de cada item, a Comissão atribuiu ao Programa neste quesito o conceito Muito Bom. Quanto à
inserção social: O programa apresenta boa participação em eventos e comissões. Realiza algumas atividades
de extensão local e eventos com regularidade. Edita também o periódico Oculum. Embora indique o
encaminhamento inicial de parceria com uma Instituição de ensino, ainda não efetiva ações de solidariedade
com outras IES. Site bem estruturado, com apresentação dos trabalhos realizados e organização do
programa. Em função do exposto acima, a Comissão atribuiu a nota 5 ao Programa. As ações decorrentes do
resultado da avaliação são de responsabilidade da Reitoria, da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
(PROPESQ), da Diretoria do Centro de Ciências Exatas, Ambientais e de Tecnologias e da Coordenadoria do
Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Urbanismo. A avaliação do projeto apresentada é a da
CAPES/MEC.
Relatório PROPESQ nº 07 – Estímulo à busca de fomento pelos pesquisadores
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Criar condições para que os pesquisadores participem de editais de
fomento à pesquisa (CAPES, CNPq, FAPESP, FINEP); b) Criar condições para simplificação do trâmite de
documentos referentes à solicitação de apoio a agências externas; c) Implantar o Escritório de Apoio
Institucional do Pesquisador (EAIP) DO PROCESSO AVALIATIVO: Ampliar a captação de recursos para a
pesquisa.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Foi criado o Escritório
de Apoio Institucional ao Pesquisador (EAIP), como uma ampliação de Ponto de Apoio FAPESP, com o
objetivo de auxiliar os pesquisadores e alunos não só com relação à FAPESP, mas com qualquer outra
agência de fomento à Pesquisa. Para que a PROPESQ pudesse criar o EAIP, uma funcionária do setor foi a
São Paulo, na sede da FAPESP, para realizar treinamento. Essas ações foram realizadas atendendo à
demanda da comunidade científica, auxiliando os cientistas na carga de trabalho exigida para gestão e
administração de projetos de pesquisa, de forma que eles possam se dedicar mais à pesquisa e a orientação
dos alunos. O objetivo principal do EAIP é auxiliar o pesquisador na parte administrativa dos projetos
desenvolvidos com recursos de agências externas, desde a solicitação inicial, contratação, compra dos itens
concedidos, liberação de recursos, preparação dos documentos para importação, incorporação do material
permanente adquirido até a finalização com a apresentação da Prestação de Contas nos moldes exigidos
pelas agências.
3. RESULTADOS GLOBAIS: Foram divulgadas internamente para os pesquisadores, as ações realizadas
pelo EAIP. Foram realizados 218 atendimentos, dos quais 56 resultaram em solicitações efetivas, com 22
recursos aprovados, com muitos ainda em análise. Em números, esses valores chegam a R$ 397.295,12.
Ainda com relação a esses recursos, a PROPESQ adquiriu equipamentos com a Reserva Técnica de
projetos, trata-se de porcentagem de valor de projetos aprovados para pesquisadores da PUCC e que parte
da verba vem para Universidade aplicar com melhor entender. Esse ano, foram adquiridos: 1-) Windows
Touch TV, Painel LCD, Maxpad™ 64,5” e 2-) Novo Inspiron 14 7000 Ultrafino, 7ª geração do Processador
Intel® Core™ i7-7500U (2.7 GHz expansível até 3.5 GHz, Cache de 4 MB), para uso da PROPESQ e
Programas de Pós-Graduação. Com relação aos Editais de Apoio à Pesquisa, o EAIP faz buscas semanais,
encaminhando os pertinentes aos Grupos de Pesquisa/Pesquisadores na Universidade, auxiliando caso o
pesquisador tenha interesse em se candidatar. Foram enviados, até o presente momento, 19 Editais. Uma
proposta foi contemplada, sendo esta: Chamada de Propostas para o Programa PAPI – Modalidade
Capacitação, Chamada FAPESP 07/2017, com objetivo de aprimorar os conhecimentos técnico-científicos
dos NITs (Núcleos de Informação Tecnológica) das Instituições de Ensino Superior e Pesquisa do Estado de
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São Paulo. Outra proposta foi encaminhada, porém não contemplada. AVANÇOS: Aprimoramento do
atendimento aos pesquisadores. FRAGILIDADES: nada a declarar. RECOMENDAÇÕES/SUGESTÕES:
Ampliar a divulgação do trabalho de apoio realizado pelo EIAP.

Relatório PROPESQ nº 08 – Patenteamento de projetos desenvolvidos no âmbito da pesquisa
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Criar condições para que determinados projetos de pesquisa
desenvolvidos pelos pesquisadores possam ser patenteados. DO PROCESSO AVALIATIVO: Desenvolver
três estudos de caso de dispositivos desenvolvidos pelos pesquisadores (Prof. Dr. Omar Carvalho
Branquinho, Profa. Dra. Lia Mota e Profa. Dra. Renata Kelly Mendes Valente).
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: As informações foram
obtidas através de reuniões com os pesquisadores.
3. RESULTADOS GLOBAIS: Foi feita avaliação preliminar das potencialidades de patenteamento e sua
classificação, visando obter registro de patente. As informações sobre patenteamento são sigilosas e não
podem ser divulgadas em nenhum veículo, antes de sua obtenção. Os docentes foram informados sobre a
avaliação realizada e foram orientados a aguardar a instituição da Política de Inovação pela Universidade.
AVANÇOS: Detecção de potenciais produtos patenteáveis. FRAGILIDADES: a) Falta de Política de Inovação
instituída pela Universidade; b) Definição de escritório de patentes para dar continuidade à prospecção.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Instituir a Política de Inovação na Universidade; b) Definir escritório de
patentes.

Relatório PROPESQ nº 09 – Implantação de Incubadora de empresas tecnológicas na Universidade
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Atrair empresas e startups de base tecnológica para o ambiente
universitário. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Melhorar o relacionamento Universidade-empresas; b)
Aproximar a academia à realidade do ambiente empresarial; c) Desenvolver projetos conjuntos.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Prospecção de
empresas e startups de base tecnológica, na Universidade.
3. RESULTADOS GLOBAIS: Foram apoiados três projetos PIPE (Pesquisa Inovativa em Pequenas
Empresas) de startups, sendo que um deles foi aprovado (ViiSolutions), um não foi aprovado e outro
encontra-se em avaliação pela FAPESP. Para o Projeto aprovado, ocorreu reunião entre os pesquisadores da
Universidade e a startup, a fim de estabelecer as formas de participação e desenvolvimento dos trabalhos.
Está sendo aguardada assinatura final do contrato por parte da FAPESP. Também foi atraída uma empresa
de base tecnológica para desenvolver atividades juntamente com a Universidade (Grupo ENGENHO).
AVANÇOS: a) Uma startup com Projeto PIPE (Pesquisa Inovativa em Pequenas Empresas)/FAPESP
aprovado; b) Uma empresa de base tecnológica atraída para as dependências da PUC-CAMPINAS.
FRAGILIDADES: Falta de Política de Inovação instituída. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Instituir
Política de Inovação.

142

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO
ANO: 2017
Relatório PROPESQ nº 10 – Plano de Internacionalização dos Programas de Pós-Graduação Stricto
Sensu
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Criar Grupo de Trabalho, visando a elaboração de Plano de
Internacionalização dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu; b) Realizar ações de levantamento, de
análise e de debate sobre os processos que envolvem a Internacionalização dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu. DO PROCESSO AVALIATIVO: Identificar potencialidades dos Programas de PósGraduação Stricto Sensu Institucionais que possibilitem atingir a meta de propor um Plano de
Internacionalização para a Universidade.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Objetiva-se subsidiar
reflexões e discussões que deverão ser empreendidas com várias instâncias institucionais, sobretudo com o
corpo docente dos Programas, a Coordenadoria Geral de Pós-Graduação e a Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, visando elaborar proposições que permitam construir caminhos para a internacionalização
dos Programas. Intenta-se definir o que está sendo chamado de internacionalização – quais suas
características, que tipos de ações, quais os meios de efetivá-la.
3. RESULTADOS GLOBAIS: As atividades que têm se desenvolvido nos Programas de Pós-Graduação
Stricto Sensu, de acordo com as ponderações sobre o que é internacionalização, podem ser consideradas
ações de internacionalização. Avaliam-se os contatos já iniciados, acordos de cooperação existentes e/ou em
vias de se concretizarem, com universidades estrangeiras. AVANÇOS: Publicar no exterior tem sido o
investimento mais frequente dos Programas de Pós-Graduação no Brasil para atender à exigência de
internacionalização. O próprio PNPG em levantamento realizado demonstra o crescimento tanto de
publicações como de citações de pesquisas brasileiras nos últimos anos. FRAGILIDADES: São muitos os
desafios a se superar, tais como a natureza dos fenômenos investigados e sua repercussão ou manifestação
em outros países (muitos de nossos objetos de estudo são característicos de nossa região); os métodos
utilizados, sobretudo nas pesquisas de enfoque mais qualitativo. Quanto à produção de pesquisas em
conjunto com outros países, talvez em decorrência dos desafios apontados, a maioria das ações
empreendidas se relaciona a doutorados plenos feitos no exterior, estágios de modalidade tipo sanduíche ou
participação em eventos científicos internacionais. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: A busca de efetivação
de convênios de cooperação ampla com universidades de outros países parece se constituir como caminho à
ampliação de ações para além das apontadas no item anterior. Acredita-se que esses acordos possibilitam a
realização de pesquisas em conjunto, a troca de conhecimentos por meio de visita de professores dos
programas em encontros científicos, seminários, cursos, etc., a publicação conjunta, o envio e o recebimento
de alunos para realizar parte de seus estudos no programa parceiro, etc.
Formulário 5 – versão 6

143

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO

FORMULÁRIO 5

ANO: 2017
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA:
9 – Política de Recursos Humanos
DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA:
5 – Políticas de Pessoal
EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA:
4 – Políticas de Gestão

EXTRATO no 09

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2017:
DPLAN Nº05, NCD no 01, PROAD Nº06, 07, e PROGRAD no 15

Relatório DPLAN no 05 – Programa de Capacitação de Gestores do Plano Estratégico Institucional
1. OBJETIVOS: OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Elaborar um plano de capacitação para os gestores
envolvidos no processo de planejamento estratégico institucional; b) Identificar modelos, conteúdos e
ferramentas para a capacitação do corpo gestor. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO: Aprimorar o
processo de transição de gestão, divulgando as informações e procedimentos relevantes, visando agilidade
na tomada de decisão e a qualificação do pessoal envolvido.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: O Programa de
Capacitação de Gestores da PUC-Campinas teve seu conteúdo proposto e contou com a contribuição de
diversas áreas da Universidade, dentre elas: Pró-Reitorias, Divisão de Recursos Humanos e Coordenadoria
Jurídica, além de pesquisa documental desenvolvida pelo Departamento de Planejamento e Organização
(DPLAN) junto a outras Instituições, com o intuito de identificar as melhores práticas, metodologias e modelos
envolvendo a capacitação de gestores. A proposta foi dividida em três módulos, a saber:
•

•

•

Módulo 1 – foi elaborado com a proposição de trazer as questões jurídicas e relações Institucionais
internas e externas. Para as questões jurídicas: apresentar uma visão panorâmica do sistema regulatório
do ensino superior no Brasil a partir do conhecimento histórico até a legislação atual (constituição federal,
LDB, Leis e diretrizes, SINAES, MEC, entre outros) permitindo que haja uma visão global do processo e
procedimentos adotados pelas normas e leis específicas, direcionadas às IES. Quanto às relações
Institucionais internas e externas: abordagem proposta para que todos possam compreender a
complexidade das relações da Universidade com seus stakeholders, bem como possam ter ideia de todos
os regramentos a que estamos submetidos e pelos quais somos fiscalizados. Questões recorrentes e
dúvidas trabalhistas e de seguridade.
Módulo 2 – Cenário mercadológico e estratégico das IES que contempla a integração dos dados de
monitoramento externos das demais IES, comparadas à fonte de elaboração de base de dados do INEP.
Contribuir com a visão do marketing quanto à estratégia institucional da valorização da marca PUCCampinas e divulgação de suas diversas ações e méritos.
Módulo 3 – Gestão e Planejamento Estratégico na PUC-Campinas, organizado em três Subtópicos. 1 Capacitar os profissionais e diretores da PUC-Campinas para aplicação dos conceitos, práticas, técnicas
e ferramentas gerenciais mais atualizados em Gestão e Estratégia, preparando-os para implementar e
gerenciar processos estratégicos em suas áreas. Capacitar os profissionais para aplicação preparando-os
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para ocupar níveis hierárquicos superiores. Subtópico 2 - Introduzir os participantes na discussão de
conceitos da ciência no campo de marketing estratégico. E o subtópico 3 – Viabilização de ações
institucionais integradas à produção artística, patrimônio e memória cultural e desenvolvimento
econômico e social da área de abrangência da PUC-Campinas, às demandas de alunos e a expansão e
inovação como fatores importantes para tratar os problemas atuais de crise econômica e social, de forma,
a buscar maior atratividade e diferenciais competitivos percebidos e adoção de um conjunto de métodos e
técnicas para ampliação do nível de efetividade, incluindo sentido de pertencimento e compromisso com
a comunidade interna e externa.
3-RESULTADOS GLOBAIS: Trata-se de continuidade às atividades constantes do Relatório DPLAN no
06/2016, cujo projeto é vinculado ao PROAVI e ao Plano Estratégico Institucional. Em consulta externa, foi
realizada a pesquisa do oferecimento de cursos de capacitação para gestores e observado vários programas
com discussão temática semelhante, propostos por diversas Instituições de Ensino e órgãos representativos
de classe, entre ela citamos o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior – SEMESP, que oferecem
treinamentos em módulos presenciais e à distância. Obtivemos a contribuição das áreas PROAD - Divisão de
Recursos Humanos, SCEI – Coordenadoria Jurídica, que encaminharam sugestões temáticas que foram
abarcadas na proposta e que estão contidas no módulo 1: a) das relações da Universidade com o poder
público, bem como de todos os regramentos a que estamos submetidos e pelos quais somos fiscalizados; b)
apresentar o Regimento Geral, o Estatuto e os princípios que nortearão à atuação de todos, bem como, que
definirá as atribuições de cada função na Instituição; c) Por fim, o Departamento de Planejamento e
Organização – nos módulos 2 e 3 -, propôs um conjunto de vários cursos abordando diversas temáticas:
construção de cenários, comparativo geográfico, mercadológico, de fatores econômicos e estruturais, de
diversos cursos de graduação, pesquisa e extensão da grande região metropolitana de Campinas e São
Paulo. Utilização dos Dados/Resultados por diferentes setores: Foi elaborado o plano de ação proposto pelo
DPLAN com as etapas: 1. Benchmarking; 2. Formulação de proposta e sua aprovação; 3. Organização e
desenvolvimento de conteúdo; 4. Organização de recursos (administrativos e de comunicação); 5.
Treinamento, e 6. Avaliação e feedback. Essa proposta se vincula ao plano Estratégico Institucional de forma,
a atender necessidades de treinamento e ciclo informativo de normas e legislações aos Diretores de
Faculdades e Centro, a antecipar às atividades postuladas em suas funções administrativas e de gestão e as
Diretrizes de Recursos Humanos, de Imagem e de Tomada de Decisão e Desempenho Operacional.
AVANÇOS: Definição de conteúdo, em conjunto com diversas áreas da Universidade (Reitoria, Pró-Reitorias
e Coordenadoria Jurídica) para a formação dos gestores da Instituição. FRAGILIDADES: Impossibilidade de
implantação no prazo previsto (ano de 2017), em função da priorização de outras atividades.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Dar continuidade à capacitação de gestores pela PUC-Campinas e de
planos de ações formulados no planejamento estratégico institucional, pois entende-se que este representará
um ciclo de melhoria contínua, garantindo rapidez de conhecimento dos processos e das demais orientações
interna e externa institucionais.

Relatório PROAD no 06– Avaliação dos Processos de Serviço Especializado em Engenharia de
Segurança e em Medicina do Trabalho (SESMT)
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Manter a cobertura dos exames ocupacionais; b) Iniciar as Análises
Ergonômicas do Trabalho; c) Manter as atividades do Programa de qualidade de vida; d) Implantação de
ferramentas em saúde ocupacional; e) Aumentar a quantidade de treinamentos junto aos colaboradores
referentes a conscientização de procedimentos operacionais de trabalho seguros; f) Atender as solicitações
dos departamentos internos quanto à contratação de empresas terceiras no que refere aos documentos que
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comprovam vínculo empregatício e na execução dos trabalhos através de práticas seguras. DO PROCESSO
AVALIATIVO: a) Melhorar as ferramentas de gestão e alcançar uma boa cobertura nas Análises
Ergonômicas do Trabalho e das atribuições específicas da segurança do trabalho.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
DEST - 1) 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, procedimentos em casos de
urgência e emergência. 2) Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP): Elaboração do documento PPP
apresenta o histórico laboral do trabalhador e reúne as informações administrativas, descrição da função,
riscos existentes, Equipamentos de Proteção Individual (EPI’s), registros ambientais, resultados de
monitoração biológica, entre outros dados, que compõe todo o período em que este exerceu suas atividades.
3) Procedimentos de Segurança: Recomendações técnicas destinadas a garantir a segurança dos
colaboradores durante a execução das atividades dentro da Instituição. 4) Formulário de alteração de
função SCEI / DRH: A Alteração de Função é realizada quando ocorre a mudança na descrição de suas
atribuições conforme a análise dos riscos ambientais apresentadas no Programa de Prevenção de Riscos
Ambientais (PPRA). Após a solicitação encaminhada pelo o DRH o DEST realiza a verificação das atribuições
dos cargos com o PPRA em função dos agentes ambientais. 5) Relatórios de acompanhamento das
atividades dos colaboradores internos e contratados: a) Levantamento: Através de inspeção nos locais
de trabalho são levantadas as condições de risco, não conformidades de processos e procedimentos,
adequações de infraestrutura para execução de trabalhos com segurança, condições e atos inseguros,
ausência de EPI’s e EPC’s, documentos específicos como os relacionados nos procedimentos de segurança
– capacitação técnica comprovada por treinamentos, entre outros; b) Análise: O relatório é enviado ao
responsável da área com as referências técnicas das não conformidades para regularização. 6) Inspeção
nas Fichas de Entrega de EPI's (Equipamentos de Proteção Individual): Todas as fichas são
inspecionadas pelo DEST, conforme determinação da Lei nº 6.514 de 22.12.1977, Portaria nº 3.214 de
08.06.1978, NR 06, item 6.6., Portaria SIT n° 107, de 25 de Agosto de 2009 onde são apresentadas as
regularização dos dados de preenchimento; 7) Inspeções Mensais e testes nos sistemas – EXTINTORES
e HIDRANTES: A manutenção de nível I é realizada mensalmente pelo DEST, ela abrange todos os
extintores da Instituição; já a manutenção de Nível II e III, é realizada por empresa especializada contratada;
8) Treinamentos DEST - Diante das atividades específicas de cada área e quantidade de áreas existentes
na Instituição, o DEST procura capacitar a comunidade interna através de treinamentos específicos
envolvendo ao máximo os profissionais das áreas; 9) Programa de Prevenção de Riscos Ambientais
(PPRA) – a) Documento elaborado anualmente que visa à preservação da saúde e da integridade dos
colaboradores, através da antecipação, reconhecimento, avaliação e consequente controle da ocorrência de
riscos ambientais existentes ou que venham a existir no ambiente de trabalho.
DMT - Atividades Preventivas: 1) Programa de Bem com a Vida, para docentes, funcionários, gestores e
alunos, com palestras sobre temas relacionados à doenças crônico-degenerativas e orientações gerais sobre
qualidade e hábitos de vida, dando ênfase à prática de atividade física. 2) Campanha de Vacinação –
Vacinação Influenza, para docentes. 3) Programa 12 Semanas – Ginástica Holística: para colaboradores
usuários do Plano de Saúde. 4) Ginástica Laboral, para funcionários e docentes. 5) Atendimento
nutricional, para funcionários e docentes. 6) Acompanhamento da saúde do trabalhador: a) Exames
Ocupacionais, para docentes, funcionários; b) Avaliação e acompanhamento médico: exceto alunos.
Avaliação de colaboradores que possuem alguma restrição médica no exercício laboral, garantindo plena
recuperação ou a continuidade destas restrições. 7) Atendimento de Urgência e Emergência, para todos os
segmentos. 8) Atendimentos assistenciais, para todos os segmentos. 9) Avaliação de Acidentes de
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Trabalho, para os colaboradores. 10) Avaliação de Acidentes com material biológico (alunos). 11)
Emissão de Avaliação Ergonômica do Trabalho e Avaliações pontuais de atividades, exceto para alunos. 12)
Emissão de laudos médicos/técnicos para a Coordenadoria Jurídica: Os laudos médicos são emitidos
segundo as necessidades junto aos processos trabalhistas. 13) Controle de afastamentos médicos, para
funcionários, docentes e gestores. 14) Digitação de atestados por problemas de saúde, exceto para
alunos. 15) 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. Neste evento o DEST realiza
orientações relacionadas à segurança do trabalho, ordem de serviço, sistemas de segurança de proteção
contra incêndios, equipamentos de proteção coletiva e individual e procedimentos de atendimento
emergencial. 16) Formulário de alteração de função SCEI / DRH. A Alteração de Função é realizada
quando ocorre a mudança na descrição de suas atribuições conforme a análise dos riscos ambientais
apresentadas no Programa de Prevenção de Riscos Ambientais (PPRA). Após a solicitação encaminhada
pelo o DRH o DEST realiza a verificação das atribuições dos cargos com o PPRA em função dos agentes
ambientais. Em sequência, o DMT avalia todas as mudanças a fim de avaliar a necessidade de exames
obrigatórios para a nova função.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
DMT: 1) Programa de Bem com a Vida: foram realizadas palestras e atividades, de março a novembro, para
cerca de 77 colaboradores que participaram do Projeto Viva a Vida e de 155 colaboradores ao mês que
participaram do Projeto Cuidando da Saúde. 2) Campanha de Vacinação – Vacinação Influenza: baixa
procura: apenas 30% dos professores foram imunizados com a vacina Influenza A (H1N1) + Influenza B. 3)
Programa 12 Semanas – Ginástica Holística: a adesão à prática da Ginástica Holística chegou a 68,6% do
total de selecionados. Entre aqueles que finalizaram o tratamento, houve uma melhora significativa na
qualidade de vida, postura e presença de dores, com uma redução de 69,6% neste índice. 4) Ginástica
Laboral: adesão extremamente baixa, com a participação em média de 15% dos colaboradores da área
administrativa. Já aos alocados no DSG e DEM, houve 45% de participação. 5) Atendimento nutricional:
foram atendidas, até outubro, 271 consultas, sendo 59 para avaliação inicial e 212 reavaliações. Os
colaboradores atendidos apresentavam hipertensão arterial, diabetes, hipercolesterolemias, obesidade, entre
outras patologias crônicas e associadas a alterações alimentares. 6) Acompanhamento da saúde do
trabalhador:
Exames Ocupacionais: observou-se uma estabilização dos exames médicos periódicos,
chegando a uma cobertura de aproximadamente 90%, bem como dos exames de retorno ao trabalho que se
mantiveram estáveis. Houve um aumento do número de exames admissionais e demissionais, que chegaram
a 8% em média. 7) Atendimento de Urgência e Emergência: Tivemos 15 atendimentos emergenciais
atendidos pela equipe do DMT, com 9 remoções através de ambulância, já que esta solicitação também é
feita pela equipe da Brigada de Emergência. 8) Atendimentos assistenciais: 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 tivemos, até setembro, 280 atendimentos
assistenciais, aumentando-se o atendimento em 7,2% em relação a 2016. 9) Avaliação de Acidentes de
Trabalho: até outubro, foram avaliadas 22 ocorrências, identificando-se uma redução de 24%, comparado
aos acidentes ocorridos em 2016. Mostra-se um resultado excelente, pois demonstra maior precaução dos
colaboradores na redução de acidentes com boas condições no ambiente de trabalho e a utilização de
Equipamentos de Proteção Individual de forma adequada. 10) Avaliação de Acidentes com material
biológico (alunos): até outubro ocorreram 12 acidentes, representando uma diminuição de 29,5%.
Entretanto, os alunos do curso de Odontologia continuam apresentando a maior incidência de casos,
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totalizando 08. 11) Emissão de Avaliação Ergonômica do Trabalho e Avaliações pontuais de atividades:
neste ano, foram realizadas 37 Análises Ergonômicas do Trabalho em diferentes áreas da Instituição. 12)
Emissão de laudos médicos/técnicos para a Coordenadoria Jurídica: foram emitidos 16 laudos técnicos.
13) Controle de afastamentos médicos: até outubro foram realizadas 90 perícias médicas, mostrando uma
diminuição de 19,6%. Já em relação aos afastamentos pelo INSS, somaram-se 57 colaboradores havendo
uma estabilidade em relação a 2016. 14) Digitação de atestados por problemas de saúde: foram
conferidos e inseridos no sistema 7.254 documentos até outubro, mostrando uma diminuição de 16,41% se
comparado com o mesmo período de 2016. Entretanto, o índice ideal que mostra o percentual de
afastamento do trabalho pela quantidade de horas trabalhadas (Índice de Absenteísmo), não foi calculado já
que seria necessária a inserção de ferramentas no programa Fator RH Web para que o mesmo pudesse ser
mensurado e analisado criteriosamente. AVANÇOS: Departamento de Engenharia e Segurança do
Trabalho (DEST): a) A partir da nova gestão do DEST, os trabalhos relacionados à segurança do trabalho
começaram a ser conhecidos pelos setores e departamentos internos da Instituição e assim, foi possível
realizar o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais através do acesso a todas as áreas internas. Desta
forma, através das informações levantadas foi possível realizar ações para neutralizar as condições de risco
através da alteração do processo de trabalho, adoção de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) e
alterações na logística dos trabalhos ou estrutura física da área. AVANÇOS: Departamento de Medicina do
Trabalho (DMT): a) Manutenção do Programa de Qualidade de Vida Institucional – “De Bem com a Vida”; b)
Implantação dos programas complementares de Qualidade de Vida: Ginástica Holística, Ginástica Laboral e
Acompanhamento nutricional; c) Manutenção da cobertura dos exames médicos periódicos; d) Redução de
acidentes de trabalho; e) Realização das Avaliações Ergonômicas do Trabalho pela Fisioterapeuta do
Trabalho; f) Diminuição do número de perícias médicas. FRAGILIDADES: Departamento de Engenharia e
Segurança do Trabalho (DEST): a) Ausência de um sistema de controle de fornecimento e entrega dos
EPI’s que são fornecidos para os colaboradores. FRAGILIDADES: Departamento de Medicina do
Trabalho (DMT): a) Ferramentas de Gestão Ocupacional atual (absenteísmo, controle de exames
ocupacionais e etc.). Ainda se utiliza a ferramenta Excel; b) Dificuldade na adesão às atividades que
estimulam a qualidade de vida. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Departamento de Engenharia e
Segurança do Trabalho (DEST): a) Adquirir um sistema de gestão para controle dos Equipamentos de
Proteção Individual (EPIs), que são fornecidos aos colaboradores da Instituição com o objetivo de reduzir a
quantidade de papel e levantar as informações relacionadas destes equipamentos, principalmente a vida útil.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Departamento de Medicina do Trabalho (DMT): a) Manter o
desenvolvimento do Programa de Qualidade de Vida; b) Implantar ferramentas de gestão/software; c)
Realizar a Análise Ergonômica do Trabalho para os departamentos com grande quantidade de colaboradores
(DSG, DSU, DEM e SBI).

Relatório PROAD no 07 – Avaliação dos Processos da Divisão de Recursos Humanos
1. OBJETIVOS: OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Aprimorar, permanentemente, a Pesquisa de Clima
Organizacional, para aumentar a participação do corpo técnico-administrativo; b) Aprimorar o processo de
coleta e análise de dados da Pesquisa de Clima Organizacional, permitindo identificação de especificidades
de cada setor, bem como extração de ados por campus; c) Aprimorar a análise de turn over, estratificando por
“tipo de mão de obra”, exemplo: operacional, administrativo e comando; d) Aprimorar a análise de índice de
absenteísmo, para obtenção de dados fidedignos; e) Dar continuidade nos trabalhos relativos à implantação
do Plano de Cargos e Salários. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Monitorar e avaliar constantemente os
índices/indicadores estratégicos já criados; b) Avaliar permanentemente e dar continuidade às atividades de
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capacitação dos funcionários; c) Manter atualizados os cargos e salários da Instituição, com pesquisas
salariais de Mercado.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: a) Cargos e salários:
Em 2017 a DRH deu prosseguimento à estruturação de cargos e salários do corpo técnico administrativo
incluindo a revisão das descrições de cargo e iniciou a revisão do Plano de Carreira docente. A proposta para
o corpo técnico-administrativo separa os cargos em grupos ocupacionais; projeta a carreira para os grupos
ocupacionais; estuda o 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; b)
Avaliação de Desempenho: houve continuidade de treinamento dos gestores ainda não capacitados a
utilizar a ferramenta. A ferramenta (formulário eletrônico) é entregue aos gestores de acordo com o mês de
aniversário de admissão ou transferência no setor de cada funcionário sob sua supervisão; também iniciou-se
a avaliação dos Líderes por superiores imediatos; há o controle das devoluções; tabulação das pontuações e
apresentação ao Coordenador da Divisão de Recursos Humanos, para as eventuais ações que se fizerem
necessárias. Todos os gestores foram capacitados e o modelo dos formulários foi alterado. Foi iniciada
também a “Avaliação de equipe” que tem o objetivo de levantar informações dos liderados sobre os líderes e
trabalhar os pontos de melhoria em treinamentos que acontecerão no próximo ano; c) Recrutamento e
Seleção (controle de vagas): O recrutamento e seleção de funcionários é realizado 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. 222 vagas foram concluídas; d)
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. Ainda não foi fechada a quantidade de horas treinamento
de 2017. Até novembro, 115 tipos de treinamento foram oferecidos totalizando 1752 participantes (podendo
haver repetição de nomes em mais de um treinamento), obrigatório ou não, com uma média de 31h47min de
treinamento por participante; e) 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. O período para
participar da pesquisa ficou aberto de 21/11 a 22/12. Para aumentar o número de participantes, houve
acompanhamento de funcionários do nível operacional para auxiliar no preenchimento, uma vez que muitos
não possuem habilidade em informática. Neste ano conseguirmos extrair relatórios por campus, o que
auxiliará no Planejamento Estratégico. O formulário possui 60 afirmativas; f) 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 a RH, etc. As entrevistas são tabuladas em Excel, visando facilitar a identificação de ações
pontuais; g) Integração de novos funcionários: é realizada 2 vezes no mês, onde RH, DEST, DMT, DP e
SVP apresentam aos novos funcionários informações pertinentes a direitos e deveres tanto da Instituição
quanto dos funcionários, além de propiciar momentos de conhecimentos sobre a Instituição.
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3. RESULTADOS GLOBAIS: a) Cargos e salários: conforme previsto no PDI, existe uma proposta de
implantação de um Plano de Cargos e Salários, diagnóstico das áreas que precisam de reformulação, bem
como dos cargos que necessitam de revisão. Com a Reforma Trabalhista, alguns pontos estão sendo
revistos; b) Avaliação de desempenho: Na PUC-Campinas, existe um processo de Avaliação de
Desempenho com os Trainees: são contratados como trainees candidatos que tenham se graduado há no
máximo 2 anos. Após um ano, é avaliado e se estiver atendendo ao solicitado, recebe um enquadramento
salarial e após 2 anos no cargo, é promovido para o nível Jr. Além dessas avaliações, funcionários e líderes
da Instituição também são avaliados, anualmente, mas a avaliação não é atrelada a recompensas financeiras
e servem como realinhamento entre os objetivos da instituição e do funcionário; c) Controle de vagas e
acompanhamento das atividades de Recrutamento e Seleção: Atualmente os critérios de admissão na
Instituição são efetivamente realizados de acordo com procedimentos de rotinas, conforme regras
estabelecidas e divulgadas. Para abertura de vaga, contendo o nome do cargo, salário, escolaridade, tempo
de experiência e resumo de atribuições. Análise da descrição de cargos, verificando se está de acordo com a
formação especificada no formulário. Realização de Processo de Seleção e encaminhamento dos candidatos
aos setores com vaga em aberto. Vale lembrar que toda vaga é oferecida, primeiramente, às Pessoas
Portadoras de Deficiência, depois aos funcionários da Instituição – processo interno e, se no plano 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. Todo este procedimento é adotado 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. 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; d)
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 a
melhoria do desempenho funcional; e) Pesquisa de Clima Organizacional: 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 60 questões de múltipla-escolha,
divididas em 08 grupos, que abordaram várias temáticas. Esta Pesquisa tem como objetivo ser uma
ferramenta para coleta dados, fornecendo informações importantes sobre a percepção dos nossos
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
um processo de melhoria contínua; f) Entrevistas de desligamentos: com o objetivo de dar apoio ao excolaborador (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.
Abaixo, um comparativo dos últimos anos dos diversos processos:
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AVANÇOS: a) Aumento do número de horas/treinamento por funcionário; b) Progressão no processo para
efetivar o Plano de Cargos e Salários; c) Sistematização da Pesquisa de Clima Organizacional, facilitando a
análise dos dados; d) Melhor acompanhamento das causas das demissões, possibilitando ações pontuais,
quando necessário; e) Criação de índices/indicadores estratégicos para melhorias nos processos.
FRAGILIDADES: Rotatividade da mão-de-obra que ocupa o grupo ocupacional operacional, gerando
bastante demanda da seleção. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES:
Relatório PROGRAD no 15 – Programa Permanente de Capacitação Pedagógica (PPCP)
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Apoiar a Política de Graduação da Universidade no que se refere à
qualificação pedagógica do corpo docente; b) Oferecer capacitação pedagógica aos docentes para
aprimoramento de seu desempenho na função de docência; c) Avaliar as atividades executadas e divulgar as
ações e resultados obtidos para gestores da Universidade a outros segmentos da Universidade; d) Criar uma
cultura de discussão da prática pedagógica e valorização das iniciativas dos docentes que contribuam para a
formação dos estudantes; e) Analisar as atividades pedagógicas propostas nos Planejamentos AcadêmicoPedagógicos que ocorrem nos Centros e Faculdades e socializar com gestores os resultados da análise; f)
Desenvolver oficinas pedagógicas em conjunto com outros Grupos de Trabalho; g) Manter um ecossistema
criativo para que os docentes sejam atraídos a participarem das atividades de capacitação pedagógica; h)
Atrair maior número de docentes e engajá-los nos movimentos de capacitação pedagógica. DO PROCESSO
AVALIATIVO: a) Analisar os relatórios de frequência dos docentes nas atividades de capacitação pedagógica
desenvolvidas; b) Melhorar o índice de satisfação dos docentes que participam das atividades de capacitação
pedagógicas; c) Zelar pela constante e contínua capacitação pedagógica dos docentes; d) Intensificar as
atividades pedagógicas propostas nos Planejamentos Acadêmico-Pedagógicos que ocorrem nos Centros e
Faculdades.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O Grupo de Trabalho iniciou seus trabalhos realizando o Planejamento Acadêmico-Pedagógico do 1º
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semestre, realizado entre os dias 1 a 3 e 06 de fevereiro sob a responsabilidade da PROGRAD, cujo tema
central foi: “Ensino Superior: Fundamentos, metodologias e Práticas”, apresentado por meio de
Palestras, Encontros Pedagógicos e Oficinas que levaram os docentes a debaterem e refletirem sobre os
desafios da educação, compartilhando ideias e somando experiências, a fim de promover um ensino cada
vez mais inovador. A maioria das atividades foi ministrada por docentes da Universidade mas houve a
participação também de outras Instituições, como é o caso do Prof. Dr. Dermeval Saviani, da UNICAMP,
que proferiu a palestra de abertura. O GT se responsabilizou, também, pela V Mostra de Pôsteres, cujo tema
foi “Metodologia e Experiências Inovadoras em sala de aula”, que contou com o total de 23 professores,
apresentando estratégias de aprendizagem diferenciadas. Na programação do Planejamento houve o
Encontro Pedagógico: “Partilhando Experiências: Inserção do Aluno na Vida Universitária e Processo de
Ensino-Aprendizagem na Trajetória de Formação”, sob a responsabilidade do GAP, com o objetivo de
integrar os docentes que ministram as disciplinas relacionadas a esse tema. Ao término desse planejamento
o GT iniciou a análise das participações dos docentes nas atividades Oficinas, Encontros Pedagógicos e
Palestras do Planejamento da PROGRAD, e também, elaborou analises sobre a participação dos gestores
dos Centros em oferecerem temas diversificados nos dias de planejamentos dos Centros e Faculdades, como
também, a participação dos docentes nas atividades dos Centros/Faculdades.
Dentre as modalidades – oficinas, palestras e encontros pedagógicos – oferecidas durante o período de
Planejamento Acadêmico no 1º Semestre, houve a realização de 30 atividades incluindo a Mostra de
Pôsteres (27 temáticas), conforme consta da Tabela 1.
Tabela 1. Número de atividades oferecidas, por modalidade, no
âmbito do Planejamento Acadêmico-Pedagógico. PUC-Campinas.
Pró-Reitoria de Graduação, 1o semestre de 2017.
NÚMERO DE ATIVIDADES OFERECIDAS
MODALIDADE

Nº

Nº
TEMÁTICAS

OFICINA

17

14

PALESTRA

3

3

ENCONTRO PEDAGÓGICO

8

8

MESA REDONDA

1

1

MOSTRA DE PÔSTERES

1

1

30

27

TOTAL

O GT, no 1º semestre, atendendo a atribuição da PROGRAD, realizou oito Encontros Pedagógicos, e
também outras modalidades como oficinas, palestras, mesa redonda e mostra de pôsteres. O Planejamento
Acadêmico-Pedagógico do 2º semestre teve como responsabilidade dos diretores de Centro e Faculdade,
com a participação do GAPe de cada Centro. Dando continuidade às atividades o GT organizou, no 2º
semestre a oficina: “AVA – ambiente virtual de aprendizagem: explorando as ferramentas avisos, materiais e
exercícios”. Também foi oferecido, no 2º semestre, o Encontro Pedagógico Elaboração de Prova Operatória,
que abordou a construção da prova operatória de acordo com os objetivos pretendidos no(s) Curso(s) em
que atua o docente e na(s) respectiva(s) disciplina(s). Teve por objetivo propiciar situações de reflexão sobre
questões para desenvolvimento de provas com características do instrumento tipo operatório, que poderão
subsidiar as práticas docentes.
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3-RESULTADOS GLOBAIS:
A principal atribuição do GT é organizar atividades de capacitação dos docentes da Universidade
relacionadas a sua pratica pedagógica. Em 2017 foram: a) Oficinas: 17; b) Palestras: 03 (1ºsemestre) ; c)
Encontros Pedagógicos: 08; d) Fórum das Licenciaturas: 01; e) Socialização de experiências (1
temática), oferecida no âmbito do Planejamento Acadêmico-Pedagógico, durante o 1o semestre, ocorrida na
forma de Mostra de Pôsteres. Atividades de Participação Voluntária - APV (Encontros pedagógicos): a)
Oferecidas durante o 1o semestre: 11; b) Oferecidas durante o 2º semestre: 09. Ao todo, no PPCP, dentre as
modalidades oferecidas, foram 49 atividades, no âmbito do Planejamento Acadêmico-Pedagógico como fora
dele. Após balanço do planejamento pedagógico, o GT avaliou o trabalho realizado frente às sugestões
encaminhadas pelos docentes, nas avaliações enviadas ao PPCP. O resultado apontou que o modelo
construído pelo PPCP e PROGRAD atende as exigências dos docentes justamente por oferecer opções
diferenciadas de atividades que repercutem diretamente no processo de ensino-aprendizagem, tais como
palestras, encontros pedagógicos e oficinas. Diante dessa avaliação, o PPCP e a PROGRAD decidiram dar
continuidade ao atual modelo do Planejamento Acadêmico-Pedagógico, em vigência na Universidade. Enfim,
toda a programação realizada no Planejamento Acadêmico-Pedagógico do 1º semestre foi muito bem
avaliada pelos gestores da Universidade e pelos docentes participantes. A V Mostra de Pôsteres foi avaliada
como positiva devido ao número crescente de professores que apresentaram suas experiências de atividades
didáticas pedagógicas, cujos resumos foram publicados no número 35 da revista da Série Acadêmica, em
agosto de 2017. Podemos considerar que a prática do Planejamento Acadêmico-Pedagógico cada vez mais
sistematizada e com base em reais necessidades, o que leva a uma avaliação muito boa das atividades
desenvolvidas e ótima organização sob todos os aspectos, atendendo, assim, os objetivos propostos de
estimular a criatividade e caminhar junto com a inovação; manter um ecossistema criativo para que os
docentes sejam atraídos a participarem e atrair os docentes introvertidos e engaja-los nos movimentos de
capacitação pedagógica. Dada a riqueza das Palestras, dos Encontros Pedagógicos e das Oficinas os
professores envolvidos foram convidados a publicarem na Revista SÉRIE ACADÊMICA número 35, agosto de
2107, a qual pode ser acessada pelo endereço: https://www.puc-campinas.edu.br/prograd/. Durante todo ano
letivo o GT realizou reuniões quinzenais presenciais e algumas virtuais para atender a demanda da
PROGRAD. AVANÇOS: a) O GT procurou cumprir o cronograma de reuniões apresentado, presenciais ou
virtuais, sempre na tentativa de atender as demandas surgidas da COGRAD; b) O grupo conta com
elementos participativos, assim como com muito apoio da COGRAD e da PROGRAD; c) Participação do
DCOM nas atividades do Planejamento Acadêmico-Pedagógico no 1º semestre de 2017; d) Atualmente há
apenas uma denominação PPCP no Sistema informatizado da Universidade facilitando a ação dos docentes.
FRAGILIDADES: a) O documento elaborado em 2016, Projeto Contágio: Síntese para a Política
Institucional de Capacitação Docente sobre mecanismos que poderiam ser utilizados para os docentes
participarem assiduamente do Planejamento Acadêmico-Pedagógico não foi desenvolvido em 2017, portanto
fica difícil trazer os docentes para participar das atividades do Grupo de Trabalho; b) Deve haver maior
contato com o NTIC para os membros do GT não consumirem muito tempo com a
operacionalização/organização dos dados coletados sobre o planejamento. Entende-se que o próprio sistema
poderia gerar informações relevantes para o critério de análise pré-estabelecido; c) Os professores
ingressantes (horistas) têm outros compromissos profissionais fora da PUC-Campinas; d) O tipo de contrato
de trabalho (temporário) não envolve os docentes na Instituição; e) O docente participativo das atividades de
capacitação não tem como inserir seus certificados no formulário de pontuação utilizado nos Editais de
Processos Seletivos que participa na Universidade. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Implantar o
Projeto Contágio: Síntese para a Política Institucional de Capacitação Docente.
Relatório NCD no 01 – Plano de Carreira Docente
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1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: Aprimorar o processo de gestão do Plano de Carreira Docente,
considerando o determinado no Regulamento do Plano de Carreira Docente e nas Normas institucionais. DO
PROCESSO AVALIATIVO: a) Conferir o cumprimento do proposto para 2017; b) Avaliar o impacto dos
resultados obtidos na gestão do plano; c) Analisar a pertinência de sua continuidade em 2018, considerando
que vem sendo desenvolvido desde 2011.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
As principais ações do projeto foram desenvolvidas pela própria Coordenadoria do Núcleo de Carreira
Docente (NCD) em conjunto com a representante da Coordenadoria do Núcleo de Tecnologia da Informação
e Comunicação (NTIC), a partir de reuniões mensais para diagnóstico e estabelecimento de ações para
atendimento do proposto no projeto, distribuição dos trabalhos de acordo com a avaliação das expertises dos
membros e definição/desenvolvimento das ações.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
As seguintes atividades foram desenvolvidas: a) Continuidade do aprimoramento do relatório BDR 88, por
meio da correção dos códigos dos Cursos de Licenciatura e de Bacharelado; b) Correção no sistema de itens
do Formulário de Pontuação de Currículo - anexo 4 da Resolução Normativa PUC nº 11/11, identificados pela
CGPSD (Comissão Geral de Processo Seletivo Docente) e início da apresentação às instâncias institucionais
para contribuições na preparação de sua validação; c) Revisão e atualização do sistema referente ao
Processo Seletivo Interno de Movimentação Docente no Quadro Institucional (Resolução Normativa PUC nº
11/11); d) Priorização da revisão e implementação do sistema de travas do GECAD nos processos seletivos
de atribuição/alocação de aulas aos docentes, bem como nos processos de revalidação das atribuições
/alocações de aulas aos docentes, visando atender a legislação trabalhista. Observou-se que o relatório BDR
88 aprimorado foi incorporado à gestão pelas instâncias de competência e especialmente utilizado no
processo de levantamento de dados para o Censo 2016, assim como nos processos de renovação de
reconhecimento de Cursos de Graduação, ao longo de 2017. Também deve ser destacado que os Processos
Seletivos Internos de Movimentação Docente no Quadro Institucional do presente ano estão se
desenvolvendo até 18/12/17, a partir do sistema revisado. O Grupo de trabalho, considerando a importância
do trabalho, priorizou a revisão travas do GECAD nos processos seletivos de atribuição/alocação de aulas
aos docentes, bem como nos processos de revalidação das atribuições /alocações de aulas aos docentes.
Além de suas atividades rotineiras, o NCD subsidiou a Reitoria no processo de acompanhamento do quadro
docente institucional, especialmente em relação ao número de docentes, percentual de titulação e jornada de
trabalho de 40 horas semanais em Pesquisa, Extensão, Atuação Acadêmico-Pedagógica e Gestão,
observando-se que o quadro se encontra estabilizado, com discreto aumento do número de docentes em
jornada de trabalho de 40 horas semanais e do percentual de “doutores” e de “doutores e mestres”, em
relação a 2016, conforme os dados prévios constantes do Censo da Educação Superior 2017. Deve-se
destacar, ainda, a atenção dispensada ao processo de imediata recomposição do quadro docente
desligados/afastados, especialmente daqueles em jornada de trabalho de 40 horas semanais. O processo de
gestão do quadro permite inferir sua ampliação em número para 2018, face aos quatro novos cursos de
graduação em implantação. Em relação às atividades operacionais desenvolvidas pelo NCD, como subsídio
para as decisões da Reitoria e das Pró-Reitorias foram analisados os processos de: afastamento docente de
longa duração, composição das atividades para jornada de trabalho de 40 horas semanais, levantamento do
número de horas-ensino de docentes propostos em projetos pedagógicos de cursos de Especialização e de
Extensão, recursos interpostos por docentes em diferentes processos, além da elaboração da planilha do
Censo 2017, realização de processos seletivos internos de docentes para atividades de ensino, pesquisa e
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extensão e de processos seletivos externos de docentes para atividades de Ensino, Pesquisa e PósGraduação Stricto Sensu, provimentos transitórios internos e externos para alocação temporária de aulas
vagas da Graduação. AVANÇOS: Aprimoramento do processo de gestão institucional, especialmente da
gestão da Carreira Docente, por meio dos relatórios criados/aprimorados, além da capacitação permanente
dos agentes envolvidos. FRAGILIDADES: Impossibilidade do desenvolvimento de novas e importantes
ações no projeto, em razão da necessidade de priorização do processo de travas aliada às priorizações
realizadas pelo NTIC. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Reiniciar a tramitação do Formulário de Pontuação
de Currículo junto às diferentes instâncias institucionais, para contribuições e validação, visando sua
implantação em 2018.
Formulário 5 – versão 6
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FORMULÁRIO 5

ANO: 2017
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA:
10.1 – Responsabilidade Social –Bolsas Institucionais
DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA:
3 – Responsabilidade Social da Instituição
EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA:
2 – Desenvolvimento Institucional

EXTRATO no 10

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2017:
NAS no 01; PROAD no 02 e PROEXT no 03

Relatório NAS nº 01 – Bolsas de Inclusão Social
1.OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Atualizar as informações das modalidades de Bolsas de Estudo Não
Restituíveis oferecidas pela Instituição visando facilitar a inclusão de alunos em situação de vulnerabilidade
socioeconômica na Universidade, bem como, certificar sua Mantenedora como Entidade Beneficente de
Assistência Social. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Garantir o atendimento dos critérios de certificação da
Sociedade Campineira de Educação e Instrução como Entidade Beneficente de Assistência Social no que diz
respeito à oferta e concessão de Bolsas de Estudo Não Restituíveis.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
A partir do número de alunos matriculados nos Cursos de Graduação foi feita a análise da aplicação dos
critérios legais previstos pelas diferentes bolsas.
3- RESULTADOS GLOBAIS:
Como forma de garantir o acesso ao Ensino Superior e Básico e democratizar a Educação de qualidade, a
Instituição ofereceu 04 grandes programas de Bolsas de Estudo Não Restituíveis para os alunos da
Graduação e do Ensino Básico do Colégio Pio XII, em situação de vulnerabilidade socioeconômica a saber:
Programa Universidade para Todos (PROUNI): A PUC-Campinas, por meio de sua Mantenedora, aderiu ao
Programa em 30/11/2004 e desde o 1º (primeiro) semestre de 2005 vem realizando-o fidedignamente, de
acordo com os critérios e normas do PROUNI, concedendo apenas bolsas integrais para os alunos
ingressantes no Programa.
Programa de Bolsa de Estudo com Ingresso pelo Vestibular Social: Visa incentivar a formação de
docentes para a Educação Básica e também de profissionais para as várias áreas de conhecimento,
sobretudo para formação de profissionais da Área da Saúde e da Assistência Social. Esta categoria de bolsa
de estudo beneficia candidatos em situação de vulnerabilidade socioeconômica em seus cursos de
licenciatura e de bacharelado, com bolsa de estudo integral, ao longo da duração do curso.
Programa Geral - Bolsa de Estudo Não Restituível: Essa categoria de bolsa de estudo objetiva ser uma via
complementar de a Instituição cumprir os quesitos legais para a sua certificação como Entidade Beneficente
de Assistência Social. Elas são oferecidas apenas para o exercício contábil do ano em que são concedidas.
Trata-se de um programa em extinção, por isso não houve novos ingressantes.
Programa de Bolsa de Estudo Continuada no Ciclo de Educação Básica – PIO XII: o programa foi
oferecido, exclusivamente, para alunos da Educação Básica (Ensino Infantil, Ensino Fundamental e Ensino
Médio). Esta categoria de bolsa de estudo é oferecida ao aluno anualmente.
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Segue o número de bolsas:

PROGRAMA
Programa Universidade para Todos (PROUNI)

Nº DE ALUNOS
BENEFICIADOS
2.279

Programa de Bolsa de Estudo com Ingresso pelo Vestibular Social

373

Programa Geral de Bolsa de Estudo Não Restituível

22

Programa de Bolsa de Estudo Continuada (PIO XII)

104

TOTAL DE BENEFICIÁRIOS

2.778

AVANÇOS: a) Continuidade no oferecimento 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 e turno
das vagas oferecidas no PROUNI, dado que esta oferta deve ser realizada ao final do 2° semestre com base
de uma projeção para o ano seguinte.
Relatório PROAD nº 02 – Bolsas Acadêmicas
1.OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Disponibilizar aos alunos a participação em atividades nas diversas
modalidades administrativas e acadêmicas que tem como vínculo Bolsa de Estudo, Descontos ou
Financiamento Estudantil disponíveis na Universidade; b) Dar continuidade à implementação da política
institucional de Bolsas de Estudo, garantindo a sustentabilidade econômico-financeira, possibilitando ao aluno
a sua inserção nas atividades inerentes à sua formação acadêmica por meio das Bolsas de Estudo
oferecidas, como forma de aprimorar o seu desenvolvimento profissional e pessoal; c) Garantir o acesso ao
ensino e a democratização de uma educação de qualidade, com o oferecimento de diversos tipos de Bolsas
de Estudo, de Descontos ou de Financiamento Estudantil; d) Sistematizar todas as solicitações de Bolsas e
suas aplicações com o Departamento de Contas a Receber para melhor gerenciamento por parte da Reitoria
e da Mantenedora. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Atualizar as informações e descrições das diversas
modalidades administrativas e acadêmicas de Bolsas de Estudo, de Descontos e de Financiamento
Estudantil oferecida pela Instituição, visando facilitar o acesso de alunos à Universidade; b) Aprimorar
constantemente os procedimentos e controles para a gestão das Bolsas de Estudo e de Descontos na
Universidade; c) Coletar dados e estabelecer forma de processamento específico para cada modalidade de
Bolsa concedida; d) Disponibilizar relatórios de acompanhamento/gerenciais com informações às Unidades
envolvidas.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Anualmente a DOCM solicita ao DCR, o levantamento quanto ao número de alunos beneficiados com os
Programas de Bolsas/Descontos Internos da Instituição e Financiamentos. Os dados apresentados são
exclusivamente financeiros, ou seja, o valor correspondente a Bolsa/Descontos/Financiamento na ficha
financeira do aluno, gerando informações à Administração Superior.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Abaixo, os diversos tipos disponibilizados aos alunos regularmente matriculados para garantir o acesso ao
ensino na PUC-Campinas. As Bolsas/Descontos estão relacionadas à concessão anual de desconto nas
mensalidades, desde que haja disponibilidade financeira.
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PROGRAMAS INTERNOS DA INSTITUIÇÃO:
1. BOLSA VESTIBULAR SOCIAL: benefício destinado a estudantes classificados no Processo Seletivo
Social oferecido pela Universidade, quando o caso, no Portal da Universidade. Programa sob a
responsabilidade do Núcleo de Atenção Solidária (NAS).
2. BOLSA DE ESTUDOS NÃO RESTITUÍVEIS (utiliza o mesmo critério socioeconômico do PROUNI):
benefício anual destinado a estudantes já matriculados, oferecido pela Universidade, quando o caso, no site
da Universidade. Programa sob a responsabilidade do Núcleo de Atenção Solidária (NAS).
3 . DESCONTO CRUZADO FUNCIONÁRIO: atende a funcionários e docentes da PUC-Campinas, com bolsa
de 50% nas mensalidades para dependentes que estudem no Colégio de Aplicação Pio XII e/ou nos Cursos
de Graduação da Universidade. Os funcionários do Hospital e Maternidade Celso Pierro também são
beneficiados com 50% nas mensalidades somente para dependentes que estudem no Colégio de Aplicação
Pio XII. Autorizadas pela Reitoria e Mantenedora.
4. DESCONTO ESTÁGIO NA PUC-CAMPINAS: visa o aprendizado de competências próprias da atividade
profissional, conforme Lei nº 11.788, de 25 /09/2008.
5. DESCONTO ESTÍMULO: concedido aos alunos para desenvolvimento de atividades oferecidas nas
unidades internas da Universidade, a saber: Centro Interdisciplinar de Atenção ao Portador de Deficiência,
Coordenadoria de Atenção a Comunidade Interna e Centro de Cultura e Arte, que não possuam
características de estágio.
6. DESCONTO INTERNATO - Curso de Medicina: desconto de 10% do valor da mensalidade, mais o valor
compatível com o Vale-Refeição utilizado pela Instituição; destinado somente aos alunos matriculados no
Curso de Medicina, do 9o ao 12o período, por cumprirem atividades do Internato no Hospital e Maternidade
Celso Pierro, como previsto no Projeto Pedagógico do Curso.
7. CONVÊNIO SEMINARISTAS: concedida a alunos seminaristas dos cursos de Filosofia e Teologia,
conforme convênio firmado com o Instituto Superior de Filosofia de Campinas (ISFIC).
8. BOLSA REITORIA: bolsas concedidas exclusivamente com autorização da Reitoria e Mantenedora.
9. DESCONTO LICENCIATURA: Descontos concedidos, na mensalidade, a todos os alunos dos Cursos de
Licenciatura com percentuais diferenciados, sendo: 10% para Artes Visuais - Design Lic. e Bacharelado,
Educação Física Licenciatura e Bacharelado e Pedagogia Licenciatura; 15% para Ciências Biológicas
Licenciatura e Bacharelado; 25% para Ciências Sociais Licenciatura e Bacharelado, Filosofia Licenciatura,
Geografia Licenciatura e Bacharelado, História Licenciatura e Bacharelado, Letras Inglês/ Português
Licenciatura e Bacharelado e Matemática Licenciatura.
10. DESCONTO IRMÃOS-GRADUAÇÃO: desconto concedido em razão do vínculo familiar com outros
estudantes da Universidade – Cursos de Graduação, com percentual de 5% destinado a cada irmão,
regularmente matriculado e frequentando o mesmo ano civil, condicionado ao pagamento da parcela da
anuidade até a data de vencimento (5º dia útil de cada mês).
11. CONVÊNIO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO (ACOLHIDA): O Programa de Intercâmbio – Modalidade
Acolhida tem por objetivo possibilitar a estudantes regularmente matriculados em Instituições de Ensino
nacionais e estrangeiras, que mantêm Acordo de Cooperação com a PUC-Campinas, para o
desenvolvimento de atividades acadêmicas na Universidade, conforme Plano de Estudos aprovado. Fazem
parte desse Programa as IES Parceiras e Aluno Especial.
BOLSAS DE ESTUDO/DESCONTOS EM RAZÃO DA PARTICIPAÇÃO EM PROJETOS DE ENSINO,
PESQUISA OU EXTENSÃO NA GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUAÇÃO:
12. DESCONTO MONITORIA: atividade discente, de âmbito acadêmico, alicerçada em projeto específico,
que visa a dinamização do processo de ensino e de aprendizagem, propiciando condições de
aprofundamento teórico e desenvolvimento de habilidades relacionadas à docência por parte do aluno158
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monitor. É destinado ao aluno que atua como monitor a partir do 2º período, conforme critério vigente.
13. BOLSA EXTENSÃO: tem a finalidade estimular a participação de alunos, dos cursos de Graduação, na
execução de Planos de Trabalho de Extensão vinculados aos Projetos de Extensão dos docentes
extensionistas da Universidade. O processo consta do Regulamento dos Planos de Trabalho de Extensão de
Alunos e nos Editais específicos, no site da Universidade.
14. DESCONTO INICIAÇÃO CIENTÍFICA - Fundo de Apoio à Iniciação Científica (FAPIC/Reitoria):
programa mantido pela Reitoria da PUC-Campinas, com os mesmos objetivos das bolsas de Iniciação
Científica do CNPq, disponíveis na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPESQ) no site
da Universidade.
15. BOLSA CAPES/PROSUP – Programa de Suporte à Pós-Graduação de Instituições de Ensino
Superior Particulares: tem por objetivo apoiar discentes de Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu
oferecidos por Instituições Particulares de Ensino Superior, contribuindo para a formação e manutenção de
padrões de excelência e eficiência na formação de recursos humanos de alto nível, imprescindíveis ao
desenvolvimento do País; apoia as instituições com recursos financeiros destinados ao custeio de bolsas de
estudo (mestrado e doutorado) para manutenção do aluno e taxas escolares. É regulamentada pela Portaria
CAPES, disponível na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, no site da Universidade. A
PUC-Campinas entra com a contrapartida: desconto do valor da mensalidade não coberto pela CAPES.
16. BOLSA CNPq (Mestrado e Doutorado): tem como finalidade apoiar a formação de recursos humanos
em nível de pós-graduação e apoia com recursos financeiros destinados ao custeio de bolsas de estudo,
tanto para manutenção do aluno quanto para cobrir parte das taxas escolares; o repasse das taxas escolares
é feito diretamente às instituições privadas sem fins lucrativos, exclusivamente para os cursos com conceito
superior. (Resolução Normativa CNPq), disponível na página da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação,
no site da Universidade.
17. DESCONTO "STRICTO SENSU": como contrapartida institucional, a Reitoria, concede 50% de bolsas de
estudo aos alunos de todos os seus Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu que, embora tenham sido
aprovados no Processo Seletivo de Ingresso, não obtiveram bolsas provenientes das agências federais –
CAPES e CNPq, por insuficiência de cotas disponibilizadas por essas agências à PUC-Campinas; concede,
também, o benefício àqueles que tenham obtido bolsa proveniente da agência estadual FAPESP. Informação
na página de cada Programa.
18. BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO: a Reitoria, como contrapartida institucional às bolsas atribuídas aos alunos
dos Programas de Pós-Graduação Stricto Sensu pelas Agências de Fomento, concede bolsa parcial (50%) a
todos e integral (100%) aos 3 primeiros colocados nos Processos Seletivos de Ingresso nos cursos em fase
de implantação, quando necessário.
DESCONTOS DECORRENTES DE CONVÊNIOS COM INSTITUIÇÕES PÚBLICAS E PRIVADAS:
19. CONVÊNIO UNICAMP - Desconto aos Funcionários e dependentes interessados em Cursos de
Extensão e Especialização da UNICAMP: desconto parcial de 10%, concedido na mensalidade a alunos
funcionários da UNICAMP e a seus dependentes. O Convênio está divulgado no site da Universidade, tanto
para os funcionários quanto os docentes. Em 2017 não houve aluno matriculado.
PROGRAMAS VINCULADOS A ÓRGÃOS PÚBLICOS (MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS):
20. BOLSA PROUNI-PROGRAMA UNIVERSIDADE PARA TODOS: benefício vinculado ao Programa
Universidade Para Todos. Programa sob a responsabilidade do Núcleo de Atenção Solidária (NAS).
21. CONVÊNIO FDE - ESCOLA FAMÍLIA: benefício vinculado ao Programa Escola da Família, destinado a
alunos matriculados na Universidade, egressos da rede pública estadual, em atuação, nos finais de semana,
na qualidade de bolsistas, em atividades socioeducativas que contemplem temáticas diversas, tais como:
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Saúde, Qualificação Profissional, Cultura e Esportes, Artes etc. e outras emergentes nas realidades
específicas das unidades escolares da rede pública estadual. O programa é regulamentado por meio do
Termo de Convênio com o Governo Estadual – FDE. A gestão de vagas, a classificação, a seleção e o
encaminhamento dos bolsistas às unidades escolares são realizados pelas Diretorias de Ensino de Campinas
(Leste e Oeste). As atividades realizadas pelos bolsistas são acompanhadas pelos Educadores Profissionais
presentes nas escolas.
22. BOLSA PET (Programa de Educação Tutorial): benefício vinculado ao Programa de Educação Tutorial
– PET, desenvolvido em grupos organizados a partir de cursos de graduação das instituições de ensino
superior do País, orientados pelo princípio da dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Os cursos
que possuem este benefício são Arquitetura e Urbanismo/Biologia/Enfermagem. As normas, os Editais e as
orientações básicas sobre o Programa estão disponíveis na página da Pró-Reitoria de Graduação no site da
Universidade. Não há ônus financeiro para a Instituição.
23. CONVÊNIO PEC-G (Programa de Estudantes Convênio de Graduação): A PUC-Campinas apoia e é
parceira do Programa de Estudantes Convênio de Graduação (PEC-G), administrado pelo Ministério das
Relações Exteriores e pelo Ministério da Educação, concedendo vagas em cursos da graduação. Informação
sobre o Programa: site da Divisão de Temas Educacionais do Ministério das Relações Exteriores.
24. CONVÊNIO PARFOR: A PUC-Campinas participou, 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 foi 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. O PARFOR teve início no 2º
semestre de 2010 e foi oferecido até 2014. Em 2017 permaneceram matriculados alunos que ainda não
concluíram o curso.
25. FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior): programa de financiamento do
Governo Federal, regido pela Lei nº 10.260 de julho de 2001, alterada pela Lei nº 12.202 de 14 de janeiro de
2010 e por regulamentação expedida pelo Ministério da Educação, disponível no site
www.sisfiesportal.mec.gov.br. A Universidade não renovou a adesão ao Programa, mas teve continuidade em
2017 para os alunos que aderiram ao FIES em anos anteriores.
FINANCIAMENTO ESTUDANTIL:
26. FUNDACRED (Fundação de Crédito): trata-se de Programa de Crédito Educativo da FUNDACRED, de
concessão crédito educativo, aos alunos que atendam aos critérios estabelecidos pela Fundação
PROGRAMAS VINCULADOS A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO (DOCENTES E
FUNCIONÁRIOS ADMINISTRATIVOS):
27. BOLSA PROTOCOLO SALARIAL: Bolsa de Estudo Integral, válida para os cursos de graduação,
tecnólogos e sequenciais da Universidade concedida aos professores e funcionários da PUC-Campinas e
seus dependentes, de acordo com critérios estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho. A solicitação e
renovação do benefício são realizadas pela INTRANET, observando-se os procedimentos e prazos
constantes informados na Divisão de Recursos Humanos.
28. BOLSA CAPACITAÇÃO DOCENTE: Bolsa de Estudo Integral, válida para os cursos de Pós-Graduação,
Lato e Stricto Sensu da Universidade concedida aos professores da PUC-Campinas, de acordo com critérios
estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho.
29. BOLSA CAPACITAÇÃO FUNCIONAL: Bolsa de Estudo Integral, válida para os cursos de PósGraduação, Lato e Stricto Sensu da Universidade concedida aos funcionários da PUC-Campinas, de acordo
com critérios estabelecidos na Convenção Coletiva de Trabalho com relação a no máximo 2 bolsas de
estudos, em áreas correlatas à função que exerce, respeitando-se os critérios de seleção e o limite de 30%
das vagas oferecidas para os cursos Stricto Sensu.
160

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO
ANO: 2017
Segue, abaixo, o total de bolsas oferecidas em 2017:
Tipos de Bolsas

Número de Alunos
Beneficiados em 2017

3- DESCONTO CRUZADO FUNCIONÁRIO

168

4- DESCONTO ESTÁGIO NA PUC-CAMPINAS

61

5- DESCONTO ESTÍMULO

168

6- DESCONTO INTERNATO - Curso de Medicina

320

7- CONVÊNIO SEMINARISTAS

205

8- BOLSA REITORIA

0

9- DESCONTO LICENCIATURAS

1133

10- DESCONTO IRMÃOS-GRADUAÇÃO

801

11- CONVÊNIO PROGRAMA DE INTERCÂMBIO (ACOLHIDA)
12- DESCONTO MONITORIA

8
1282

13- BOLSA EXTENSÃO

22

14- DESCONTO INICIAÇÃO CIENTÍFICA – FAPIC/REITORIA

198

15- BOLSA CAPES

151

16- BOLSA CNPq

22

17- DESCONTO "STRICTO SENSU"

130

18- BOLSA PÓS-GRADUAÇÃO

13

19- CONVÊNIO UNICAMP

0

21- CONVÊNIO FDE - ESCOLA FAMÍLIA

27

23- CONVÊNIO PEC-G (Prog. de Estudante – Convênio de Graduação)

10

24- CONVÊNIO PARFOR

13

25- FIES (Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino Superior)

858

26- FUNDACRED

785

27- BOLSA PROTOCOLO SALARIAL

746

28- BOLSA CAPACITAÇÃO DOCENTE

34

29- BOLSA CAPACITAÇÃO FUNCIONAL

48

TOTAL

7.197

OBS:
•

Itens 20, 1 e 2, respectivamente: Programa PROUNI, Bolsa Vestibular Social, Programa Geral de Bolsa de

•

Item 22 – BOLSA PET - Não há ônus financeiro para a Instituição, conforme informação da PROGRAD.

Estudo: ensino superior e médio: dados incluídos no relatório NAS nº 01 – Bolsas de Inclusão Social.

AVANÇOS: a) Controles da movimentação financeira referente às concessões dos benefícios estão sendo
sistematizados para oferecer a possibilidade de relatórios gerenciais para acompanhamento.
FRAGILIDADES: a) Melhorar o módulo de Bolsa Interna que está sendo tratado com o NTIC. SUGESTÕES /
RECOMENDAÇÕES: a) Sistematizar todas as solicitações de Bolsas/Descontos/Financiamentos e suas
aplicações com o Departamento de Contas a Receber para melhor gerenciamento da Reitoria/Mantenedora e
aperfeiçoar os Relatórios de acompanhamento/gerenciais.
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Relatório PROEXT nº 03 – Acompanhamento das Bolsas de Extensão
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Qualificar a participação discente nas atividades de extensão
vinculadas aos Projetos de Extensão contidos nos Planos de Trabalho de Extensão aprovados para o biênio
2016/2017; b) Aprimorar a participação dos discentes nas atividades de extensão vinculadas aos Projetos de
Extensão aprovados. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Disponibilizar ferramentas e orientações no sentido
de permitir que as ações realizadas durante o período de vigência da bolsa e do grupo de voluntários de
extensão possam ter uma avaliação mais criteriosa nos resultados finais apresentados com vistas à obtenção
de pareceres favoráveis.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Com intuito de integrar
mais discentes aos projetos de extensão em andamento, a PROEXT decidiu criar a modalidade Grupos de
Alunos Voluntários de Extensão (GAVE). Trata-se de grupo de alunos com no mínimo 2 e no máximo 5
integrantes, com dedicação de 12 horas semanais. Para evitar sobreposições de atividades em relação aos
bolsistas de extensão, o Plano de Trabalho de Alunos Voluntários de Extensão deve conter atividades
específicas, relacionadas ao Plano de Trabalho de Extensão do docente responsável. Para aprimorar o
processo de qualificação dos projetos dos discentes bolsistas e voluntários de extensão, foram realizadas 3
atividades internas relacionadas à avaliação desses alunos no decorrer do ano de 2017: a) Avaliação de
propostas de Planos de Trabalho de Extensão de Alunos Bolsistas. Processo iniciado com a publicação do
“EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PLANOS DE TRABALHO DE EXTENSÃO A SEREM DESENVOLVIDOS POR ALUNOS NO ANO
LETIVO DE 2017” . Cada docente extensionista pôde inscrever até 2 Planos de Trabalho de Aluno no Site do
Professor. Os Planos foram avaliados por 3 instâncias: Núcleo de Pesquisa e Extensão (NUPEX), Direção de
Centro e Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários (PROEXT); b) Avaliação de propostas de Planos
de Trabalho de Extensão do Grupo de Alunos Voluntários em Extensão. Processo iniciado com a publicação

do “EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PLANOS DE TRABALHO DE EXTENSÃO DE GRUPO DE ALUNOS
VOLUNTÁRIOS A SEREM DESENVOLVIDOS POR ALUNOS NO ANO LETIVO DE 2017”. O Plano de Trabalho de
Extensão de Grupo de Alunos Voluntários deve incluir no mínimo 2 e no máximo 5 alunos matriculados em
Curso(s) de Graduação da PUC-Campinas em 2017. Os Planos foram avaliados por 3 instâncias: Núcleo de
Pesquisa e Extensão (NUPEX), Direção de Centro e Pró Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários
(PROEXT); c) Encontro Anual de Extensão Universitária, realizado no mês de setembro. Durante o Encontro
os alunos bolsistas apresentam 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. Neste Encontro também ocorreu a apresentação dos Planos de Trabalho de
Extensão de Grupo de Alunos Voluntários. A apresentação foi na modalidade pôster e não houve avaliação
externa; d) Análise de mérito dos Relatórios Finais dos Planos de Trabalho de Extensão dos alunos bolsistas
que, de acordo com “EDITAL PARA SUBMISSÃO DE PLANOS DE TRABALHO DE EXTENSÃO A SEREM DESENVOLVIDOS
POR ALUNOS NO ANO LETIVO DE 2016”, deveria ser inserido pelos docentes no Site do Professor até o final de
dezembro de 2016. O Relatório Final, de acordo com o “Regulamento para Seleção, Acompanhamento e
Avaliação de Alunos com Planos de Trabalho de Extensão”, possui uma estrutura básica e foi avaliado
também por 3 instâncias: NUPEX, Direção de Centro e PROEXT.
3.RESULTADOS GLOBAIS:
1.AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE PLANOS DE TRABALHO DE EXTENSÃO DE ALUNOS BOLSISTAS
INSCRITOS NO EDITAL
Foram publicados 02 editais de Bolsa de Extensão, divididos em 02 fases:
1º Fase (fevereiro): De acordo com o Edital, os docentes com Planos de Trabalho de Extensão aprovados
para o biênio 2016/2017, deveriam inscrever no sitio dos docentes 02 Planos de Trabalho Individual de
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Alunos de Extensão. Foi prevista a concessão de 41 Bolsas de Extensão com dedicação de 24h semanais
no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Foram seguidos critérios de inscrição, seleção e avaliação, de
acordo com o “Regulamento para Seleção, Acompanhamento e Avaliação de Alunos. Os critérios para
Avaliação foram: a) Currículo do discente na Plataforma Lattes atualizado nos últimos três meses
considerando o prazo de inscrição estabelecido por Edital. Caso o (a) aluno (a) tenha sido bolsista de
extensão anteriormente, deve necessariamente mencionar tal atividade em seu Currículo Lattes, assim
como sua participação no Encontro Anual de Extensão Universitária da PUC-Campinas. b) Histórico
Escolar do discente: deve evidenciar bom desempenho escolar; c) Plano de Trabalho de Extensão de
Aluno: 1) Pertinência em relação ao Projeto de Extensão do Docente; 2) A análise do delineamento do
Plano de Trabalho de Extensão de Aluno deve levar em conta a presença de todos os itens previstos deste
regulamento e a adequação dos mesmos. O resultado final do Edital de Bolsas de Extensão 2017 foi
divulgado no dia 31/03, via Sistema de Bolsas de Extensão - Intranet. Foram aprovados 35 alunos.
2º Fase (Abril): “EDITAL EXTRAORDINÁRIO PARA SUBMISSÃO DE PLANOS DE TRABALHO DE EXTENSÃO A SEREM
DESENVOLVIDOS POR ALUNOS NO ANO LETIVO DE

2017”: Neste Edital foram utilizados os mesmos critérios de

inscrição, seleção e avaliação do 1ª Edital. O resultado final do Edital Extraordinário de Bolsas de Extensão
2017 foi divulgado no dia 31/05, via Sistema de Bolsas de Extensão – Intranet, com início das atividades
em 01/06/2017 a 31/12/2017. Foram aprovados 04 alunos.

Tabela 1: Relação dos Planos Individuais de Extensão inscritos na 1ª Edital e 2ª Edital
(Extraordinário).
%
Planos
Aprovados
Não
Inscritos

aprovados

Aprovação

1º Edital

39

35

04

89,7%

2ª Edital (Extraordinário)

5

4

01

80,0%

Total

44

39

05

88,6%

Tabela 2: Relação dos Planos Individuais de Extensão inscritos na 1ª Edital e 2ª Edital
(Extraordinário) por Centro.
Centro
Inscritos
Aprovados
Não aprovados
CCHSA

11

10

01

CCV

13

12

01

CEATEC

12

10

02

CLC

04

04

-----

CEA

04

03

01

Total

44

39

05
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Tabela 3: Relação dos Planos Individuais de Extensão inscritos, segundo parecer final emitido
pela PROEXT (2016-2017).
Planos Inscritos

Aprovados

Não aprovados

% Aprovação

BEX 2017

44

39

05

88,6

BEX 2016

76

64

12

84,2

BEX 2015

85

68

17

80,0

BEX 2014

59

56

3

94,8

Em relação aos motivos para as reprovações dos Planos de Trabalho inscritos, pode-se indicar os principais:
a) não cumprimento das exigências contidas no edital dos Planos de Trabalho apresentados; b) histórico
escolar do aluno não evidenciou bom desempenho escolar. Observa-se queda no número de reprovações em
relação aos dois últimos anos, o que indica que as ações empreendidas pela PROEXT, para que os Planos
de Trabalho de Extensão fossem apresentados no formato preconizado pelo Edital, lograram efeito. De fato, a
maioria das reprovações ocorreu por fatores relativos ao desempenho do aluno no histórico escolar.
Tabela 04 – Relação dos Planos de Extensão de Aluno Aprovados segundo a Faculdade de vinculo do
aluno.
Faculdade

Aprovados

Administração

01

Arquitetura e Urbanismo

03

Ciências Econômicas

02

Ciências Sociais

02

Direito

03

Educação Física

01

Enfermagem

02

Engenharia Ambiental

01

Engenharia Civil

01

Engenharia de Telecomunicações

01

Engenharia Elétrica

01

Engenharia Química

01

Filosofia
Fisioterapia

01
01

Geografia

02

Jornalismo

03

História

02
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Matemática

01

Medicina

04

Psicologia

04

Publicidade e Propaganda

01

Serviço Social
Total

01
39

2) AVALIAÇÃO DE PROPOSTAS DE PLANOS DE TRABALHO DE EXTENSÃO DO GRUPO DE
ALUNOS VOLUNTÁRIOS DE EXTENSÃO – GAVE, INSCRITAS NO EDITAL: Em abril foi publicado o
Edital de Grupo de Alunos Voluntários em Extensão – GAVE, segundo o qual os docentes com Planos de
Trabalho de Extensão aprovados para o biênio 2016/2017, deveriam inscrever 1 Plano de Trabalho de
Extensão de Grupo de Alunos Voluntários no período entre 11/04 A 10/05. A Inscrição deveria ser realizada
diretamente no Núcleo de Pesquisa e Extensão do Centro (NUPEX) ao qual o docente se vincula, por meio
de arquivo eletrônico. Os Planos de Trabalho de Extensão deveriam incluir no mínimo 2 e no máximo 5
alunos matriculados em Curso (s) de Graduação da PUC-Campinas em 2017. De acordo com Edital, a
Coordenadoria do NUPEX, em conjunto com a Diretoria de Centro, deveria: a) Compor Comissão de
Avaliação composta por professores em Jornada de Trabalho de 40 horas com Plano de Trabalho
aprovado para o biênio vigente; b) Nomear um presidente para cada Comissão de Avaliação; c) Ter a
responsabilidade final pela observância dos critérios e pelo cumprimento dos prazos e etapas do processo
avaliativo, no âmbito do NUPEX e do Centro. Os critérios para avaliação foram: a) Currículo de todos os
alunos do grupo inscrito atualizados na Plataforma Lattes nos últimos três meses considerando o prazo de
inscrição estabelecido pelo Edital. Caso o(a) aluno(a) tenha sido bolsista de extensão anteriormente, deve
necessariamente mencionar tal atividade em seu Currículo Lattes, assim como sua participação no
Encontro Anual de Extensão Universitária da PUC-Campinas; b) Histórico Escolar de todos os alunos: deve
evidenciar bom desempenho escolar; c) Plano de Trabalho de Extensão de Grupo de Alunos Voluntários:
1) pertinência das atividades previstas da Categoria 2: Produção Técnica Cultural, assim como em relação
ao Plano de Trabalho de Extensão do docente responsável, aprovado para o biênio 2016/2017; 2) a análise
do delineamento do Plano de Trabalho de Extensão de Grupo de Alunos Voluntários deve levar em conta a
presença de todos os itens previstos no Edital e a adequação dos mesmos. Em relação às
responsabilidades das instâncias institucionais envolvidas no processo avaliativo, coube ao Conselho do
NUPEX apreciar as considerações oferecidas pela Comissão de Avaliação, registrando suas conclusões e
emitir parecer de mérito favorável ou desfavorável sobre o Plano de Trabalho, até a data limite estabelecida
por este Edital. O parecer encaminhado, por meio eletrônico, à Diretoria de Centro. O parecer desta
Diretoria foi encaminhado à Pró-Reitoria de Extensão e Assuntos Comunitários, à qual coube o parecer
final. Foram inscritas no Sistema de Bolsas de Extensão 82 propostas de Plano de Trabalho para alunos,
sendo aprovadas 80.
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Tabela 05 – Relação dos alunos com Planos de Trabalho de Extensão inscritos no Edital do
GAVE 2017 Aprovados segundo a Faculdade de vinculo do aluno.
Faculdade

Aprovados

Administração

02

Arquitetura e Urbanismo

05

Ciências Econômicas

05

Ciências Sociais

02

Designer Digital

01

Direito

10

Educação Física

03

Engenharia Ambiental

05

Engenharia Civil

03

Engenharia de Produção

03

Engenharia de Telecomunicações

03

Engenharia Elétrica

04

Engenharia Química

03

Fisioterapia

05

Jornalismo

03

História

05

Medicina

12

Psicologia

07

Publicidade e Propaganda

01

Total

82

Tabela 6: Relação de proposta de Planos de Trabalho de Extensão inscritos no Edital do GAVE
2017por Centro.
Centro
Plano de
Aprovados
Não aprovados
Trabalho
CCHSA

05

05

___

CCV

06

06

____

CEATEC

06

06

CLC

02

02

____

CEA

03

02

01

Total

22

21

01
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3) 7º ENCONTRO ANUAL DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA: Em 18/09 foi realizado o 7º Encontro Anual
de Extensão Universitária, no Auditório Cardeal Agnelo Rossi, evento oficial para socialização das
atividades desenvolvidas pelos docentes e seus bolsistas de extensão. Os bolsistas fizeram as
apresentações orais dos Planos de Trabalho, incluindo-se, como novidade, a participação dos Alunos
Voluntários de Extensão – GAVE, que fizeram apresentação de suas atividades desenvolvidas até aquele
momento, em formato de pôsteres. Ainda, pelo segundo ano consecutivo, as apresentações orais contaram
com a participação, além dos bolsistas de extensão, dos bolsistas PET, que foram avaliados por docentes
externos. No período da manhã após a cerimônia de abertura do Encontro a Pró-Reitora de Extensão e
Assuntos Comunitários e o Coordenador Geral de Projetos de Extensão -, discorreram sobre o tema “A
EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA”. Já o período da tarde foi dedicado às Apresentações Orais dos 36 alunos
bolsistas de extensão e apresentação de pôsteres dos 80 alunos voluntários de extensão que puderam
expor as atividades desenvolvidas de acordo com seus Planos de Trabalho e os principais resultados
alcançados até o momento. Cada sala de comunicação oral dos alunos extensionistas teve, pelo terceiro
ano consecutivo, a participação de um avaliador externo, convidado pela PROEXT e foi o primeiro ano que
teve a participação dos alunos voluntários em extensão. Os docentes convidados foram provenientes das
seguintes Universidades: Universidade Estadual de São Paulo – UNESP; Universidade Estadual de
Campinas – UNICAMP; Universidade Presbiteriana Mackenzie – MACKENZIE; Universidade Metodista de
Piracicaba – UNIMEP; PUC-Minas. Cada aluno teve 10 minutos para apresentação e 5 para discussão e
debate. O convidado externo emitiu parecer tendo como parâmetro uma Ficha de Avaliação, elaborada
pela PROEXT. No acaso dos alunos Voluntários em extensão, ao final de cada sessão oral, cada Grupo
teve 10 minutos para apresentação dos pôsteres, estes por sua vez não foram avaliados. Os avaliadores
externos são Coordenadores de Projetos de Extensão em suas respectivas instituições. Todas as
informações sobre o Encontro estão disponibilizadas no Portal da Universidade. Foi destacada a seriedade
com que os alunos desenvolveram seus Planos de Trabalho, assim como seus compromissos em criar
condições para favorecer a autonomia do público alvo em relação às ações de extensão realizadas.
Sugestões de aprimoramento foram dadas pelos avaliadores em seus comentários durante as sessões de
comunicação oral. Um ponto positivo a ser destacado é que, diferente do que ocorreu em anos anteriores,
nenhum avaliador externo relatou dificuldades em perceber que havia atividades específicas para cada
aluno, mesmo no caso daqueles orientados pelo mesmo professor.
3.1- Premiação das Apresentações Orais dos Planos de Trabalho de Extensão
A Cerimônia de premiação das melhores apresentações orais, foi realizada no Auditório Cardeal Agnelo
Rossi - Campus I, no dia 27/11, com a presença da Reitora da PUC-Campinas e de todos os Pró-Reitores.
Foram premiadas as melhores apresentações, perfazendo um total de seis alunos premiados, que receberam
um kit presente da PUC-Campinas contendo 01 vale presente da Livraria Cultura, no valor de R$ 200,00 e os
respectivos docentes orientadores receberam uma eco bag, pasta e publicação da Universidade.
4) AVALIAÇÃO DOS RELATÓRIOS FINAIS DOS BOLSISTAS DE EXTENSÃO
• Relatórios Finais dos Bolsistas de Extensão 2016 - Conforme informado no relatório de 2016, o prazo para
o envio dos Relatórios Finais dos Alunos Bolsistas de Extensão foi até o dia 16/12/2016. O Relatório
Final tem por objetivo apresentar os resultados alcançados com a execução do Plano de Trabalho de
Extensão do Aluno. Deverá ser encaminhado pelo docente orientador, via Site do Professor, em formato
eletrônico PDF no prazo divulgado pelo Edital. Todas as instruções para a elaboração, análise, fluxo
institucional para avaliação do Relatório Final foram seguidas. Resultado final: Foram inseridos no sistema
de Bolsas de Extensão 64 Relatórios Finais dos Bolsistas de Extensão; todos foram aprovados. Inclusão do
Grupo de Alunos Voluntários de Extensão, o que possibilitou o ingresso de mais alunos vinculados aos
Planos de Trabalho de Extensão. AVANÇOS: Os avanços ocorreram em três aspectos principais: a) Grupo
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de Alunos Voluntários de Extensão (GAVE): esta iniciativa possibilitou o ingresso de 80 alunos vinculados
aos Planos de Trabalho de Extensão dos docentes; b) Encontro Anual de Extensão Universitária: Qualidade
das apresentações destacadas pelas avalições externas. Experiências transformadoras acumuladas pelos
alunos. Contribuição para sua formação. Não foram identificados problemas em relação à compreensão de
atividades específicas de alunos orientados pelo mesmo professor, fragilidade observada no relatório de
2016. c) Relatório Final dos Bolsistas de Extensão: O texto em formato de artigo científico contribuiu para
potencializar as publicações dos alunos e de seus respectivos professores. FRAGILIDADES: Aspectos que
merecem atenção: a) Relatório Final: Apesar dos avanços em relação ao formato anterior, foi observado
que o texto em formato de artigo científico ainda traz muitas informações sobre relatos de atividades o que o
torna descritivo e pouco analítico, dificultando a publicação em periódicos mais qualificados.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Inclusão dos processos de avaliação e acompanhamento dos
Trabalho de Extensão de Grupo de Alunos Voluntários no sistema da PUC-Campinas.
Formulário 5 – versão 6
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FORMULÁRIO 5

ANO: 2017
DIMENSÃO DO PROAVI PUC-CAMPINAS A QUE SE VINCULA:
10.2 - Responsabilidade Social – Ações Institucionais.
DIMENSÃO DO SINAES A QUE SE VINCULA:
3- Responsabilidade Social da Instituição
EIXO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA A QUE SE VINCULA:
2- Desenvolvimento Institucional

EXTRATO no 10

REFERENTE AOS RELATÓRIOS DO PROAVI 2017:
CCA nos 01,02 e 03; CIAPD no 01; MUSEU no 01; PROAD no 04, PROGRAD nos 09, 11 e
14.

Relatório CCA nº 01 – Avaliação dos Projetos de Gestão do Centro de Cultura e Arte (CCA)
1. OBJETIVOS: DO PROJETO/AÇÃO: Eventos criados e promovidos especialmente pela gestão do
CCA: a) Inscrições e recadastramento para os grupos artísticos: captar integrantes (membros da
comunidade externa, funcionários, docentes e acadêmicos bolsistas estímulo) para os grupos artísticos, por
meio de processo seletivo semestral interno (inscrições para novos interessados) e recadastrar membros
atuantes nos grupos artísticos; b) Calour’Arte: Elaborar e viabilizar noite artística de recepção e acolhida aos
calouros, que apresente os grupos artísticos do CCA, por meio da atuação de veteranos, bolsistas do CCA; c)
Arte no Campus: Criar espaços internos de mostra e divulgar os trabalhos dos grupos artísticos, para
angariar novos integrantes para o Centro; d) Momento de Acolhida: criar e executar projetos de interação e
socialização de todos os envolvidos com as propostas do Centro de Cultura e Arte, colocando em trabalho os
integrantes dos grupos artísticos, profissionais artísticos e equipe técnica administrativa; e) Calour’Arte,
Momento de Acolhida e Momento Artístico: Ampliar a difusão de atividades artístico-culturais na
Universidade, por meio de eventos criados e elaborados, especificamente, pela coordenadoria do Centro de
Cultura e Arte; Construir e viabilizar eventos nos quais toda a comunidade CCA atue conjuntamente,
fortalecendo os vínculos de pertencimento e a visibilidade do Centro como um todo dentro da PUCCampinas; f) Equipe de Comunicação: Envolver os integrantes dos Grupos Artísticos no processo de
Comunicação dos Eventos do CCA; Ampliar o processo de comunicação já existente em relação aos eventos
artísticos promovidos pela unidade; Conquistar, ampliar e fidelizar o público participante das atividades
artístico-culturais do Centro de Cultura e Arte; g) Coral de Professores e Funcionários: Ampliar e fortalecer
as ações já existentes; Criar condições para a abertura de espaço artístico cultural que vise à integração, a
produção artística coletiva e a descontração entre professores e funcionários, por meio da produção musical
de qualidade, que resulte em fortalecimento do sentimento de pertença, coesão grupal e socialização de
talentos; Estimular a prática do canto coral como instrumento de expressão artística e desenvolvimento
cultural, a promoção da integração de diferentes setores da instituição e o exercício do trabalho coletivo, a
partir de objetivos artísticos; h) Festival 30 anos: Ampliar a agenda cultural do Centro de Cultura e Arte
devido à festividade de 30 anos. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Inscrições para os Grupos Artísticos
do CCA: 1-Quantificar a procura dos estudantes pelos grupos do CCA, comparando-a com os anos
anteriores, a fim de verificar expansão ou decréscimo, por meio de banco de dados do Sistema de Inscrições;
2-Detectar os Centros e Faculdades de maior procedência dos acadêmicos interessados pelas atividades
artísticas possibilitadas pelo CCA, através de inscrições encaminhadas por meio eletrônico realizadas no
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inicio do ano letivo, e, quando necessário, também no início do 2º semestre. b) Recadastramento para os
Grupos Artísticos do CCA: 1-Identificar o nível de interesse dos participantes do ano anterior em
permanecer nos grupos artísticos, através do preenchimento do questionário de recadastramento
encaminhado por meio eletrônico. Os dados verificados têm possibilitado identificar a formação complementar
que a vivência no grupo traz e apresentar, inclusive, a satisfação dos integrantes em participar dos grupos
artísticos. c) Calour’Arte – Noite Artística para Calouros: 1- Divulgar os grupos artísticos do CCA e as
inscrições para eventuais interessados em integrar um dos grupos. 2- Avaliar o evento, sondando o nível de
aprovação de parcela do público presente, por meio de questionário aplicado ao final do evento. d) Arte no
Campus: 1-Divulgar os grupos artísticos do CCA, a partir de ações, performances e atuações pelos Campi;
2-Estimar a média de público presente nas atividades artísticas do “Arte no Campus”, através da avaliação
dos profissionais dos grupos artísticos, nas reuniões administrativa semanais com a equipe do CCA. e)
Momento de Acolhida: 1-Desenvolver evento de acolhimento entre os integrantes dos grupos e equipe
técnica administrativa do CCA, visando apresentar as diretrizes anuais do Centro. 2-Avaliar o evento, visando
melhorias para as ações futuras desta ação através de questionário avaliativo aplicado durante os ensaios
dos grupos, após a realização do evento. f) Momento Artístico: 1-Qualificar o evento com o público presente
que, voluntariamente, avalia o evento, bem como com os integrantes dos grupos artísticos que atuaram na
atividade, através de questionário avaliativo aplicado aos respondentes. g) Equipe de Comunicação: 1Definir insuficiência dos mecanismos oficiais de divulgação pra captação e atração de público interno/externo.
Visando melhorias e ampliando as estratégias de divulgação dos eventos artístico-culturais do CCA, por meio
de reuniões agendadas; h) Coral de Professores e Funcionários: 1-Contribuir para o crescimento humano,
pessoal e coletivamente, por meio da arte, a partir de ensaios semanais e atuação na Festa de Final de Ano
da Instituição. i) Festival 30 anos: 1-Convidar grupos externos para complementar à agenda de
apresentações do Centro de Cultura e Arte.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Inicialmente deve-se
destacar que houve divulgação de todas as ações dos diversos grupos artísticos, através de material
impresso e eletrônico. A avaliação de todas as ações deu-se em reuniões do CCA e pelo grupo de
profissionais em seus relatórios avaliativos no final do ano.
2.1 - INSCRIÇÕES PARA OS GRUPOS ARTÍSTICOS DO CCA – No início de cada semestre letivo, ou
quando necessário, são abertas inscrições para artistas amadores interessados: discentes, docentes,
funcionários e membros da comunidade externa, quer sejam ex-alunos ou não, promovendo, assim, a
captação e renovação contínua dos membros. As inscrições para todos os grupos artísticos (dança, coral,
teatro, música de câmara e música popular) foram realizadas nos períodos de dezembro/2016 a março de
2017 (para todos) e de maio a agosto, para preenchimento de vagas específicas do Grupo de Dança. Os
dados obtidos possibilitaram análise quantitativa geral sobre a procura dos estudantes pelos grupos artísticos
e também possibilitaram detectar os Centros e Faculdades de procedência dos acadêmicos interessados
pelas atividades artísticas possibilitadas pelo CCA.
2.2 – RECADASTRAMENTO DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS ARTÍSTICOS DO CCA, realizado entre
dezembro/2016 e início de março/2017, através de preenchimento de Formulário de Recadastramento, com
um breve questionário opcional (questões fechadas e comentários.
2.3 – III CALOUR’ARTE: O Calour’arte 2017 - Noite Artístico Cultural para os ingressantes da PUCCampinas, sua terceira edição aconteceu em março, no Campus I – Auditório Dom Gilberto e Campus II –
Auditório Monsenhor Sallim). O evento apresentou aos calouros um pouco do trabalho artístico do CCA,
dando abertura ao Festival 30 anos do CCA, por meio da atuação artística dos alunos veteranos envolvidos
nos grupos de teatro, dança, coral, música popular e música de câmara. Os calouros presentes assinaram
lista de participação, para recebimento de Declaração de Participação para convalidação como horas de
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Atividade Complementar.
2.4 – ARTE NO CAMPUS: é uma proposta que visa contribuir para a dinamização da vida universitária, por
meio de apresentações e performances artísticas rápidas dos grupos durante a pré-aula ou o intervalo das
aulas nos Campi da PUC-Campinas. No inicio do ano, o CCA constrói uma programação de tais
performances, de tal modo que os grupos realizem rodizio de apresentações semanais em algum espaço
aberto e de fluxo de pessoas na instituição. Houve divulgação através de filipetas (distribuídas por meio de
performances de clows) e por meio eletrônico (agenda e pagina eletrônica do CCA). Em todas as reuniões
semanais da equipe artística e administrativa do CCA, procede-se a coleta de informações verbais sobre o
resultado da apresentação ocorrida na semana anterior, com contagem do público estimado e presente nas
apresentações, por meio da quantidade de filipetas entregue no evento ou por estimativa geral. As
informações coletadas não foram processadas em tabelas, mas discutidas nas reuniões do CCA. As
apresentações do projeto Arte no Campus transcorreram, de maneira geral, sem problemas e continuam
sendo mecanismo importante e imprescindível para a divulgação do CCA na Universidade.
2.5 – XI MOMENTO DE ACOLHIDA DO CCA: é um projeto da gestão, que possibilita o acolhimento dos
novos membros dos grupos artísticos do CCA, bem como sua integração com os antigos componentes,
fortalecendo o vínculo de pertencimento ao Centro. Neste evento, de ação específica para os integrantes dos
grupos artísticos, a divulgação ocorreu através de convites impressos e por meio eletrônico (agenda e pagina
eletrônica do CCA). Os grupos com maior número de representante foram Teatro (100%); Coral Universitário
(82%) e Dança (47%). Os grupos com menor presença de integrantes foram Música Popular (29%) e Música
de Câmara (6%). Os dados quantitativos foram coletados através de lista de presença, com 74 participantes e
61 respondentes de questionário avaliativo.
2.6 – XI MOMENTO ARTISTICO DO CCA: Os participantes se sentem muito valorizados ao apresentarem
para seus colegas o resultado do trabalho artístico produzido no ano. O evento foi divulgado através de
material impresso e eletrônico e contou com 61 participantes. Houve registro fotográficos do evento.
2.7 – EQUIPE DE COMUNICAÇÃO: Para melhoria do processo de comunicação, o CCA procurou a Agência
de Publicidade “Desafio”, que orientou na formação de uma Equipe de Comunicação. Os participantes
indicados para formar a Equipe de Comunicação foram selecionados pelos profissionais artísticos, de acordo
com o perfil e disponibilidade de cada um. A Equipe, formada por 8 integrantes dos grupos artísticos, realizou
a 1ª reunião de Comunicação em agosto, onde foram apresentadas as possíveis atribuições da Equipe e
esclarecimentos gerais sobre a proposta e dúvidas.
2.8 – CORAL DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS DA PUC-Campinas: O projeto iniciou-se em 2016,
como parte das comemorações dos 75 anos da Universidade e das atividades de final de ano da Instituição.
Em 2017 participaram 16 de 20 inscritos no Campus I e 08 (de 15 inscritos) no Campus II. Os ensaios foram a
partir de agosto.
2.9 – FESTIVAL 30 ANOS CCA: Composta pelos eventos produzidos pelos seus grupos artísticos e por
grupos externos convidados que, gratuitamente, aceitaram participar desta agenda artística. O evento,
Musical “Haispray” contou com 120 participantes.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
As atividades artísticas do CCA são desenvolvidas em várias frentes, das quais os projetos de gestão são
importantes para a integração de todo o grupo (alunos bolsistas, membros da comunidade externa e equipe
de profissionais) que compõe o Centro. Tais projetos são desenvolvidos pela coordenadoria do CCA e são
fundamentais para a existência do Centro. Todos os projetos foram avaliados em reuniões do CCA, alguns
semanalmente, como o Arte no Campus, e todos também foram avaliados pelos profissionais responsáveis,
nos relatórios finais.
3.1 - INSCRIÇÕES PARA OS GRUPOS ARTÍSTICOS: O CCA funciona atualmente, com 05 grupos
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artísticos: Teatro Universitário, Coral Universitário, Música Popular, Música de Câmara e Dança. Integram os
grupos, docentes, discentes, ex-alunos e funcionários da instituição, além de membros da comunidade
externa. Em março, ao final do processo em 2017, foram computadas 415 inscrições, número pouco
menor ao índice de inscritos de 2016 (498). A quantidade de pessoas cadastradas, em sua maioria
absoluta composta por acadêmicos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação, demonstra o enorme
interesse dos discentes pelos grupos artísticos do CCA.
Sequência histórica do numero total de inscrições de início de ano desde 2009:
ANO
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

QUANTIDADE
342
403
346
331
335
645
578
498
415

Os grupos artísticos com maior percentual de procura foram o Teatro e Dança e os de menor procura foram
os grupos de Coral e Música Popular, que em 2016 foram os mais procurados. Tal como ocorre desde 2015,
a maioria dos estudantes inscritos veio do Centro de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas (CCHSA),
seguidos pelos estudantes do Centro de Linguagem e Comunicação (CLC). De todos os inscritos, destacam
com maior percentual de inscrição, os alunos dos cursos de Direito, Pedagogia, Publicidade, Relações
Públicas, Artes Visuais, Psicologia e Administração.
3.2 - RECADASTRAMENTO DOS INTEGRANTES DOS GRUPOS ARTÍSTICOS DO CCA: antigos
integrantes podem ser mantidos ou não no grupo artístico, de acordo com a avaliação de desempenho do
profissional responsável. O Setor de Comunicação do CCA recebeu 81 manifestações de interesse de
recadastramento de integrantes antigos, sendo a maioria procedente do grupo do Coral Universitário, dos
quais 21 eram alunos, 04 ex-alunos e 04 membros da comunidade externa. A quase totalidade do grupo
manifestou que assiste às apresentações de outros grupos do CCA, bem como vê materiais de divulgação de
eventos do Centro nos diversos Campi da PUC-Campinas. Também disseram que convidam colegas e
familiares para assistirem aos eventos promovidos pelo Centro, pessoalmente ou pelas redes sociais, assim
como também divulgam o processo de inscrição.
3.3 – III CALOUR’ARTE: a terceira edição ocorreu em março, dia 15 no Campus I, com a presença de 160
calouros, e dia 28 no Campus II, com 56 calouros participantes. A avaliação dos eventos compôs a pauta de
reunião da equipe artística e técnico administrativa do CCA, tal como segue: 1) Campus I: foram levantados
os seguintes pontos: A quantidade de público deste ano foi maior que no ano passado. 14 membros da
plateia avaliaram o evento. A maioria concordou que os eventos devem ter início às 19h30. Todos concluíram
que o III Calour’Arte foi muito bom, não foi um evento longo e estava mais ágil. 2) Campus II: o evento no
Campus II foi melhor que no ano passado, com maior número de alunos na plateia. Divulgação bem avaliada
e ótima participação da plateia. De modo geral, a terceira edição do Calour’Arte foi muito bem avaliada, tanto
como divulgação do CCA aos novos alunos da PUC, como pelo fato de se manter a ampliação da agenda de
eventos de acolhida aos calouros, por meio de uma atividade que tem o perfil alegre e animado da juventude
(noite artística).
3.4 - ARTE NO CAMPUS: Ocorreram 32 apresentações artísticas rápidas nos diversos Campi da
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Universidade, com a presença total de mais de 2.560 pessoas, numa média, por apresentação, de mais de 80
membros da comunidade interna.
O Grupo de Música Popular participou mensalmente das atividades propostas pelo calendário do projeto
“Arte no Campus”, deixando de realizar apenas uma apresentação. O grupo correspondeu com boa técnica e
boa performance com entusiasmo em todas as apresentações.
Para o Grupo do Coral Universitário as apresentações transcorreram, de maneira geral, sem problemas,
com ótima participação do grupo e continuam sendo mecanismo importante e imprescindível para a
divulgação do CCA na Universidade.
O Grupo de Música de Câmara cresceu muito esse ano tanto na parte técnica quanto em quantidade de
integrantes. Participou dos eventos com muita dedicação e realizou todas as apresentações.
Para a coreógrafa do Grupo de Dança, o desempenho do grupo foi bom, com uma plateia estimada em cada
apresentação de 40/50 pessoas.
O Grupo de Teatro, bem como os outros grupos, também realizou diversas intervenções cênicas curtas
durante o ano.
3.5 - IX MOMENTO DE ACOLHIDA DO CCA: Ocorreu em maio, nas dependências do Campus Central. O
Projeto foi elaborado por toda a equipe, em reuniões ocorridas semanalmente nos meses de março e abril,
visando propiciar espaço de convivência, troca de experiências e aprendizado entre os integrantes dos
grupos. Avaliação do evento pela equipe de profissionais: o Cortejo deixou a desejar em termos de
apresentação artística de dança, figurino, número pequeno de pessoas, além de pouca percussão. Houve
dificuldade e erro de comunicação entre as pessoas que apresentaram o Cortejo. Mas de modo geral todos
foram unânimes em falar que o evento deste ano foi muito bom. O retorno dos integrantes dos grupos foi
muito bom, sendo que alguns alunos enviaram e-mails com ótima avaliação do evento. As oficinas trouxeram
uma energia muito boa, pela elaboração e modo de execução. A organização do evento foi muito boa.
TEMPO de execução das oficinas foi excelente; OFICINA DE BONECAS: todos gostaram muito: ESPAÇO foi
adequado para o evento; VINCULAÇÃO DA ARTE COM CULTURA DE GRUPO SOCIAL EXCLUIDO: deu
um viés cultural vinculado à cidadania, direitos sociais e à academia; PESSOAL DA LIMPEZA: muito elogiado
o trabalho do pessoal da limpeza no Campus Central, como preparação para o Momento de Acolhida.
Pretende-se manter essa linha para o próximo ano. A partir de ficha avaliativa, parte dos integrantes dos
grupos artísticos (64 pessoas: 52 alunos, 01 aluno/funcionário, 05 ex-alunos, 06 membros da comunidade
externa), público alvo do Momento de Acolhida, também analisou o evento. Para 90% dos respondentes, a
atividade, no geral, foi muito bem avaliada. A recepção do teatro, cadastramento de chegada, local de
realização, lanche comunitário, abertura do evento com cortejo, Oficinas de Bonecas Abayomi e Percussão
ministradas por oficineiros externos foram analisadas positivamente.
3.5 - XI MOMENTO ARTÍSTICO DO CCA - Com participação de todos os grupos do Centro, ocorreu em
outubro, no Auditório Dom Gilberto, campus I. Em sua edição especial, em comemoração aos 30 anos, o
evento destacou o papel artístico e educacional do CCA na vida dos estudantes. O evento teve como tema:
“30 Anos de CCA: o tempo constrói, a arte transforma”, iniciando com a exibição de um vídeo institucional
produzido pela TV PUC-Campinas, que emocionou a todos, contando um pouco da história do CCA na
história da Universidade, com imagens antigas dos grupos, entrevista com personalidade dos primórdios
ainda atuante e com alunos que participaram do CCA.
3.6 – EQUIPE DE COMUNICAÇÃO - A Equipe de Comunicação trouxe uma nova visão do processo de
comunicação para o CCA. Como novo projeto proposto pela gestão, entende-se que tem colaborado para
conquistar, ampliar e fidelizar o público participante das atividades artístico-culturais do Centro. Os
integrantes da Equipe de Comunicação vêm enriquecendo as estratégias de divulgação já promovidas pelo
CCA, por meio de produção de diversos tipos de materiais (entrevistas com integrantes do grupo, registros
fotográficos de ações realizadas, filmagens de ensaios, etc.) relacionados ao seu grupo artístico e publicando
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nos diversos ambientes das redes sociais, como facebook, twitter, instagram, blogs, youtube, dentre outros,
além de distribuição de materiais impressos dos eventos artísticos.
3.7 – CORAL DE PROFESSORES E FUNCIONÁRIOS - Como Universidade de caráter comunitário
confessional, a PUC-Campinas sempre incentivou, em sua história, a existência de grupos que aglutinem e
reúnam, de modo sadio, os diversos segmentos da instituição. Por isso, um Coral de Professores e
Funcionários tanto se conjuga perfeitamente com a identidade e missão institucional, quanto contribui para o
crescimento humano, pessoal e coletivamente, por meio da arte, preenchendo uma lacuna existente nos
projetos institucionais atuais. A experiência mostra que o Coral, além de favorecer a melhoria do sentimento
de pertencimento, a ampliação do nível cultural e artístico dos participantes, melhor domínio vocal e a coesão
grupal, está possibilitando mais um espaço de produção coletiva de dois segmentos da comunidade interna.
O Coral de Professores e Funcionários se apresentou na confraternização da Instituição no dia 22 de
dezembro, no Auditório Dom Gilberto, campus I. AVANÇOS: a) Os processos de inscrição e recadastramento
mantiveram o número de procura dos anos anteriores. E em especifico, houve um aumento significativo do
número de alunos interessados do CEATEC; b) No processo de recadastramento, as manifestações dos
bolsistas comprovam a enorme importância dos grupos artísticos em sua formação humana; c) No campus I e
II, o III Calour’Arte obteve maior presença de público comparado ao ano passado; d) No geral, o projeto Arte
no Campus ainda se mantém como uma proposta ótima, por seu alcance junto à comunidade universitária e
por possibilitar apresentações periódicas para todos os grupos artísticos; e) O Momento de Acolhida foi muito
bem avaliado pelos participantes, superando os problemas detectados no ano anterior; f) O Momento Artístico
do CCA especial 30 anos possibilitou manter a confecção de vídeo institucional (Arte na PUC-Campinas, um
pouco da história e da importância do CCA na formação, depoimentos de integrantes) e ajudou a fortalecer o
vínculo dos integrantes com o Centro, com uma confraternização conjunta ao final do evento.
FRAGILIDADES: a) No processo de inscrição, ainda há Centro com baixo interesse de alunos (CEA), o que
requer processo de divulgação mais aprofundada em tais locais; b) No campus I e II, o III Calour’Arte teve
presença boa de plateia, porem, pensando-se em melhorar o alcance de alunos o horário de início do evento
deverá seu repensado para 2017; c) No Momento de Acolhida, o item com menor aprovação foi o cortejo de
abertura do evento que deixou a desejar no que se refere a apresentação artística.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Em 2017, os eventos criados e promovidos especialmente pela
gestão do CCA foram desenvolvidos por meio da continuidade dos desafios já superados em 2016 e da
conquista de novas frentes, tais como: a) Boa captação de integrantes através dos processos de inscrições
para os grupos artísticos e manutenção de integrantes, nos grupos, a partir do recadastramento; b) Inovação,
por meio de eventos criados e elaborados, especificamente, pela coordenadoria do Centro de Cultura e Arte,
para a difusão de atividades artístico-culturais na Universidade (Calour’Arte); para a interação e socialização
de todos os envolvidos com as propostas do Centro de Cultura e Arte (Momento de Acolhida) e para o
fortalecimento dos vínculos de pertencimento e a visibilidade do Centro como um todo dentro da PUCCampinas (Momento de Acolhida e Calour’Arte); c) Quantificação estimativa de participantes, nas avaliações
dos profissionais artísticos durante as reuniões semanais da equipe do CCA e registradas em Ata, passou a
auxiliar na confecção deste relatório; d) Instrumentos de avaliação foram aperfeiçoados em 2017; e)
Confecção de vídeo institucional, demonstrando a importância da arte e da cultura na história da
Universidade e contendo exposições de alunos sobre a formação humana possibilitada pelo CCA em sua
trajetória profissional; f) Divulgação dos eventos da gestão, com publicações no site do CCA e distribuição de
material de impresso (cartaz e filipetas), no âmbito da Universidade; g) Presença constante e comprometida
do funcionário Marcos do Auditório, como técnico de som, nos grandes eventos do CCA. Mantêm-se como
desafios para 2018, ainda não superados no presente ano: a) Em que pese o índice quantitativo de inscrições
se encontrar em patamares excelentes, deverá ser realizada ação especifica de divulgação do processo com
as diretorias do centro com menor número de inscritos em 2017; b) Buscar novos parcerias publicitárias
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externas para a realização dos eventos da gestão; c) Criar edições do Momento Artístico: no primeiro
semestre, voltada para os alunos calouros e no segundo para toda a comunidade universitária e convidados;
d) Incentivar a participação dos integrantes dos Grupos Artísticos nos eventos da Gestão, em específico o
Momento de Acolhida; e) Aumentar a participação de ingressantes no Calour’Arte do campus II; f) Verificar
com a Pró-Reitoria de Administração a possibilidade de ampliação do número de bolsas estimulo, face à
enorme procura por estudantes nas inscrições para os grupos artísticos.
Relatório CCA nº 02 – Avaliação dos Grupos Artísticos do Centro de Cultura e Arte (CCA)
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Difundir atividades artístico-culturais na Universidade por meio de
uma agenda de encontros, apresentações, performances realizadas pelo Coral Universitário, Grupo Dança,
Grupo de Música de Câmara, Grupo de Música Popular e Grupo de Teatro; b) Contribuir para a formação
complementar e técnico artística do integrante do grupo (aluno, ex-aluno; aluno-funcionário da Instituição e
pessoas da comunidade externa); c) No que tange aos acadêmicos participantes, maioria dos integrantes dos
grupos artísticos, auxiliar em sua formação universitária, na perspectiva da educação integral proposta pela
PUC-Campinas (formação pessoal, profissional, científica e cidadã), além de colaborar para a continuidade
dos estudos, por meio de bolsa estímulo. DO PROCESSO AVALIATIVO: Em todos os eventos dos
Grupos Artísticos: a) Verificar a qualidade de cada evento produzido, por meio de análise geral realizada
pelo profissional artístico na reunião geral da equipe técnico administrativa do CCA ocorrida após o evento; b)
Identificar o desempenho individual dos participantes ou do grupo artístico como um todo nos trabalhos
realizados durante o ano, por meio de análise de relatório avaliativo produzido por cada profissional artístico
responsável, ao final de ano; c) Qualificar e quantificar o nível de aprovação do evento, por meio formulário
avaliativo respondido por parte do público presente e, quando possível, dos integrantes dos grupos artísticos.

2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: No início do ano, a
coordenadoria avaliou cada proposta dos Projeto Artístico de cada evento e espetáculo em conjunto com a
equipe técnico administrativa de apoio e com o profissional artístico. Projetos: 18º Encontro de Dança; 3º
PUC Jazz; 10ª Conferência de Orquestras da PUC-Campinas; Oficina de Dança; Mesa Redonda "Cuidados
com a voz para profissionais que a utilizam cotidianamente"; Show de Música Popular Brasileira; Espetáculo
Teatral “O Relógio Encantado”; 7º Concerto Anual de Música de Câmara; Espetáculo de Dança e 11º
Concerto anual do Coral Universitário. Após acertos finais, visando formalização junto à Pró-Reitoria de
Administração e aprovação institucional, a equipe técnica administrativa desencadeou ações de registro dos
espetáculos em sistemas, visando reserva de locais, infraestrutura física e de transporte dos integrantes, de
materiais e de instrumentos; aquisição de recursos materiais; solicitação de recursos humanos, preparação
de layout do material de divulgação, comunicado para todas as unidades, dentre outras ações. Para
acompanhamento, foram realizadas reuniões gerais semanais de toda a equipe do CCA; também, os
profissionais responsáveis pelos grupos artísticos elaboraram relatórios avaliativos.
3. RESULTADOS GLOBAIS: Todos os eventos foram divulgados através de filipetas, flyers, cartazes e
banner virtual, pelas redes sociais - via Departamento de Comunicação – DCOM e e-mail marketing, via
Núcleo de Tecnologia, Informação e Comunicação – NTIC, além do convite realizado diretamente a alunos e
professores em salas de aula e em chamada na rádio CBN, via Departamento de Comunicação – DCOM
(Grupo de Música Popular – III PUC JAZZ).
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3.1- GRUPO DE DANÇA: O 18º Encontro de Dança aconteceu no dia 19 de abril, no Auditório Dom
Gilberto, do Campus I, com a participação de dois grupos convidados, Cia de Dança de Campinas e Vip Centro de Danças que atuaram juntamente com o Grupo de Dança do CCA. Neste ano apresentaram
trabalhos na linha do Jazz, Contemporâneo, Dança de Rua e Estilo Livre. Os grupos que se apresentaram,
somaram a celebração dos 30 anos do CCA da PUC-Campinas. No Encontro de Dança as apresentações
dos grupos participantes foram boas e intercaladas, deixando o evento leve e interessante. O grupo de dança
do CCA se saiu muito bem, muito elogiado pelo repertório apresentado e fechou o evento com um pop latino,
deixando um clima muito forte e vibrante. Tivemos um bom público, inclusive muitos da comunidade
campineira. Do público presente, 21 responderam ao questionário entregue ao final do evento, com vários
destaques positivos em relação ao acesso ao local do evento e a performance dos bailarinos foram muito
bem avaliados. Alguns respondentes afirmaram: “Coreografias muito boas e música também”, “Primeira vez
que vim, gostei muito”, “Parabéns”.
A Oficina de Jazz aconteceu no dia 19 de agosto Campus I, CCHSA (salão ambiental), com a finalidade de
estimular a criatividade, a autoconfiança e desenvolver a troca de metodologias diferenciadas. A oficina foi
muito bem aceita pelos participantes, que executaram e assimilaram os passos com incentivo e empolgação
do profissional. Segundo a Professora de Dança, em comparação com a de anos anteriores foi a melhor
oficina, no sentido do aproveitamento e receptividade por parte dos alunos e participantes em geral. O local,
horário e data também foram bem adequados. Da plateia que compareceu ao evento, 19 pessoas
responderam a avaliação, sendo muito bem avaliados os itens (100% de aprovação): estilo de dança e a
metodologia utilizada na Oficina, local da atividade e o aproveitamento do método para a própria formação.
O Espetáculo de Dança “Em Meio ao Devir de Uma Supernova” ocorreu no dia 1 de dezembro, no Campus
I – Auditório Dom Gilberto. Segundo o coreógrafo Rafael Barzagli, o resultado foi satisfatório, com as
ressalvas notórias de um trabalho feito em dois meses com um novo profissional na área. Houve um número
bom de público e o desempenho do grupo foi bom. Devido à forte chuva, houve atraso no recebimento do
lanche, o que gerou dificuldades para preparação dos integrantes, mas nada que prejudicasse o início do
evento. A divulgação transcorreu bem e de forma competente, o que possibilitou a presença de público
significativo, num total de 100 pessoas. Ao final do espetáculo, 42 pessoas responderam ao questionário
entregue e destacaram de 95% a 100% de aprovação a “performance dos bailarinos”, “data da realização do
Evento” e o “local do Evento”.
Grupo de Música Popular: Para a terceira edição, grandes músicos se apresentando no palco do III PUC
JAZZ, o que contribuiu para uma rica experiência musical para o público. O III PUC JAZZ aconteceu em 04,
11, 18 e 25 de maio, nos Auditórios Dom Gilberto e Cardeal Agnelo Rossi do Campus I. Grupos musicais que
se apresentaram: a) Alexandre Cunha e Grupo, baterista profissional há 31 anos, que trabalha em diversos
seguimentos da música e está na lista dos melhores educadores e bateristas por país. b) Grupo de Música
Popular do CCA, que apresentou um repertório eclético e variado contemplando a riqueza dos ritmos
internacionais e nacionais como o Rock, o Pop, a Bossa Nova e MPB. c) contrabaixista Gilberto de Syllos,
que adotou o nome artístico Seo Manouche, que é o primeiro artista brasileiro a fazer manouche com
virtuosismo e humor. E, além disso, incorporou raízes da música caipira, trazendo à luz um universo próprio e
singular. d) para encerrar, Alexis Bittencourt Trio com a participação do saxofonista Vinícius Corilow,
com distribuição inicial de playlist para que o público pudesse escolher as músicas de sua preferência com
um repertório consagrado e conhecido, com versões próprias para clássicos do cancioneiro brasileiro (sambacanção, bossa nova, sambas e MPB), da canção americana (Standards, swing e jazz), do Pop, Soul, Funk e
R&B. Todas as apresentações começaram no horário previsto, com excelente nível técnico, sendo a
apresentação do Grupo de Música Popular o dia com maior público, o que permite mencionar que o evento
atingiu os objetivos e expectativas, conforme atas de reuniões e avaliações de anos anteriores.
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O Show Anual de Música Popular Brasileira aconteceu no dia 26 de outubro, no Auditório Dom Gilberto,
Campus I, com repertório abrangente e eclético, mostrando as características da pluralidade das
manifestações artísticas do CCA. O repertório foi composto por nomes significativos da MPB e do Pop Rock
nacional como Gilberto Gil, Cazuza, Cassia Éller e também do Pop Rock Internacional, como Michael
Jackson, Beatles, dentre outros. O grupo superou as expectativas e deu tudo certo na montagem dos
equipamentos, passagem de som e entrega do lanche. Havia um público estimado em 120 pessoas. Em
relação à avaliação do Show Anual de Música Popular, 05 pessoas responderam ao questionário, marcando
com aprovação total (95% a 100%) a data, o horário, local e o acesso ao espaço, o programa, a performance
do Grupo, talentos apresentados e repertório selecionado para a apresentação. Algumas manifestações
negativas foram apontadas em relação à não liberação das aulas que ocorriam no mesmo momento da
apresentação.
Grupo de Música de Câmara: nos dias 05, 06 e 07 de junho, respectivamente, a Oficina de Cordas (05 e
07) e o Grupo de Música de Câmara (06) se apresentaram na 10ª Conferência de Orquestras do CCA. Na
apresentação do dia 05 de junho do Grupo Oficina de Cordas, houve dificuldade na abertura do espaço do
Auditório e na chegada de dois solistas, gerando atraso. Em 06 de junho, O Grupo de Música de Câmara do
CCA se apresentou em 55 minutos, com performance muito boa. Público estimado em torno de 20 a 35
pessoas para cada dia. Avaliação da X Conferência de Orquestras da PUC-Campinas: 19 pessoas
responderam ao questionário, com aprovação total (95% a 100%) à atuação da Banda, o local e o acesso ao
espaço, repertório selecionado para a apresentação.
O 7º Concerto Anual de Música de Câmara foi realizado no dia 29 de novembro, no Auditório Cardeal
Agnelo Rossi, Campus I. Segundo o Maestro Moises o grupo tocou bem, com um repertório de 50 minutos.
No entanto, o local se mostrou inadequado para este tido de apresentação, pois havia muito barulho, pela
conversa de alunos. Sendo assim, no próximo ano, pretende-se realizar esse evento em local fechado e com
melhor acústica para música instrumental.
Grupo do Coral Universitário: o 31º Encontro de Corais do CCA aconteceu no dia 15 de setembro, na
Paróquia do Divino Salvador em Campinas. Participaram o Coral Universitário da PUC-Campinas (Regente
Nelson Silva), Madrigal In Casa (Regente Beatriz Dokkedal) e Coral Unicamp Zíper Na Boca (Regente Vivian
Nogueira). O público presente foi aproximadamente 200 pessoas. As apresentações dos Corais foram muito
boas e bastante aplaudidas, o que favoreceu o ótimo resultado do evento. Também, como parte da
programação e com novo formato, no dia 19 de setembro, no Campus I foi realizada uma mesa-redonda com
a temática "Cuidados com a voz para profissionais que a utilizam cotidianamente”, proporcionando
orientações sobre saúde vocal, técnicas de preparação e educação vocal. Ofereceu também subsídios para
performance com qualidade vocal para integrantes de grupos de corais, de interesse especial junto à
comunidade universitária e musical.
O 11º Concerto Anual do Coral Universitário do CCA ocorreu em 01 de dezembro, na Igreja do Divino
Salvador, e destinou-se a divulgar o trabalho do Coral Universitário junto à comunidade da cidade,
apresentando mostra do repertório desenvolvido ao longo de 2017 e também para, através de sua execução,
evidenciar a evolução do trabalho do grupo. Público presente: 70 pessoas.
Grupo de Teatro: A montagem teatral “O Relógio Encantando”, construída e executada pelo Grupo de
Teatro do CCA, aconteceu nos dias 28 e 29 de novembro, Campus I - Auditório Dom Gilberto. Literalmente
com a casa lotada, o público presente (800 pessoas no total dos 02 dias) pode apreciar a montagem que
mostrou a importância da construção, da produtividade e do aproveitamento do tempo para a formação da
sua história. Fatos sobre aspectos sociais, políticos, relação interpessoal e afetividade foram lembrados
através de uma cronologia proporcionando muita aprendizagem. O trabalho foi construído coletivamente, por
meio de atividades de subgrupos, com respectivos temas proporcionando uma grande reflexão, o que
contribuiu muito para o crescimento pessoal e coletivo, dentro da contextualização da formação educacional
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do acadêmico. No dia 29 de novembro, em que pese o enorme público, foram coletadas apenas 05
respostas das avaliações, nas quais se percebeu aprovação total para os itens: atualidade da temática,
atuação dos artistas, estrutura do Auditório e programa do evento. AVANÇOS: a) As avaliações aplicadas ao
final dos eventos, quando realizadas em locais fechados, auxiliaram a análise mais aprofundada do resultado
dos trabalhos artísticos; b) Todos os questionários respondidos pela plateia manifestam enorme aprovação
da atuação dos grupos artísticos do CCA nos eventos. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Em 2017, os
Grupos Artísticos do CCA apresentaram bom desempenho global, por meio da continuidade dos desafios já
superados em 2016 e da conquista de novas frentes, tais como: a) Inclusão dos eventos no Sistema SESAE
e a confecção dos materiais de divulgação nos prazos estabelecidos; b) Bom público na maioria de seus
eventos e apresentações; c) A avaliação dos últimos eventos de 2017 por parte da plateia presente, por meio
de questionário, tem sido utilizada para melhoria e aprimoramento dos eventos; d) Presença constante e
comprometida dos funcionários dos Auditórios, dos Campis, em específico o profissional Marcos, como
técnico de som, nos grandes eventos do CCA, têm proporcionado qualidade às atividades; e) As
remarcações de datas agendadas para os eventos dos Grupos de Dança e de Teatro, no Auditório D. Gilberto
– Camus I, em função de matrícula, agitaram o planejamento. Contudo, as atividades foram apresentadas
com qualidade. Mantêm-se como desafios para 2018, ainda não superados no presente ano: a) Buscar
parcerias financeiras e publicitárias externas para a produção, apresentação externa e divulgação dos
eventos artísticos do CCA; b) Agendar apresentações externas: Teatro Municipal Castro Mendes ou outros
teatros municipais de cidades vizinhas (como Paulínia, por exemplo) para apresentação dos grupos artísticos,
em especial do Grupo de Teatro.
Relatório CCA nº03 – Avaliação dos Atendimentos a Solicitações Internas e Externas do Centro de
Cultura e Arte (CCA)
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Atender diferentes solicitações artísticas provenientes das unidades
acadêmicas e administrativas da Universidade e da Comunidade Externa, por meio de apresentações
realizadas pelos grupos artísticos de dança, coral, teatro, música de câmara e música popular; b) Contribuir
com o enriquecimento artístico e cultural dos eventos institucionais; c) Divulgar os grupos artísticos do Centro
de Cultura e Arte nos eventos institucionais; d) Difundir a arte e a cultura aos segmentos da comunidade
interna (docentes, discentes e funcionários) atendendo a solicitações artísticas internas. DO PROCESSO
AVALIATIVO: a) Verificar a qualidade da apresentação artística promovida pelos grupos no atendimento às
solicitações, bem como todo suporte oferecido para a performance, por meio de análise global feita pelo
profissional artístico responsável pelo grupo atuante no dia da apresentação.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O trabalho do CCA segue o seguinte planejamento: as manifestações de interesse, por parte dos
requisitantes, de participação dos grupos do CCA em eventos institucionais ou externos são encaminhadas,
formalmente, à secretaria do Centro, por correspondência eletrônica (cca@puc-campinas.edu.br) ou por
preenchimento de formulário que se encontra na home page do CCA. Tais solicitações são analisadas por
cada um dos profissionais artísticos, que avaliarão a possibilidade de atendimento e em reuniões de toda a
equipe do CCA. Em caso favorável ou não, a secretaria do CCA informa o solicitante pelo e-mail institucional,
compondo, assim, o Cronograma de Atendimento.
1.Atendimento a Solicitações Internas (unidades acadêmicas e administrativas): Tendo como parâmetro
a recepção do grupo pelos convidados, as condições de infraestrutura do local da apresentação, o
cumprimento de horário pelo solicitante, a qualidade da performance artística do grupo, os profissionais
artísticos envolvidos nos eventos institucionais, sempre em reunião com toda a equipe do CCA (profissionais
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técnico administrativo e artísticos) avaliaram sua participação individual ou dos grupos artísticos dos
seguintes Eventos Internos: Planejamento Pedagógico 2017; Recepções Oficiais aos Calouros; Lançamento
de livro Prof. Peter Panutto; 1ª Mostra de Talentos de Graduação; Colóquio “Por uma cultura de paz, em
comemoração aos 50 anos da encíclica Populorum Progressio”; REVERBERA- Semana Integrada CLC; II
Congresso Internacional de Criatividade e Inovação; Recepções Oficiais aos Calouros – 2º semestre; III
Mostra de Experiências Pedagógicas das Licenciaturas e Seminário do PIBID; XIX Semana de Atividades
Integradas; Universo PUC-Campinas; Semana Jurídica; Semana Teológica; COLÓQUIO “A paz, a caridade e
o desenvolvimento humano integral: à luz das encíclicas “Sollicitudo Rei Socialis” e da “Caritas in Veritate”; IX
PUCFEST; Música nas Bibliotecas; Premiação Projetos IC e de Extensão. Os profissionais responsáveis
pelos grupos artísticos do CCA, também avaliaram o atendimento às solicitações internas nos Relatórios
Avaliativos de 2017 preenchidos no final do ano. O CCA divulgou a participação dos grupos artísticos, nos
eventos solicitados internamente, a partir de materiais impressos e eletrônicos.
2.Atendimento a Solicitações Externas: Mantendo os mesmos parâmetros acima mencionados, os
profissionais artísticos envolvidos nos eventos externos analisam os resultados do trabalho nos diversos
momentos, quer durante as reuniões semanais gerais, quer no Relatório Avaliativo de final de ano. Também
neste quesito, o CCA divulgou a participação dos grupos artísticos, nos eventos solicitados externamente, por
meio eletrônico.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
As atividades artísticas do CCA são desenvolvidas em várias frentes. Uma delas é a atuação e participação
artística em eventos internos e externos, que contribui para o exercício artístico dos grupos, para o
aperfeiçoamento dos trabalhos desenvolvidos, a divulgação e difusão artística dentro e fora da Universidade
e o enriquecimento cultural dos momentos institucionais. O atendimento a demandas deste nível tem sido
muito bem avaliado pelos requisitantes, que insistem na importância da participação artística para a
qualificação dos eventos. O processo tem sido favoravelmente avaliado: a manifestação de interesse dos
requisitantes à secretaria do CCA, a verificação de disponibilidade de agenda pelos profissionais artísticos
requisitados, a resposta aos solicitantes, o compromisso dos requisitantes em fornecer transporte e lanche
(quando possível) aos membros dos grupos compromissados, dentre outros. No presente ano, não houve
nenhuma ausência de grupo aos eventos cadastrados, o que demonstra o engajamento das pessoas
envolvidas neste processo, tanto por parte dos organismos solicitantes quanto pela equipe do CCA. Algumas
pouquíssimas vezes, o transporte fornecido se atrasou para o traslado do grupo ao local do evento. Visando
atender o máximo de solicitações internas, alguns grupos artísticos têm se apresentado em pequenos
combos, em grupos menores, sem a presença de todos os seus integrantes.
1. Apresentações Artísticas solicitadas por gestores de Unidades Acadêmicas e Administrativas
Há vários anos, o Centro de Cultura de Arte 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 (Reitoria, Prós Reitorias, Faculdades, Centros, Unidades Administrativas). As
atuações envolvem desde apresentações dos grupos em diversos eventos (Semanas de Estudo, Seminários,
Feira de Profissões da PUC-Campinas, Colóquios do Núcleo de Fé e Cultura, Momento Cultural de Natal em
Festa de Confraternização, dentre outros) até performances individuais dos profissionais artísticos do Centro
(Recepções
Oficiais
aos
Calouros
e
PUCFest).
Tais
apresentações
totalizaram
48
participações/atendimentos artísticos em 17 tipos de eventos institucionais.
Os eventos promovidos por outras unidades da PUC-Campinas que contaram com a participação dos grupos
transcorreram sem maiores problemas. Aconteceram atendimentos às solicitações de apresentações das
seguintes unidades acadêmicas e administrativas da Universidade:
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Unidades
Núcleo de Fé e Cultura - Reitoria
Coral de Professores e Funcionários –
CCA/DRH/Reitoria
COGRAD
DCOM
Faculdade de Direito – CCHSA
Faculdade de Teologia - CCHSA
CEATEC
Faculdade de Letras - CLC
Faculdade de Psicologia - CCV
CELI Coord. Especial Licenciatura
Comitê de Acolhida aos Calouros – CACI/Reitoria
IX PUCFEST – CACI/Reitoria
SBI
PROEXT

Atendimentos
03
01
04
04
03
02
01
02
03
02
17
03
03
01

No primeiro semestre, deve-se ressaltar a participação dos profissionais artísticos nas Recepções Oficiais
aos Calouros ocorridas em 13, 14, 15 e 16 de fevereiro. Também se deve destacar a atuação do Grupo de
Música de Câmara no Lançamento de livro Prof. Peter Panutto no dia 6 de abril, com bastante pessoas na
plateia, inclusive o ex-reitor da Universidade, Prof. Heitor Regina. Participação na 1ª Mostra de Talentos de
Graduação no dia 25 de abril, com os Grupos de Dança, Música Popular e Música de Câmara no Auditório
Dom Gilberto, com público de aproximadamente 350 pessoas. Os Grupos Música de Câmara e de Música
Popular atuaram também no evento Colóquio “Por uma cultura de paz, em comemoração aos 50 anos da
encíclica Populorum Progressio” – nos dias 8 e 9 de maio no Campus I, Auditório Dom Gilberto. O evento
teve uma quantidade boa de público na atividade. Ainda no mês de maio, nos dias 19 e 23, os Grupos de
Teatro e Música Popular participaram do Reverbera “Semana Integrada do CLC” com a divulgação do
evento em sala de aula pelo Grupo de Teatro e ótima apresentação do Grupo de Música Popular com plateia
de 300 pessoas. E encerrando o segundo semestre o Grupo de Dança, o Regente Nelson e Maestro Flávio
se apresentaram no II Congresso Internacional de Criatividade e Inovação nos dias 27, 28 e 29, no
Auditório Dom Gilberto. O Grupo de Dança realizou perfeita apresentação e teve excelente interação com a
plateia. Nos dias 28 e 29, houve atraso para início das atividades previstas, porém, não prejudicou na
atividade interativa, obtendo ótimos resultados no envolvimento.
As participações também aconteceram durante o segundo semestre: os profissionais artísticos voltaram a
participar das Recepções Oficiais aos Calouros nos dias 1, 2 e 3 de agosto; os grupos de Música Popular e
Música de Câmara participaram da III Mostra de Experiências Pedagógicas das Licenciaturas e
Seminário do PIBID – dia 28 e 30 de agosto no Auditório Dom Gilberto. Em setembro, no dia 11 o Grupo de
Música de Câmara se apresentou na “XIX Semana de Atividades Integradas”. No dia 12, o grupo de
música de Câmara realizou também performance no Universo PUC-Campinas, espaço reservado no
Shopping Iguatemi, para divulgação do vestibular, onde fizeram ótima apresentação e possibilitou grande
oportunidade de mostrar o trabalho do CCA. Em 25 de setembro os Grupos de Música de Câmara e Música
Popular se apresentaram na Semana Jurídica - Campus I, Auditório Cardeal Agnelo Rossi. No início de
outubro, nos dias 3 e 4, os grupos de Música de Câmara e Popular se apresentaram na Semana Teológica
no Auditório Cardeal Agnelo Rossi, com sucesso nas apresentações e público de aproximadamente 120
pessoas. Ainda em outubro, nos dias 23, 24 e 25 os Grupos de Música de Câmara e Coral Universitário
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participaram do “COLÓQUIO A paz, a caridade e o desenvolvimento humano integral: à luz das
encíclicas Sollicitudo Rei Socialis e da Caritas in Veritate”. Em novembro no dia 27 o Grupo de Música
Popular se apresentou na Premiação Projetos IC e de Extensão, no Auditório Cardeal Agnelo Rossi. E nos
dias 07, 21 e 28 o Grupo de Música de Câmara experimentou novo espaço se apresentando na Biblioteca do
Campus I, dando apoio ao projeto “Música nas Bibliotecas”. As apresentações foram um sucesso total,
com presença de professores e alunos assistindo, alguns sentados às mesas e outros em pé e, outros, que
passavam e paravam para assistir. Devido ao sucesso das apresentações a encarregada no enviou e-mail
colocando o espaço do SBI Unidade 1 completamente à disposição para o calendário de atividades do CCA
2018. Também no segundo semestre aconteceu o PUCFEST – Festival de Bandas da PUC-Campinas,
evento tradicional da Universidade que faz parte do calendário artístico da Coordenadoria Geral de Atenção à
Comunidade Interna (CACI) e também conta com os profissionais artísticos do Centro de Cultura e Arte,
compondo a Comissão Julgadora. Neste ano, as fases classificatórias do Festival aconteceram nos dias 26
de setembro e 2 e 30 de novembro, nas Praças de Alimentação do Campus I. A grande final ocorreu em 30
de novembro, na Praça de Alimentação, do Campus I. Os profissionais, de um modo geral, avaliaram de
forma positiva o evento: as apresentações das bandas foram ótimas, com nível melhor do que ano passado,
o que dificultou a escolha dos três melhores grupos. Em atendimento a solicitação da Reitoria, o CCA
contribuiu novamente este ano, com apresentações artísticas na Confraternização de Final de Ano da
Instituição no Momento Cultural e Religioso de Natal, com apresentação conjunta do Coral de
Professores e Funcionários, integrantes dos grupos do Coral Universitário e de Música de Câmara. A
apresentação foi um êxito, enriquecedora e muito aplaudida.
2.Parcerias Externas
Na medida do possível, o CCA também tem participado de eventos externos à PUC-Campinas, por meio de
parceria com entidades não ligadas à Universidade. Em 2017 os grupos artísticos do CCA participaram dos
seguintes eventos, totalizando 05 apresentações vinculadas a 02 parcerias diferentes: a) Projeto Música
Coral nos Templos de Campinas, promovido pela RECOCAMP (Regentes de Coros de Campinas). Tratase 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. No período noturno, o Coral Universitário participou
do projeto em 28 de maio, na igreja Divino Salvador e 03 de setembro, na igreja São Paulo Apóstolo. A
presença do coral tem sido relevante e dá ao grupo mais uma chance de atuar fora dos muros da
Universidade. As atuações foram de excelente qualidade e tiveram ótima repercussão junto à plateia
presente. b) Grupos Artísticos do Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação - parceria entre o
CCA e o Centro Promocional Nossa Senhora da Visitação, entidade que realiza projetos artísticos com
crianças e adolescentes da periferia da cidade. Em troca de disponibilização do Auditório Monsenhor Salim,
campus I, a entidade promoveu apresentações em dezembro: no dia 01/12, na Praça de Alimentação do
Campus I e no CCV – Palco do Prédio Administrativo, Campus II; no dia 07/12, no Auditório Monsenhor Salim
– Campus II. As apresentações tiveram um bom público de pessoas entre funcionários e alunos da
instituição. AVANÇOS: ATENDIMENTOS GERAIS ÀS SOLICITAÇÕES: a) Em 2017, o CCA procurou
manter o atendimento à maioria dos pedidos que lhe foram encaminhados pelas unidades administrativas e
acadêmicas, incluindo a Reitoria e Prós Reitorias, destacando-se as atividades de recepção aos calouros; b)
Também se empenhou na organização dos ensaios e repertório do Coral de Funcionários e Professores da
PUC-Campinas; c) Na maioria das apresentações, havia razoável quantidade de público, o que incentiva, e
muito, os integrantes à melhoria de suas performances artísticas; d) Diante das solicitações apresentadas,
houve o atendimento a 4 Centros da Universidade (CCHSA, CCV, CLC, CEATEC). PARCERIA COM O
CENTRO PROMOCIONAL NOSSA SENHORA DO PATROCINIO: a) Ótima atuação artística do grupo Coral
Adolescendo do Centro Promocional Nossa Senhora do Patrocínio, acrescendo e diversificando com
apresentações em vários espaços dos Campi da Universidade com o Coral e Orquestra de crianças e
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adolescentes. ATUAÇÕES NAS RECEPÇÕES OFICIAIS AOS CALOUROS: a) A presença do CCA nas
Recepções Oficiais aos Calouros é fundamental para a divulgação do Centro aos ingressantes e tem
repercutido no aumento da visibilidade dos grupos artísticos e na expansão exponencial de inscrições para os
grupos artísticos por este grupo de estudantes; PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO JULGADORA DO
PUCFEST – FESTIVAL DE BANDAS: a) A participação dos profissionais artísticos do CCA na Comissão
Julgadora do PUCFEST promovido pela CACI tem fornecido qualificação técnica ao evento. Por sinal, este
ano as bandas de estudantes se mostraram com nível técnico mais alto que nas edições anteriores.
FRAGILIDADES: a) Em alguns eventos, o CCA teve problemas com atraso do transporte agendado pelas
unidades; b) Em um dos eventos, ocorreu enorme atraso no início da atividade, o que ocasionou certo
transtorno aos membros do grupo artístico convidado, que tinham compromisso posterior à atividade.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Criar e disponibilizar previamente o formulário avaliativo aos
requisitantes dos grupos artísticos do CCA, visando verificação do nível de satisfação atingido nas
performances; b) Incluir, no formulário de solicitação da apresentação, a necessidade de cumprimento dos
horários combinados para a atividade, bem como o nome e contato do profissional que receberá os
integrantes do grupo no local.
Relatório CIAPD nº 01 – Acompanhamento e Avaliação das Atividades de Atenção à Pessoa com
Deficiência
1. OBJETIVOS: GERAL:
• Promover o desenvolvimento das habilidades cognitivas, motoras e sociais das pessoas com deficiência
atendidas pelo CIAPD, visando sua preparação, ingresso e permanência no mercado de trabalho formal
e/ou para o desenvolvimento de ações empreendedoras.
ESPECÍFICOS:
• Conscientizar a pessoa com deficiência da importância e possibilidade de sua vinculação com o mundo
do trabalho.
• Instrumentalizar as pessoas com deficiência para sua inclusão no mercado de trabalho.
• Desenvolver oficinas socioeducativas de Empreendedorismo, Empregabilidade, Jogos e Modalidades
Esportivas, Treinamento de Habilidades Profissionais, Geração de Renda, Acompanhamento e
Orientação de Carreira que possibilitem o desenvolvimento das habilidades e competências do público
alvo para o mercado de trabalho.
• Desenvolver oficina de Orientação para os Pais e/ou Responsáveis da pessoa com deficiência, visando
conscientizá-los sobre a importância de sua inclusão no mundo do trabalho.
• Possibilitar o convívio, inclusão, interação e desenvolvimento da pessoa com deficiência, com os
estudantes dos diferentes cursos de graduação que atuam nas oficinas e com a equipe de trabalho do
CIAPD.
• 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.
• Promover reuniões semanais com a equipe de profissionais e acadêmicos das diferentes áreas de
atuação para a discussão e análise das oficinas realizadas visando um planejamento, avaliação e
intervenção interdisciplinar.
• Articular ações em parceria com escolas, instituições e empresas de Campinas e sua região
metropolitana para captação de pessoas com deficiência interessadas no projeto do CIAPD.
• Desenvolver em parceria com a Divisão de Recursos Humanos (DRH) da Universidade ações para a
inserção, acompanhamento e permanência de colaboradores com deficiência no seu quadro de
profissionais.
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•

•
•

Desenvolver ações em parceria com o Departamento de Comunicação (DCOM) e TV/PUC da
Universidade visando à divulgação dos serviços prestados pelo CIAPD a comunidade interna e externa,
bem como para sensibilizar e conscientizar sobre os direitos da pessoa com deficiência.
Organizar palestras e/ou eventos para a comunidade interna e externa a fim de desenvolver
competências na área da empregabilidade da pessoa com deficiência.
Promover o debate com a comunidade interna e externa sobre a inclusão e permanência do colaborador
com deficiência no ambiente de trabalho acentuando suas potencialidades.

1.1. OBJETIVOS DO PROCESSO AVALIATIVO
Para as pessoas com deficiência atendidas pelo CIAPD:
• Observar e avaliar o desempenho e o desenvolvimento das competências, habilidades e atitudes das
pessoas com deficiência nas atividades propostas pelas oficinas socioeducativas.
• Quantificar o número de atendidos com deficiência que participaram de processos seletivos para inclusão
no mercado de trabalho formal.
•
•
•
•

Quantificar o número de atendidos com deficiência que participaram de entrevistas de emprego.
Quantificar o número de atendidos com deficiência inseridos no mercado de trabalho formal e informal.
Quantificar o número de atendidos que retomaram os estudos na Rede Regular de Ensino e/ou
realizaram cursos de capacitação.
Acompanhar a carreira das pessoas com deficiência inseridas no mercado de trabalho (permanência na
empresa; atuação na função em conformidade com o contrato de trabalho; adaptação por parte da
empresa; feedback do empregador sobre a atuação dos trabalhadores com deficiência; promoção de
cargo/função e conquistas de novas oportunidades de trabalho).

Para as famílias das pessoas com deficiência:
• Avaliar as ações dos familiares e/ou responsáveis pela pessoa com deficiência, no que se refere a: a.
conquista da autonomia de seus filhos para deslocamentos (transporte); b. reconhecimento da
importância do trabalho (social e financeiro); c. aceitação das mudanças na própria rotina familiar e d.
incentivo para o ingresso e/ou retorno dos seus filhos ao ensino formal e/ou cursos de capacitação para
qualificação profissional.
Para os estudantes dos diferentes Cursos de Graduação da PUC-Campinas:
• Avaliar a contribuição das experiências vivenciadas pelos estudantes da PUC-Campinas nas oficinas
socioeducativas do CIAPD.
• Avaliar a contribuição e quantificar o número de estudantes de graduação que realizaram estágios
supervisionados nas oficinas socioeducativas oferecidas pelo CIAPD.
• Avaliar a contribuição do CIAPD para a formação humana, acadêmica e profissional dos estudantes de
graduação.
Para os colaboradores com deficiência e encarregados vinculados ao Departamento de Serviços
Gerais:
• Avaliar o desempenho e o desenvolvimento das competências, habilidades e atitudes dos colaboradores
com deficiências, vinculados ao Departamento de Serviços Gerais (DSG) da Universidade que participam
da Oficina de Acompanhamento e Orientação de Carreira oferecida pelo CIAPD.
• Observar e avaliar o engajamento dos encarregados no acompanhamento dos colaboradores com
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deficiência no ambiente de trabalho.

Para a comunidade externa
•
•

Quantificar o número de empresas atendidas pelo CIAPD, com o propósito de encaminhamento de
pessoas com deficiência para participar de processos seletivos.
Quantificar o número de empresas, instituições, escolas, com o propósito de captação de pessoas com
deficiência interessadas no projeto do CIAPD.

Para a equipe de trabalho do CIAPD
• Observar, acompanhar e avaliar o planejamento das oficinas socioeducativas realizadas pela equipe
multiprofissional do CIAPD para as pessoas com deficiência atendidas pelo Centro.
• Quantificar o número de profissionais do CIAPD que participaram de cursos de capacitação e/ou
especialização e eventos relacionados à empregabilidade da pessoa com deficiência.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Os instrumentos
metodológicos basearam-se na observação, na realização de reuniões da coordenação com a equipe de
trabalho; com as pessoas com deficiência atendidas pelo CIAPD; com os familiares e/ou responsáveis;
entrevistas; leitura e análise de documentos e das leis que asseguram os direitos das pessoas com
deficiência.
Levantamento dos dados: utilizou-se da metodologia de abordagem qualitativa, sendo que para obtenção
dos dados, recorreu-se a técnicas de observação, entrevistas, leitura e análise dos documentos e das leis
que asseguram os direitos das pessoas com deficiência.
Processamento dos dados: foi utilizado o recurso de editor de textos para elaboração de todos os
documentos e materiais necessários para o desenvolvimento da proposta, seguida de leitura e análise do
material e sua sistematização em relatórios.
Análise dos dados: foram feitos de forma quantitativa (estatística descritiva, conforme base de dados
existentes) e qualitativa (conteúdos fornecidos pelos instrumentos de avaliação e pelos registros regulares).
3. RESULTADOS GLOBAIS: Em meados de 2015, visando o aprimoramento dos serviços filantrópicos
prestados a comunidade regional, em atendimento as finalidades estatutárias da Universidade que priorizam
o respeito e promoção da dignidade humana e procurando adequar-se às expectativas da Pró-Reitoria de
Extensão e Assuntos Comunitários da Universidade (PROEXT), a coordenação elaborou e implementou o
projeto “Preparação, Inserção e Permanência da Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho”. Este
projeto tem por objetivo promover o desenvolvimento de competências e habilidades cognitivas, motoras e
sociais das pessoas com deficiência visando sua preparação, ingresso e permanência no mundo do trabalho.
Neste sentido, o CIAPD vem desenvolvendo o projeto supracitado há três anos consecutivos, visando
minimizar as desvantagens sociais e potencializar a igualdade de oportunidades às pessoas com deficiência,
com vista à participação deste segmento na vida econômica, social e cultural. A reestruturação da proposta
de trabalho do CIAPD permitiu: a) a redefinição da área de atuação do CIAPD, na busca de ações efetivas
para inclusão da pessoa com deficiência no mundo do trabalho; b) contribuiu para que pessoas com
diferentes tipos de deficiência, assistidas pelo CIAPD durante vários anos consecutivos conquistassem novos
espaços nas áreas de Educação, Saúde, Cultura, Recreação e Lazer, atendendo assim suas reais
necessidades, interesses e expectativas; c) colaborou com a inserção e permanência da pessoa com
deficiência no mundo do trabalho; d) impulsionou o aperfeiçoamento técnico-pedagógico no processo de
formação continuada do corpo interdisciplinar de profissionais do CIAPD. Dentro deste contexto, as linhas de
ação do projeto do CIAPD enfatizam o desenvolvimento de habilidades e competências das pessoas com
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deficiência vislumbrando a preparação deste segmento social para o desenvolvimento de atividades
produtivas e laborais. A proposta do CIAPD é consolidada por meio da promoção de oficinas socioeducativas
de: Empregabilidade; Empreendedorismo; Jogos e Modalidades Esportivas; Treinamento de Habilidades
Profissionais; Geração de Renda; Acompanhamento e Orientação de Carreira e Orientação aos Pais e/ou
Responsáveis.
O conjunto de oficinas socioeducativas vem contribuindo significativamente para o
desenvolvimento do potencial das pessoas com deficiência atendidas pelo CIAPD, oportunizando-lhes o
desenvolvimento de atitudes e comportamentos adequados às exigências do mundo do trabalho e facilitando
a conquista da autonomia para atuarem de forma mais dinâmica em todas as esferas da vida. Ainda, o
CIAPD articula, fomenta e consolida um espaço coletivo para formação humana e profissional dos estudantes
dos diferentes cursos de Graduação da PUC-Campinas, estando em consonância com a missão da
Universidade. Equipe de trabalho do CIAPD: no 1º semestre: (1) coordenador (docente vinculado à Faculdade
de Psicologia), com carga horária de 20 horas semanais; (4) Assistentes Técnicos, sendo (3) com formação
na área da Psicologia e (1) na área da Educação Física, com carga horária de 20 horas semanais, cada um;
(1) Assistente Técnico com carga horária de 40 horas semanais; (1) Secretária, com carga horária de 40
horas semanais e (1) Auxiliar de Escritório que cumpre uma jornada de 44 horas semanais. No decorrer do 2º
semestre, mais precisamente no mês de setembro, dois profissionais do CIAPD afastaram-se de suas
funções, sendo um da área técnica e outro da área administrativa. Em substituição ao profissional da área
técnica contratou-se um profissional da área de Terapia Ocupacional objetivando ampliar a proposta de
trabalho interdisciplinar desenvolvida junto às pessoas com deficiência, favorecendo o desenvolvimento de
suas habilidades conceituais, sociais e práticas. Já a profissional da área administrativa não foi substituída,
considerando o curto período de afastamento (três meses). Para alcançar os resultados almejados no projeto
de atuação do CIAPD, as ações precisam estar conectadas, organizadas de modo a atingir satisfatoriamente
os resultados esperados. Neste sentido, a coordenação reuniu-se semanalmente com sua equipe técnica
para tratar de assuntos pedagógicos e delinear ações, como também para tratar de questões metodológicas
em relação à avaliação do projeto. Dentre as ações coletivas realizadas nesses encontros destaca-se a
elaboração de um método de avaliação quantitativo pré e pós – intervenções que contribuiu de forma mais
efetiva para a mensuração dos resultados obtidos nas oficinas socioeducativas desenvolvidas junto ao
público alvo. Os instrumentos utilizados para a mensuração dos resultados elaborados e aplicados durante o
ano de 2017 foram: a) Escala de Empregabilidade; b) Instrumento de Medida de Atitude Empreendedora e c)
Ficha de Competências. Ainda, como estratégia para capacitação dos profissionais responsáveis pelas
oficinas socioeducativas, oportunizou-se a estes, um espaço para estudo objetivando a busca de melhores
recursos e metodologias para ajustarem-se as necessidades das pessoas com deficiência atendidas pelo
CIAPD. Desta forma, os profissionais contaram com quatro horas semanais para o aprimoramento do
trabalho, que se deu de forma presencial. Como forma de mensurar e avaliar as ações desenvolvidas pela
equipe e visando melhorar as estratégias de intervenção junto ao público alvo, a coordenação do CIAPD,
adotou a prática do feedback em tempo real, por meio de conversas individuais e coletivas, orientações
sistematizadas com sua equipe técnica e administrativa. Neste contexto, percebeu-se um permanente
esforço da coordenação para que tanto as condições de trabalho da equipe técnica e administrativa, quanto
para os estudantes bolsistas e pessoas com deficiência atendidas pelo CIAPD sejam consideradas. Ainda em
2017 o CIAPD investiu na formação e capacitação dos profissionais da sua equipe de trabalho, os quais
sempre são motivados a participar de diferentes cursos, ciclos de palestras e Workshops, entre outros,
visando ampliação dos conhecimentos acerca das questões que permeiam os direitos das pessoas com
deficiência, em especial, o direito ao trabalho. Como estímulo a adesão dos estudantes ao projeto
desenvolvido pelo CIAPD, a Universidade concedeu 20 cotas integrais de Bolsa-Estímulo (96 horas mensais),
que foram distribuídas segundo a necessidade do projeto e de acordo com a disponibilidade de tempo e
interesse dos estudantes. Em relação à seleção de estudantes dos cursos de Graduação da Universidade
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interessados em participar do projeto do CIAPD, a coordenação organizou, no início do mês de fevereiro, um
Processo Seletivo de Estudantes Bolsistas para atender a esta intenção, com informações disponibilizadas no
Portal da Universidade. Os estudantes também realizaram inscrições na própria Secretaria do CIAPD. Após
as etapas do processo de seleção e concordância das partes (coordenação, profissionais e estudantes de
graduação) os estudantes selecionados assinaram o Termo de Compromisso Bolsa-Estímulo, receberam
orientações referentes às regras e condições de participação no CIAPD, considerando a especificidade a
proposta de trabalho desenvolvida, e deram início às atividades. Desta forma, para o desenvolvimento da
proposta de caráter interdisciplinar, o CIAPD contou com a participação de 31 estudantes de Graduação
vinculados às áreas de: (1) Artes Visuais; (2) Biblioteconomia; (2) Ciências Sociais; (1) Ciências Biológicas;
(4) Educação Física; (1) Filosofia; (4) Pedagogia; (6) Psicologia; (2) Serviço Social e (8) Terapia Ocupacional.
Os estudantes não selecionados nesta etapa ficaram em lista de espera a ser utilizada para fins de
preenchimento das vagas não ocupadas durante todo ano de 2017, considerando que durante o período de
vigência do Termo de Compromisso Bolsa-Estímulo o estudante pode solicitar o seu cancelamento, por meio
de assinatura do Termo de Rescisão, na própria Secretaria do Centro. Ainda no âmbito acadêmico, no
segundo semestre deste ano, criou-se um Grupo de Estudo, constituído por 06 estudantes dos cursos de: (1)
Pedagogia, (1) Biblioteconomia, (2) Educação Física, (2) Terapia Ocupacional, que foi orientado pelo
Assistente Técnico da área de Educação Física do CIAPD. As reuniões foram semanais, com o objetivo de
discutir, sugerir estratégias e elaborar propostas de intervenção na perspectiva de desenvolvimento das
habilidades das pessoas com deficiência, a partir da reflexão dos múltiplos olhares sobre práticas
interdisciplinares e contribuições das respectivas áreas de conhecimento. Avaliou-se esta ação como
satisfatória, considerando a consistência acadêmica da proposta de trabalho do CIAPD, nos aspectos: a)
cumprimento do preceito da indissociabilidade ensino-pesquisa-extensão, caracterizada pela relação teoriaprática e pela difusão de novos conhecimentos de questões que permeiam os direitos das pessoas com
deficiência; b) contribuição com a formação humana, acadêmica e profissional dos estudantes, por meio da
convivência e comprometimento com a realidade deste segmento social; c) elaboração de
produtos/resultados, contando com a assessoria do profissional técnico do CIAPD, por meio de relatos de
experiências e elaboração de pôsteres intitulados: 1) “O Jogo de Bocha para promoção da inclusão e
aprimoramento de habilidades profissionais de pessoas com deficiência intelectual”; 2) “Utilização de Jogos e
Modalidades Esportivas em um programa de preparação da pessoa com deficiência para o mercado de
trabalho”; 3) “Formação e aperfeiçoamento profissional acerca das possibilidades de atuação interdisciplinar
entre profissionais da Educação Física e Pedagogia” e 4) Experiências interdisciplinares acerca dos Jogos e
Esportes em um programa de preparação da pessoa com deficiência para o trabalho: o caso da
Biblioteconomia. Estes trabalhos foram apresentados, pelos respectivos acadêmicos, por meio de sessão de
pôsteres e temas livres, como parte do III Encontro Interdisciplinar do CIAPD - “Preparando Pessoas com
Deficiência para o Mundo do Trabalho: resultados e desafios”, que foi realizado em dezembro, no Auditório
Dom Agnelo Rossi, Campus I. Outra ação relevante, resultante dos esforços de um estudante bolsista do
Curso de Biblioteconomia, sob orientação da profissional responsável pela oficina de Empreendedorismo, que
contou com a colaboração e envolvimento dos atendidos pelo CIAPD e seus familiares, demais estudantes
bolsistas e equipe de profissionais do CIAPD, foi a criação de um espaço de leitura denominado Biblioteca
Livro-Livre do CIAPD, cujo objetivo foi oferecer, aos usuários do CIAPD, acesso a informação e a cultura, por
meio da disponibilização/empréstimos de livros de diferentes áreas de conhecimento buscando estimular o
vínculo com a leitura e escrita, essenciais para o desenvolvimento humano. Para a realização desta proposta
o CIAPD cedeu o espaço físico, contou com o apoio do Setor de Marcenaria da Universidade que
disponibilizou alguns nichos para melhor organização de cerca de 200 livros arrecadados por meio de doação
voluntária dos bolsistas, familiares dos atendidos pelo CIAPD e equipe de profissionais. Esta ação resultou no
desenvolvimento de habilidades de organização, liderança, responsabilidade e conhecimentos técnicos do
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processo de construção, manutenção e utilização da biblioteca. Para facilitar a compreensão deste processo,
em uma das oficinas os atendidos pelo CIAPD visitaram a Biblioteca do Campus I (Unidade I) da
Universidade, que foi previamente agendada e contou com o auxílio e orientação de uma profissional
bibliotecária. O CIAPD também apoiou um estudante, do 9º período do Curso de Psicologia que realizou
Estágio Supervisionado em Psicologia Trabalho/Organizações, no CIAPD. O acadêmico, orientado pelos
profissionais da área técnica do CIAPD e supervisionado pelo docente responsável pela disciplina, elaborou e
aplicou a proposta de intervenção intitulada “Internet e Empregabilidade: o Poder da Tecnologia para
Inserção de Pessoas com Deficiência no Mercado de Trabalho” que possibilitou a utilização do Ambiente
Virtual de Aprendizagem (AVA), como um recurso facilitador do desenvolvimento do potencial das pessoas
com deficiência. Percebeu-se que este recurso virtual contribui com significativos progressos na
aprendizagem dos atendidos pelo CIAPD. No que se refere a estratégias de avaliação, utilizou-se o diálogo
entre os profissionais responsáveis pelas oficinas socioeducativas e os estudantes bolsistas, propiciando-lhes
espaço para a realização de autoavaliação, permitindo-lhes momentos de reflexão sobre sua atuação e
engajamento nas propostas interdisciplinares de planejamento, realização, registro e discussão das
atividades desenvolvidas junto ao público alvo. No primeiro semestre, a equipe técnica de trabalho do CIAPD,
aplicou nos estudantes bolsistas o instrumento de avaliação denominado “Avaliação do Projeto do CIAPD
pelo Bolsista”, que em sua construção considerou a percepção dos estudantes nos quesitos: a) organização
do trabalho do CIAPD e b) Contribuição da participação no projeto do CIAPD. A maioria dos estudantes
bolsistas avaliou satisfatoriamente os quesitos: 1) Organização do trabalho realizado no CIAPD e 2)
Contribuição da participação no projeto do CIAPD em seu desenvolvimento pessoal e formação acadêmica.
No segundo semestre o CIAPD adotou um instrumento de Avaliação de Desempenho dos Estudantes
Bolsistas, que foi aplicado pelos profissionais responsáveis pelas oficinas socioeducativas, visando avaliar o
desempenho dos acadêmicos nas tarefas executadas. A coleta de dados deu-se por meio da aplicação do
instrumento, preenchido em conjunto com os profissionais responsáveis pelas oficinas socioeducativas
permitindo que os acadêmicos identificassem pontos fortes e fracos, acerca das habilidades técnicas e
atitudinais que se alinhavam com a proposta de trabalho do CIAPD. A análise dos dados possibilitou
constatar que os estudantes bolsistas reconheceram a significância da atuação no CIAPD como espaço para
relacionar as práticas vivenciadas com as teorias características de cada área do conhecimento, instigando o
engajamento e compromisso nas propostas interdisciplinares de planejamento, realização e discussão das
atividades desenvolvidas nas oficinas. Valorizaram também o caráter desafiador das propostas de trabalho do
CIAPD acerca do estimulo à criatividade para descoberta de novos horizontes de atuação profissional que
possibilitam intervenções interdisciplinares significativas para o favorecimento do processo de inclusão da
pessoa com deficiência. As experiências de atuação no CIAPD contribuíram ainda para o aperfeiçoamento de
habilidades atitudinais relacionadas ao compromisso e disciplina acerca das responsabilidades atribuídas aos
bolsistas. Outro potencial do CIAPD destacado pelos estudantes bolsistas remeteu-se à valorização do
CIAPD como oportunidade para relacionar-se, interagir e cooperar com pessoas e culturas diferentes, bem
como atuar interdisciplinarmente com profissionais e estudantes de diferentes áreas do conhecimento.
Utilizando-se do teste estatístico Kappa (Bioestat 5.0), foi possível constatar diferenças significativas nas
percepções e atitudes dos universitários vislumbrando o favorecimento do trabalho com as pessoas com
deficiência e promoção da inclusão. As experiências no projeto do CIAPD ofereceram a primeira oportunidade
de convivência com pessoas com deficiência para aproximadamente 40% dos bolsistas universitários
possibilitando-lhes vislumbrar e considerar um campo de atuação profissional até então desconhecido. Fato
que justifica o reconhecimento da necessidade de buscar aperfeiçoamento profissional nesta área específica,
conforme relatado por aproximadamente 60% dos graduandos. Após a participação no projeto do CIAPD,
100% dos bolsistas avaliados reconheceram que as pessoas sem deficiência se beneficiam a partir da
interação com pessoas com deficiência. Os dados reafirmam o impacto positivo das experiências
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oportunizadas aos graduandos bolsistas do CIAPD no processo de formação de profissionais aptos a
interpretar e trabalhar em consonância com os desafios da inclusão social. Ressalta-se que durante o
processo de avaliação dos estudantes bolsistas, observou-se boa interação com os profissionais do CIAPD,
com as pessoas com deficiência e seus familiares. Conforme o tempo de experiência no CIAPD foi possível
identificar uma melhora contínua na responsabilidade, engajamento, colaboração, participação ativa e
criatividade dos bolsistas acerca das exigências interdisciplinares do projeto. Entende-se que esta ação
possibilitou aos estudantes, o desenvolvimento de saberes que ampliam as competências necessárias para
sua formação acadêmica, pessoal e profissional, de forma mais abrangente, quando enfatiza o caráter prático
da aprendizagem por meio da participação nas oficinas socioeducativas de caráter interdisciplinar,
desenvolvidas junto às pessoas com deficiência e quando os desafiam a buscar estratégias alternativas que
fortaleçam a relação teoria e prática, abrindo-lhes a visão do profissional do futuro, desenvolvendo seu
potencial empreendedor e criativo.
Em relação ao público alvo atendido pelo CIAPD, em 2017 este foi constituído por 17pessoas da comunidade
externa, com quadro de deficiência intelectual e entre esses alguns que apresentam outra deficiência
associada, configurando-se em deficiência múltipla. Estas pessoas apresentam faixa etária de 16 a 33 anos,
participaram gratuitamente das oficinas socioeducativas oferecidas semanalmente, numa frequência de
quatro vezes, totalizando aproximadamente 68 atendimentos semanais realizados pelo CIAPD a comunidade
externa. Ressalta-se que dois alunos com deficiência desistiram do projeto do CIAPD, em meados de maio,
em virtude da dificuldade de acesso ao benefício do transporte público gratuito junto a TRANSURC. Para a
efetividade das ações socioeducativas promovidas pelo CIAPD foi essencial o envolvimento dos familiares
e/ou responsáveis pelas pessoas com deficiência atendidas, por meio da participação na Oficina de
Orientação aos Pais e/ou Responsáveis, numa frequência semanal, com duração de 2 horas. Essa
intervenção oportunizou espaço para troca de experiências e orientações, especialmente para facilitar o
desenvolvimento da autonomia da pessoa com deficiência. Cabe destacar que o CIAPD também ofertou, a
este público, informações referentes a serviços socioassistenciais governamentais e não governamentais e
de outras instituições para atendimento as necessidades apresentadas por demandas especificas. Oficinas
socioeducativas promovidas pelo CIAPD durante o ano de 2017: Empregabilidade (com 06 estudantes
bolsistas e 15 atendidos pelo CIAPD); Empreendedorismo (05 alunos bolsistas e 15 atendidos pelo CIAPD),
Jogos e Modalidades Esportivas (18 alunos bolsistas e 15 atendidos pelo CIAPD), Treinamento de
Habilidades Profissionais (02 bolsistas e 05 atendidos pelo CIAPD), Geração de Renda (06 alunos bolsistas e
15 atendidos pelo CIAPD), Acompanhamento e Orientação de Carreira (54 colaboradores com deficiência, 20
colaboradores sem deficiência e 08 encarregados da DSG) e Orientação de Pais e/ou Responsáveis (01
bolsista e 04 atendidos pelo CIAPD). O CIAPD oportunizou por meio das oficinas socioeducativas o
desenvolvimento de habilidades e competências das pessoas com deficiência, a fim de prepará-las
efetivamente para o mundo do trabalho. Tais oficinas possibilitaram conhecimentos e orientações acerca dos
aspectos que envolvem o mundo do trabalho, dentre os quais se evidenciaram: apresentação pessoal;
relacionamento interpessoal; elaboração de currículo; procura de ofertas de emprego; cadastro de currículo
on-line; participação em processos seletivos e entrevistas de empregos, bem como busca de cursos de
formação educacional e profissional, visando à qualificação dos atendidos pelo CIAPD. Foi realizada análise
estatística dos resultados do Projeto do CIAPD 2015-2018, revelando que o CIAPD oportunizou atendimento
a 54 pessoas que apresentavam quadro de deficiência intelectual, física e/ou mobilidade reduzida, sensorial e
múltipla, da comunidade externa. Todas essas pessoas participaram de processos seletivos para ingresso no
mercado de trabalho formal. Os resultados confirmam que as participações exitosas nas oficinas que
consolidaram o projeto de Preparação da Pessoa com Deficiência para o Ingresso e Permanência no
Mercado de Trabalho garantiram a contratação de 54% das pessoas atendidas pelo CIAPD no período
compreendido entre 2015 a 2017. A maioria das pessoas com deficiência atendidas pelo CIAPD ingressou
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no mercado de trabalho formal (97%). Apenas 3% da população atendida desenvolveu atividades produtivas
para geração de renda no mercado de trabalho informal. Sob esta perspectiva do ingresso no mercado
informal, salienta-se a necessidade de um olhar minucioso para contemplação e análise da mesma. Faz-se
necessário apreciar a aquisição de habilidades empreendedoras que permitiram, a um grupo seleto de
participantes das oficinas, investirem esforços autônomos para dar encaminhamentos à seu plano de
negócio. Entretanto, vale considerar a identificação e criação de estratégias de trabalho que possibilitem um
maior interesse e prontidão dos participantes para o ingresso neste campo de atuação profissional. Outra
análise: todas as pessoas atendidas pelo CIAPD foram motivadas a ingressar ou dar continuidade às
atividades do ensino regular (fundamental e médio), considerando este aspecto como fundamental para a
preparação, ingresso e planejamento de carreira no mundo do trabalho. Nesse aspecto, verificou-se que 22%
dos atendidos que participaram das oficinas oferecidas pelos CIAPD retomaram as atividades escolares após
a intervenção (ensino médio) e dentre os 16 atendidos que ingressaram nas oficinas oferecidas pelo CIAPD e
não estavam incluidos na rede regular de ensino, 12 (75%) retomaram as atividades escolares após
orientação e intervenção do CIAPD (ensino fundamental). Deve-se destacar a relevância da parceria
estabelecida entre o CIAPD e a Escola Senai que ofereceu o “Programa Senai de Inclusão de Pessoas com
Deficiência no Mercado de Trabalho”, o que correspondeu à inserção de 38% do público atendido no
mercado de trabalho formal, por meio do Programa Jovem Aprendiz, possibilitando vislumbrar um campo
promissor de atuação em diferentes segmentos profissionais que consideram o potencial das pessoas com
deficiência acerca do estímulo e desenvolvimento de habilidades específicas. Em relação às as áreas de
atuação profissional em que as pessoas com deficiência atendidas pelo CIAPD ingressaram, durante o
período de 2015 a 2017, observa-se que as atividades relacionadas ao campo de serviços gerais, limpeza e
empacotador ainda são predominantes (34%), porém campos como almoxarifado e atendimento ao cliente
configuram-se possibilidades de atuação relevantes. Considerando os resultados alcançados ao longo dos
três anos de implementação do Projeto “Preparação, Inserção e Acompanhamento da Pessoa com
Deficiência no Mundo do Trabalho”, avalia-se que a constância das ações desenvolvidas pelo CIAPD
provocou impacto positivo na qualidade de vida das pessoas com deficiência atendidas, observadas pelo
desenvolvimento pessoal e profissional, pela autonomia para a busca de oportunidades de estudo e de
trabalho, pela participação em processos seletivos, pela independência para deslocamentos e pela utilização
autônoma de transportes públicos. Desta forma conclui-se que o CIAPD promoveu atendimentos condizentes
com sua proposta de atuação voltada para o desenvolvimento do potencial humano, na perspectiva da
pessoa com deficiência, contribuindo para o desenvolvimento de competências essenciais desse público para
o ingresso e permanência no mercado de trabalho.
Instituições Parceiras: Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Cidadania, ONG
Hospitalhaços, Divisão de Recursos Humanos da PUC-Campinas.
Ações realizadas para a ampliação da divulgação dos serviços prestados pelo CIAPD à comunidade interna e
externa: a) Desenvolvimento de ações em parceria com o Departamento de Comunicação (DCOM), por meio
da atualização das informações do CIAPD no Portal da Universidade, visando estreitar a comunicação e
ampliar a visibilidade das ações do CIAPD tanto para o público interno como externo; b) Produção de vídeos
em parceria com a TV PUC-Campinas, que contou com a participação das pessoas com deficiência atendidas
pelo CIAPD e de seus familiares, dos colaboradores com deficiência que participaram da Oficina de
Acompanhamento e Orientação de Carreira e de seus respectivos encarregados, dos estudantes de
graduação que atuam no projeto do CIAPD e da equipe de profissionais responsáveis pelas oficinas
socioeducativas; c) Reunião com a direção das Faculdades de Psicologia, Terapia Ocupacional,
Fonoaudiologia e Fisioterapia do Centro de Ciências da Vida da PUC-Campinas, que resultou na seleção de
12 estudantes bolsistas, das respectivas áreas de conhecimento; d) Realização dos eventos: 1) “Encontro
para Socialização dos Resultados das Oficinas Socioeducativas do CIAPD – Talk Show”, realizado em 28 de
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junho; 2) III Encontro Interdisciplinar do CIAPD “Preparando Pessoas com Deficiência para o Mundo do
Trabalho: Desafios e Resultados” realizado em 04 de dezembro , no Auditório Dom Agnelo Rossi, no Campus
I; e) Confecção e distribuição de folderes e cartazes para divulgação do trabalho para a comunidade interna
e externa; f) Distribuição de folderes do CIAPD em Centros de Saúde; hospitais e instituições; g) Realização
de reuniões com a Secretaria Municipal das Pessoas com Deficiência e Cidadania (SMPDC) de Campinas; h)
Participação do CIAPD nos eventos promovidos pela Secretaria Municipal dos Direitos da Pessoa com
Deficiência e Cidadania - “Setembro Verde”, realizado no dia 30 de setembro, na Estação Cultura de
Campinas e na “Feira de Natal Solidária”, realizado no dia 17 de dezembro, na Estação Cultura de Campinas;
i) Realização de reunião com os profissionais e com os pais e responsáveis das pessoas atendidas pela
Instituição Educandário Eurípedes em Campinas, que resultou na captação de 3 pessoas atendidas; j)
Realização de reunião com a equipe multiprofissional da Organização Não-Governamental - ONG SETTA; k)
Realização de visita técnica a instituições e colégios de Campinas (Colégio Rio Branco; Colégio Sagrado
Coração de Jesus e ao Centro de Referência em Reabilitação Lucy Montoro); l) Realização de reunião com a
consultoria CALAIAM (Inclusão Profissional de Pessoas com Deficiência), criada em 2009, por iniciativa do
grupo NISFRAM (GRUPO SOCIAL DE APOIO – Sumaré) que atua com a inclusão profissional no âmbito da
empregabilidade e garantia de direitos das pessoas com deficiência. Esta ação resultou na exposição de
cartazes do CIAPD nos murais, para ciência das pessoas atendidas pela respectiva consultoria; m)
Participação do CIAPD como parte do evento “Virada Esportiva Inclusiva”, realizado na Decathon, no dia 03
de dezembro, por meio, de vivências das modalidades esportivas Hóquei Adaptado e Bocha Adaptado; n)
Articulação com empresas de diferentes segmentos comerciais, entre estas: Consultoria de Recrutamento e
Seleção ADS; Grupo AGIPLAN; Grupo Egeu; COMFICA Soluções Integrais de Telecomunicações Ltda.;
ESPRO, da região metropolitana de Campinas, por meio do encaminhamento, via e-mail, dos currículos das
pessoas com deficiência atendidas pelo CIAPD; o) Divulgação do CIAPD para a comunidade externa por
meio do envio do folder eletrônico, via e-mail e também por contatos por telefone com Organizações
Governamentais e Não Governamentais (ONGs), Instituições e empresas de diferentes segmentos; p)
Registros fotográficos das ações desenvolvidas. Merece destaque o encontro para a Socialização dos
Resultados das Oficinas Socioeducativas do CIAPD realizadas no 1º Semestre, evento organizado pela
coordenação e sua equipe técnica, em formato de Talk Show, que contou com a participação dos estudantes
bolsistas, das pessoas com deficiência atendidas pelo CIAPD e de seus familiares, dos colaboradores com e
sem deficiência, vinculados ao Departamento de Serviços Gerais (DSG) da Universidade, que participaram da
Oficina de Acompanhamento e Orientação Profissional, de seus familiares e respectivos encarregados. Este
evento permitiu que as vivências no CIAPD se tornassem significativas para todos os envolvidos no processo
de preparação e permanência da pessoa para o mercado de trabalho. Ressalta-se que também, possibilitou
maior protagonismo tanto para as pessoas com deficiência atendidas e seus familiares, como também para
os estudantes bolsistas que participaram ativamente de todo o planejamento desta ação pautada na
autonomia diante do processo de preparação e aperfeiçoamento profissional. Destaca-se também, o III
Encontro Interdisciplinar do CIAPD – “Preparando Pessoas com Deficiência para o Mundo do Trabalho:
desafios e resultados”, que contou com a participação da Pró-Reitora de Extensão e Assuntos Comunitários
da Universidade e teve por objetivo apresentar os resultados atingidos pelo CIAPD, durante a implementação
da proposta de trabalho voltada para a empregabilidade da pessoa com deficiência, bem como evidenciar os
desafios da Universidade em relação ao comprometimento com inclusão social deste segmento. Em 2017, a
Coordenação do CIAPD, em sinergia com seu corpo técnico-administrativo, desenvolveu ações significativas
que merecem destaque:
• Divulgação das ações desenvolvidas pelo CIAPD junto às direções das Faculdades de Psicologia,
Fisioterapia, Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional visando envolvê-los nas questões que permeiam os
direitos das pessoas com deficiência, com a pretensão de esclarecer a importância do papel do CIAPD na
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Universidade, seja pela contribuição na formação dos acadêmicos, quanto na emancipação das pessoas
com deficiência assistidas pelo Centro;
• Divulgação das ações do CIAPD, por meio de visitas técnicas aos Ambulatórios de Terapia Ocupacional e
Fisioterapia e Laboratórios de Fonoaudiologia e Psicologia da PUC-Campinas, visando a captação de
usuários com deficiências que utilizam estes serviços da área da saúde;
• Realização de visitas técnicas a instituições, escolas, Centros de Saúde de Campinas, vislumbrando o
engajamento de pessoas com deficiência interessadas nas oficinas socioeducativas do CIAPD;
• Atualização das informações do trabalho desenvolvido pelo CIAPD no Portal da Universidade;
• Criação de material de divulgação do trabalho do CIAPD, por meio da produção de vídeo, em parceria
com a TV PUC-Campinas, constando depoimentos dos atendidos pelo CIAPD; dos colaboradores que
apresentam quadro de deficiência intelectual e múltipla, atendidos pelo CIAPD, estudantes bolsistas e
equipe de profissionais do CIAPD;
• Maior proximidade com a Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Cidadania de
Campinas, por meio da participação em reuniões e eventos organizados pela mesma, tais como:
“Setembro Verde” e “Feira de Natal Solidária”;
• Realização de reuniões com a equipe de profissionais do CIAPD visando o planejamento de ações e
reflexão em torno de suas práticas;
• Capacitação dos profissionais do CIAPD por meio da participação em eventos relacionados a questões
que permeiam os direitos das pessoas com deficiência;
• Atuação do CIAPD como agente de transformação social, por meio da consistência da proposta de
trabalho interdisciplinar em cumprimento ao preceito da extensão.
• Promoção de oficinas socioeducativas de: Empregabilidade; Empreendedorismo; Geração de Renda;
Treinamento de Habilidades Profissionais; Jogos e Modalidades Esportivas para as pessoas com
deficiência da comunidade externa.
• Promoção de oficina de Orientação aos Pais e/ou Responsáveis pelas pessoas com deficiência assistidas
pelo CIAPD visando conscientizá-los sobre a importância do trabalho na vida das pessoas e seus reflexos
na sociedade;
• Promoção de Oficina de Acompanhamento e Orientação de Carreira para colaboradores com e sem
deficiência e seus respectivos encarregados vinculados ao Departamento de Serviços Gerais da
Universidade e orientação aos pais /ou responsáveis dos colaboradores com deficiência pertencente ao
corpo funcional da Universidade para tratar de demandas específicas;
• Realização de parceria com o DRH na promoção de palestras, treinamentos tendo em vista a
implantação de cultura inclusiva na Universidade.
• Maior proximidade dos estudantes dos diferentes cursos de graduação da Universidade com a realidade
social, em especial no âmbito da pessoa com deficiência.
AVANÇOS: a) Implantação e desenvolvimento efetivo do projeto “Preparação, Inserção e Permanência da
Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho” que definiu e direcionou o trabalho e a área de atuação do
CIAPD, no período compreendido de 2015 a 2017; b) Capacitação dos profissionais na área de atuação do
CIAPD, que possibilitou maior articulação entre as oficinas socioeducativas; c) Contratação de um profissional
da área de Terapia Ocupacional visando ampliar as oportunidades de desenvolvimento do potencial das
pessoas com deficiência atendidas pelo CIAPD para o mundo do trabalho; d) A totalidade dos atendidos pelo
CIAPD que participaram das oficinas socioeducativas foi submetida a processos seletivos visando o seu
ingresso no mercado de trabalho; e) Maior número de atendidos pelo CIAPD que ingressaram no Programa
SENAI de Inclusão da Pessoa com Deficiência no Mercado de Trabalho; f) Criação de Grupos de Estudo,
constituído por acadêmicos dos cursos de graduação da Universidade visando aprofundar conhecimentos
nas questões que permeiam os direitos das pessoas com deficiência, reforçando o papel do CIAPD; g)
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Ampliação das ações desenvolvidas em parceria com a Divisão de Recursos Humanos (DRH) da
Universidade, por meio da continuidade do oferecimento da Oficina de Acompanhamento e Orientação de
Carreira para os colaboradores com e sem deficiência e seus respectivos encarregados vinculados ao
Departamento de Serviços Gerais (DSG) da Universidade; h) Melhor interação entre os colaboradores com e
sem deficiência e seus respectivos encarregados, vinculados ao Departamento de Serviços Gerais da
Universidade, nas diversidades do dia a dia no ambiente de trabalho; i) Divulgação dos trabalhos do CIAPD
junto as Faculdades de Psicologia, Fonoaudiologia, Fisioterapia e Terapia Ocupacional, visando envolvê-los
na questão da empregabilidade da pessoa com deficiência, por meio de reuniões e visita técnica; j)
Manutenção do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) como recurso facilitador de aprendizagem; k)
Promoção de ações que oportunizaram interação entre os familiares no processo de vinculação da pessoa
com deficiência no mercado de trabalho; l) Promoção de espaço para reflexões e discussão sobre temáticas
relacionadas ao mundo do trabalho e desenvolvimento de carreira; m) Orientação aos atendidos e seus
familiares sobre a busca de acesso a direitos sociais, tais como vale transporte gratuito, Benefício de
Prestação Continuada (BPC), etc. FRAGILIDADES: a) Dificuldades de captação de pessoas com deficiência
da comunidade externa motivadas para o mercado de trabalho formal e informal para o ingresso no Projeto
do CIAPD; b) Evasão de pessoas com deficiência assistidas pelo CIAPD, em virtude da dificuldade de acesso
ao Benefício do Transporte Gratuito. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Realizar novas reuniões com
Diretorias de Centro e de Faculdade para agregar novas ideias e soluções a respeito dos direitos das
pessoas com deficiência e a importância do ingresso dos mesmos no mercado de trabalho; b) Investir na
formação continuada dos profissionais do CIAPD, por meio de cursos e participação em eventos que
permeiam conhecimentos dos direitos das pessoas com deficiência; c) Criar novos projetos de extensão
relacionados à área dos direitos das pessoas com deficiência; d) Ampliar ações para a conscientização e o
reconhecimento da importância do trabalho desenvolvido pelo CIAPD a comunidade interna e externa, por
meio da promoção de eventos; e) Ampliar as oficinas socioeducativas promovidas pelo CIAPD; f) Ampliar
ações desenvolvidas junto a Secretaria Municipal dos Direitos das Pessoas com Deficiência e Cidadania; g)
Articular ações em parceria com a rede de Organizações Governamentais e Não Governamentais (ONG’s)
que atuam com pessoas com deficiência; h) Expandir ações desenvolvidas em parceria com a Divisão de
Recursos Humanos da PUC-Campinas para os demais setores da Universidade, considerando que a
implantação da cultura inclusiva depende do comprometimento de todos; i) Realizar e participar das reuniões
intersetoriais da rede sócio assistencial, saúde e educação sistematicamente, visando atualização das
políticas públicas do segmento da pessoa com deficiência e divulgação mais efetiva do trabalho do CIAPD; j)
Ampliar gradativamente o diálogo com as empresas em que os atendidos pelo CIAPD foram inseridos para a
realização do acompanhamento e plano de carreira; k) Criar um de Sistema de Cadastro das Pessoas com
Deficiência atendidas pelo CIAPD visando facilitar o levantamento de dados estatísticos do público atendido,
por meio de um prontuário digital; l) Investir na conscientização dos gestores, líderes e demais colaboradores
da Universidade visando a implantação de uma cultura inclusiva na Universidade; m) Dar continuidade ao
projeto “Preparação, Inserção e Permanência da Pessoa com Deficiência no Mundo do Trabalho”.
Relatório MUSEU nº 01 – Acompanhamento e Avaliação das Atividades do Museu Universitário
1.OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO - No período de janeiro a dezembro as ações desenvolvidas pelo
Museu Universitário foram pautadas pela programação da comemoração do aniversário de 76 anos da
Universidade: a) Recuperar dados e fontes documentais, contendo o histórico e a trajetória da universidade
ao longo dos 76 anos; b) Divulgar campanha para arrecadação de fotografias de alunos, ex-alunos,
professores e demais parceiros da Universidade; c) Visitar centros de documentação, centros de memória e
bibliotecas, visando complementar a pesquisa histórica sobre a universidade; d) Preservar e organizar o
192

AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
ACOMPANHAMENTO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS
EXTRATO DE RELATÓRIO DE PROJETO PROAVI
PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO
ANO: 2017
acervo que se encontra sob a guarda do Museu; e) Realizar atividades de cunho cultural sobre o acervo da
PUC-Campinas, trabalhos de cooperação técnica com professores da Universidade e funcionários
possibilitaram a ampliação e o enriquecimento do acervo museológico; f) Controlar e vistoriar,
periodicamente, as dependências da reserva técnica e no centro de documentação do Museu, além dos
espaços expositivos, visando promover e garantir meios adequados à conservação e preservação dos bens
ali acomodados; g) Diagnosticar o estado de conservação e o tratamento de peças, seguindo as normas e
regimentos para o tratamento de acervos museológicos, conforme o código de ética para conservação e
restauro elucidados pelo ICOM (Conselho Internacional de Museus); h) Auxiliar pesquisas internas da
Universidade, sobretudo, as atividades docentes e discentes; i) Elaborar materiais de divulgação, atualização
e controle dos canais de comunicação do Museu Universitário (portal institucional, página em facebook); j) A
elaboração de layouts gráficos para cada exposição, possibilitando maior singularidade e qualidade no que
diz respeito à comunicação de cada mostra; k) A conscientização do espaço do Museu como um lugar de
produção de conhecimento; l) Auxiliar as pesquisas para produção do livro “Monsenhor Dr. Emílio José Salim:
a missão de ensinar, santificar e reger”; m) Apoiar a organização do livro “Monsenhor Dr. Emílio José Salim: a
missão de ensinar, santificar e reger”; n) Apoiar a publicação do Anais da “Semana Monsenhor Dr. Emílio
Jose Salim”. DO PROCESSO AVALIATIVO: Estão relacionadas com o cotidiano museológico de
salvaguarda do acervo e com a programação da Semana Nacional de Museus, evento que ocorre todos os
anos por iniciativa do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram): a) Preservar, organizar e desenvolver a curadoria
do acervo que se encontra sob a guarda do Museu, realizando atividades de cunho cultural; b) Realizar
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; c)
Controlar e vistoriar periodicamente as dependências da reserva técnica e no centro de documentação do
Museu, visando promover e garantir meios adequados à conservação e preservação dos bens ali
acomodados; d) Diagnosticar o estado de conservação e o tratamento das peças, seguindo as normas e
regimentos para o tratamento de acervos museológicos, conforme o código de ética para conservação e
restauro elucidados pelo ICOM (Conselho Internacional de Museus); e) Auxiliar a pesquisa sobre este acervo,
prestando atendimento de qualidade a qualquer pessoa que solicite; f) Elaborar materiais de divulgação,
atualização e controle dos canais de comunicação do Museu Universitário (site institucional, página no
facebook); g) Oferecer serviços de qualidades no que tange à Educação Patrimonial; h) Implementar o
espaço do Museu como 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; i) Disseminar valores que norteiam todo o desenvolvimento institucional da
PUC-Campinas ao público em geral; j) Implementar projetos sociais museológicos nas redes públicas de
ensino da cidade de Campinas; k) Elaborar layout gráfico para cada exposição, possibilitando maior
singularidade e qualidade no que diz respeito à comunicação de cada mostra; l) Visitar centros de
documentação, centros de memória e bibliotecas, visando complementar o acervo histórico do centro de
documentação do Museu; m) Produzir projeto expográfico para 15ª Semana Nacional de Museus e para a
exposição “História das tecnologias nos 76 anos da PUC-Campinas”.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: Cada setor do Museu
enviou suas informações e, como elas são bastante diversificadas, optou-se por detalhar os métodos de
avaliação e levantamento de dados dentro de cada frente de trabalho, conforme pode ser verificado no item 3
– Resultados Globais.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
3.1. SETOR ADMINISTRATIVO:
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A coordenadora do Museu Universitário integrou as equipes dos 76 anos da PUC-Campinas e o Grupo de
Trabalho do Restauro do Solar Barão de Itapura, em atividades que envolveram toda a equipe do Museu
Universitário e também auxiliou nos projetos de captação de recursos para as obras do restauro do Solar do
Barão de Itapura. O grupo dos 76 anos planejou e organizou os eventos em reuniões quinzenais, tentando
integrar todos os setores da Universidade (alunos, funcionários e docentes). As exposições projetadas pelo
Museu demandaram pesquisas sobre a “História da PUC-Campinas”, tema que já nomeia um dos acervos do
Museu, mas que foi ampliado com a programação dos 76 anos. Este acervo é formado basicamente por
documentos, fotografias, livros e móveis antigos do começo da Universidade. Importante ressaltar que parte
dos documentos e fotografias deste acervo foram encontrados e reproduzidos do Centro de Memória da
Unicamp - CMU, Cúria da Arquidiocese Metropolitana de Campinas e Centro de Ciências, Letras e Artes de
Campinas – CCLA. O resultado deste trabalho pode ser observado na exposição “A presenças das
tecnologias nos 76 anos da PUC-Campinas”, na Missa em homenagem a Monsenhor Emílio José Salim, que
ocorreu em junho na Igreja São Charbel, no lançamento do livro “Monsenhor Doutor Emílio José Salim: a
missão de ensinar, santificar e reger”6 e, também, no lançamento dos Anais da Semana Monsenhor Doutor
Emílio José Salim7, estes últimos foram lançados em 14/11 na Igreja São Charbel. Organização e execução
das exposições, palestras e oficinas durante a “Semana Nacional de Museus”, que ocorreu nos dias 15 a
19/05, sendo o tema: “Museus e Histórias Controversas – dizer indizível em Museus” e a Primavera de
Museus, que ocorreu nos dias 25 a 29/09, sendo o tema: “A presença das tecnologias nos 76 anos da PUCCampinas”. Como parte das atividades da coordenação do Museu Universitário pode-se destacar também a
participação no encontro regional RA Campinas / Sisem-Sp (Região Administrativa de Campinas do Sistema
Estadual de Museus (SISEM-SP) em 18/08, sobre estudo dos parâmetros para a feitura do Regimento Interno
e Estatuto de Museus.
3.2 SETOR CURADORIA E EXPOGRAFIA:
Dando continuidade às pesquisas sobre os 76 anos da PUC-Campinas, o ano de 2017 foi importante para a
coleta de materiais de pesquisas complementares em coexistência às atividades museológicas habituais, tais
como a manutenção/elaboração de suportes expositivos, organização/pesquisa de arquivos e apoio à gestão.
Tal contexto também agenciou atividades externas do setor curatorial/expográfico no exercício de
comunicação cultural, englobando a promoção de eventos de importância histórico-pedagógicos oferecidos à
comunidade, aos quais vale ressaltar, a ênfase no aprimoramento dos projetos expositivos e na aproximação
às atividades acadêmicas com a promoção de palestras/debates oferecidos aos alunos. Dentre as
colaborações desempenhadas, ficam em evidência:
15ª SEMANA NACIONAL DOS MUSEUS
Tema: Saber de experiências-feito: O Conhecimento indígena
EXPOSIÇÃO COMEMORATIVA DE 76 ANOS DA PUC-CAMPINAS
Tema: A presença das tecnologias nos 76 anos da PUC-Campinas
APOIO à PESQUISA PARA ELABORAÇÃO DO LIVRO
“Monsenhor Doutor Emílio José Salim: A missão de Ensinar, Santificar e Reger”
3.3 SETOR CONSERVAÇÃO PREVENTIVA:
Com o foco na preservação das coleções incorporadas ao acervo do museu, houve a preocupação constante
com a realização de estudos e planejamento para elaboração de atividades da conservação preventiva. As
tarefas incluíram a vistoria do espaço da área de guarda por meio de check list, visando à identificação de
necessidades para solicitação de serviços de manutenção, auxiliando na garantia de condições adequadas
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para preservação e gestão dos bens culturais. Durante o segundo semestre de 2017, ocorreu a visita técnica
ao arquivo Arquivo Edgard Leuenroth (AEL) da Unicamp, junto ao NTIC. A finalidade da visita foi conhecer o
trabalho de digitação e pensar na melhor solução para a questão da falta de espaço para armazenamento de
dados no servidor, problema apresentado pelo NTIC ao Museu, devido ao grande volume de dados
armazenados no servidor, questão que deverá ser discutida ao longo do próximo ano. Objetivando promover
uma adequada capacitação técnica e atualização das discussões pertinentes as novas tecnologias utilizadas
na prática da conservação e preservação de acervos, houve a participação em palestras e treinamentos.
• 19 maio – Ministrou a Palestra “Grafismo, trançados e tramas” na 15ª Semana Nacional de Museus.
• 7 e 8 agosto – Treinamento na Biblioteca USP– Seminário sobre “Rumos da conservação no Brasil” .
• 28 agosto - Treinamento da brigada de incêndio na PUC-Campinas.
• 29 setembro – Encontro Sisem em Piracicaba - temática “Plano museológico”.
• 27 outubro - Encontro Sisem em Piracicaba – temática “Conservação e restauro de obras de arte”.
Atividades realizadas pelo setor de conservação preventiva, contando diretamente com a contribuição
dos estagiários, ao longo do ano de 2017: a) Preenchimento do banco de dados interno do Museu
Universitário, foram preenchidos cerca de 1.000 cadastrados de itens documentais; b) Acompanhamento do
serviço de transporte dos mobiliários em madeira- 17 peças, pertencentes a coleção história da PUCCampinas, até a reserva técnica da sala alugada dentro do espaço do museu arquidiocesano; c) 20 Caixas
em foam board – ph neutro, para acomodação adequada de peças de pequeno porte dentro da reserva
técnica; d) 50 jaquetas e 2 caixas em papel fili fold documenta – ph neutro, para acomodação de documentos
fotográficos; e) Digitalização do conjunto fotográfico documental do prof. Agenor: foram conferidos e
digitalizados cerca de 138 itens documentais; f) Higienização e confecção de 20 novas embalagens para
acomodar peças da coleção Japão Pré-Industrial; g) Acompanhamento de 3 grupos de alunos em visitação e
atendimento no auxílio a pesquisas no centro de documentação do museu e reserva técnica; h) Seleção e
higienização de 40 peças da coleção de etnologia, para exposição 15ª Semana Nacional de Museus;
i)Seleção e higienização de peças da coleção história da PUC-Campinas, para exposição em comemoração
aos 76 anos.
3.3 SETOR PRODUÇÃO CULTURAL:

•

15ª SEMANA NACIONAL DE MUSEUS

Realização de 15 a 19 de maio, com exibição de filmes e roda de conversa, palestras, oficina de gravuras e
apresentação de Linha do tempo histórica da PUC-Campinas impressa em painel pantográfico com
iluminação embutida de grande impacto visual. Houve ampla
divulgação do evento

• PRIMAVERA DE MUSEUS:
Participação na 11ª edição, com a Exposição "A presença das
tecnologias nos 76 anos da PUC-Campinas"

•

SITE: Linha do Tempo – História da PUC-Campinas (em elaboração)

Construção do site da linha do tempo através das temáticas: a)
Contexto histórico de cada década; b) Cursos por décadas; c)
Conjuntura da universidade por décadas. Também: Tratamento
digital das imagens fotográficas, Seleção de imagens do acervo e
do banco de imagens para elaboração de conteúdo e
participação em reuniões técnicas junto ao idealizador do projeto.
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•

PAINEL PARA O LANÇAMENTO DO LIVRO MONSENHOR SALIM

•

CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO DE OBJETOS DE TECNOLOGIA PARA EXPOSIÇÃO
DOS 76 ANOS

• PAINÉIS REITORIA:
Com elaboração e criação da identidade visual dos painéis expositivos, auxílio no levantamento de
documentos fotográficos do acervo, tratamento digital das imagens fotográficas e acompanhamento
de recebimento e aplicação do painel.
AVANÇOS: a) Aquisição de material permanente e de consumo com a verba do Edital de Incentivo à Cultura
– PROAC/SP; b) Desenvolvimento do Setor de Produção Cultural, voltado especialmente para a produção
gráfica e 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, curadoria de acervo e
produção cultural; d) Organização do acervo imaterial “Brinquedos e Brincadeiras”; e) Organização do acervo
iconográfico, e digitalização das imagens; f) Contribuição técnica para os procedimentos relativos ao restauro
do Solar do Barão de Itapura. FRAGILIDADES: a) Equipe técnica reduzida (atualmente somente três
profissionais compõem o quadro funcional do Museu, todos atuando em meio período, o que reduz em
grande escala as possibilidades de atendimento ao público externo); b) Não há estrutura arquitetônica 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; d) Entrada ao espaço ainda se dá pelo Pátio dos Leões, dificultando o acesso do
público externo. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Contratar um museólogo; b) Ampliar a carga horária
dos profissionais já existentes; c) Realizar equiparação salarial entre os funcionários do corpo técnico; d)
Aumentar com mais duas cotas as bolsas de estágio; e) Instalar placas de sinalização nas instalações do
Campus Central; f) Manter a porta aberta que dá acesso à Rua Marechal Deodoro; g) Solicitar um segurança
fixo para patrulhar o Museu; h) Adquirir impressora colorida; i) Melhoria no sistema de agendamento do
serviço de transporte, visto que o Museu Universitário seguiu todos os protocolos de agendamento com 7 a 8
dias de antecedência, porém algumas vezes o serviço foi desmarcado na véspera; j) Melhoria na confirmação
do agendamento do serviço de apoio do DSG, para auxílio no deslocamento e carregamento de objetos e
expositores. Sugere-se resposta a tempo de organização da atividade solicitada e cuidados durante o serviço
de transporte e manuseio das peças; k) Solicita-se segurança redobrada na reserva técnica, visto que ainda
se observa, após o arrombamento e furto em abril de 2016, que o local continua vulnerável. Neste ano
verificou-se perfurações no alambrado que faz divisa com a fazenda. Havia grandes buracos no alambrando,
a ocorrência foi reportada ao encarregado da segurança do campus I. O museu já havia solicitado,
anteriormente, a presença de câmeras e mais vigilância no local; l) Melhorias no atendimento de compras,
pois nem sempre foi possível solicitar a aquisição de produtos e materiais específicos para o desenvolvimento
do trabalho da conservação preventiva.
Relatório PROAD Nº 04 – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos
1. OBJETIVOS: DO PROJETO/AÇÃO: a) Mobilizar a Instituição, ou seja, todos os funcionários deverão
saber o que significa o Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) e a importância do manejo
adequado dos Resíduos; b) Diminuir o uso de copos descartáveis com foco nas áreas administrativas da
Universidade; c) Reaproveitar o Papel A4;d) Desenvolver campanhas de conscientização utilizando Recursos
da própria Universidade; e) Conteinerizar toda a coleta na Universidade feita pelo Departamento de Limpeza
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e Urbanização (DLU) da Prefeitura Municipal de Campinas; f) Iniciar Experimento da Compostagem nos
Campi.DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Alguns dos objetivos acima já estão sendo trabalhados, outros
aguardando investimentos para serem desenvolvidos; b) Verificar estatisticamente se houve a diminuição do
uso de copos descartáveis e também, observar mudanças de comportamento dos usuários; c) Acompanhar e
avaliar o “experimento de compostagem” de acordo com seus resultados; d) Acompanhar todas as etapas do
processo de desenvolvimento do Projeto de Gerenciamento de Resíduos Sólidos (PGRS) analisando seu
impacto na Universidade.
2.
PRINCIPAIS
PROCESSOS/ESTUDOS
AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Ações desenvolvidas ao longo do ano, com a
finalidade de contemplar as informações sobre
resíduos gerados na Universidade e sua forma
de
gerenciamento,
além
de
implantar
procedimentos e técnicas que garantam que os
resíduos sejam adequadamente coletados,
manuseados, armazenados, transportados e
dispostos com o mínimo de riscos para os seres
humanos e para o meio ambiente, com foco
principal nas campanhas de Educação Ambiental
dentro da Universidade: Campanha Adote uma
caneca, faça sua parte,

Figura 6. Modelos de adesivo colado
suporte de copos descartáveis
Ainda no ano de 2017 houve uma preocupação voltada a segregação e redução de copos descartáveis junto
aos usuários de toda a Universidade, através de campanhas. Abaixo, estatística de copos utilizados em 2016
e 2017.
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CONSUMO DE
COPOS
DESCARTÁVEIS
(CE)

ANO 2016

ANO 2017

Janeiro
619
723
Fevereiro
925
760
Março
1.280
1.238
Abril
1.213
1.035
Maio
1.153
945
Junho
1.297
1.204
Julho
593
904
Agosto
1.117
1.184
Setembro
1.323
945
Outubro
1.158
767
Total
10.678
9.705
Figura 7. Cartazes fixados em toda a Universidade
Foi desenvolvido, em março, um projeto experimental de uma composteira, em uma área dentro do Campus I
da Universidade, utilizando somente cascas de frutas e resíduo vegetal. Houve a necessidade de orientação
in loco, visto rejeitos na mistura. Geralmente são produzidos nas áreas de Alimentação somente do Campus I
– 300 kg de cascas de frutas por dia
3. RESULTADOS GLOBAIS:
Aparadores disponibilizados nas áreas de alimentação da Universidade, ainda que de fácil visualização, não
são utilizados corretamente pelos acadêmicos; os resíduos são disponibilizados erroneamente nos locais. Tal
fato levou ao lançamento, em novembro, de campanha para orientação quanto a disposição adequada dos
resíduos. Em relação ao âmbito social: em 2016 foram encaminhados 33.745,36 kg de resíduos a
Cooperativa de Recicláveis. Em 2017 houve uma redução de 10.864,29 kg, demonstrando maior
conscientização, porém foi verificado que há ainda muito rejeito no processo de disponibilização dos resíduos
nos locais corretos, ocasionando perda de material reciclável. AVANÇOS: a) O Programa de Gerenciamento
de Resíduos Sólidos na Universidade que se iniciou em agosto de 2014, continuou sendo trabalhado no ano
de 2017, apesar das dificuldades, pois somos grandes geradores, analisamos como positivo o empenho da
comunidade interna. Ex. momento de substituir copos descartáveis por canecas. FRAGILIDADES:
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Necessidade de Investimento para as seguintes ações: a) Melhorar carros coletores; b) Reforma de abrigos
CCHSA/FAEFI; c) Adquirir de veículo próprio; d) Estabelecer mão de obra direta para atender o programa.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Continuar desenvolvendo ações para a diminuição de copos
descartáveis, com foco na área administrativa da Universidade; b) Ampliar o reaproveitamento do Papel A4;
c) Continuar desenvolvendo campanhas de conscientização utilizando recursos da Universidade; d) Iniciar
Experimento da Compostagem nos Campi.

Relatório PROGRAD Nº09 – Programa de Acessibilidade (PROACES)
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO - GERAIS: a) Melhorar as condições de acessibilidade das pessoas
com deficiências na Universidade; b) Dar maior visibilidade ao Programa de Acessibilidade da PUCCampinas. ESPECÍFICOS: a) Dar continuidade ao trabalho realizado junto aos alunos com deficiência
conforme solicitações de apoio encaminhadas ao ProAces; b) Participar das reuniões de planejamento
Acadêmico Pedagógico dos Centros/Faculdades para orientação aos docentes ou durante o semestre,
sempre que necessário; c) Apoiar e participar do trabalho desenvolvido pela Coordenadoria de Ingresso
Discente (CID) no que diz respeito ao atendimento a candidatos com deficiência inscritos nos processos
seletivos da Universidade e dos Programas de Pós-Graduação; d) Apoiar o processo de inclusão de alunos
com deficiência matriculados no Colégio Pio XII; e) Fortalecer e ampliar contato com diferentes setores da
Universidade no sentido de melhor atender as necessidades de acessibilidade e inclusão dos alunos com
deficiência da Universidade e do Colégio Pio XII. DO PROCESSO AVALIATIVO: a) Aprimorar o trabalho
desenvolvido pelo setor; b) Reorientar as ações realizadas, se necessário.
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
Com um serviço de apoio pedagógico especializado, foram realizadas ações de caráter permanente, tais
como adaptação de material, orientação a diferentes setores, a docentes, a alunos com deficiência e
necessidades específicas, presença de intérprete de Libras em sala de aula, participação no planejamento
acadêmico e eventos científicos, adequadas às necessidades de cada aluno e respectiva faculdade bem
como de outros setores. O trabalho realizado no ProAces foi avaliado continuamente pela equipe, alunos
apoiados pelo setor, bem como pelas Direções de Faculdade. Ao longo do ano foi mantido contato direto com
os alunos, com os alunos e/ou com as Direções de Faculdade e no ProAces em duas reuniões realizadas
com a equipe no final de cada semestre.
3. RESULTADOS GLOBAIS:
1- O trabalho de atualização do protocolo de atendimento aos acadêmicos ingressantes e não ingressantes
foi realizado com o intuito de esclarecer e indicar os passos necessários à realização das solicitações de
apoio bem como a sua concretização, além de definir as responsabilidades de todos os envolvidos: Diretorias
das Faculdades, alunos solicitantes, professores, secretarias acadêmicas, SAADs e ProAces.
2- A equipe do ProAces participou de reuniões no período de Planejamento Acadêmico Pedagógico dos
Centros e Faculdades, bem como do Encontro Pedagógico “Educação Especial – Inclusão” , realizado no
âmbito da programação geral do Planejamento Acadêmico Pedagógico 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. Outro trabalho realizado foi a orientação aos monitores das disciplinas dos cursos de
Fonoaudiologia e Terapia Ocupacional no que se refere ao atendimento aos alunos com deficiência que
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buscam esse serviço. A equipe participou também de reuniões pedagógicas no Colégio Pio XII.
03- 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 candidatos 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 candidatos com deficiência e os apoios requisitados no sentido de assegurar a eles todas as
condições para participação nos referidos processos.
04- 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 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, diretores
e integradores acadêmicos, e acompanhamento do trabalho dos bolsistas do setor.
05- O trabalho do ProAces no Colégio Pio XII foi realizado por três pedagogas especializadas, designadas
para atuar exclusivamente no Colégio duas no período matutino junto aos alunos do Ensino Fundamental I, II
e Médio, outra no vespertino na Educação Infantil e Ensino Fundamental I, além da participação de reuniões
com a equipe pedagógica do Colégio, familiares, profissionais, bolsistas e estagiários para acompanhamento
e planejamento do trabalho.
06- 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), Segurança Patrimonial, para melhor
atendimento das necessidades dos alunos com deficiência.
07- 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 do Hospital e Maternidade Celso Pierro (HMCP).
08- Intensificação da participação da equipe do ProAces nos planejamentos acadêmico-pedagógicos dos
diferentes Centros, Faculdades e Colégio de Aplicação Pio XII.
09- Realização de adaptações curriculares conforme necessidades dos alunos.
10- Acompanhamento dos alunos dos cursos de graduação da PUC-Campinas que atuaram como bolsistas
no ProAces.
11- 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.
12- Realização em parceria com o DRH e ProAces para formação de ledores
13- Participação no 2ª Seminário de Educação Inclusiva: “Desafios para as pessoas com deficiência visual –
da Educação Infantil à Universidade.” – Fundação Dorina Nowill - São Paulo em 27/10
14- Participação no 2º Congresso Nacional de Inclusão no Ensino Superior e Educação Profissional
Tecnológica – Natal/RN – no período de 28/11 a 01/12/2017.
15- Participação no Workshop Possíveis práticas pedagógicas para a inclusão do aluno com deficiência - da
educação infantil à universidade. FEAC/Campinas em 05/12/2017
16- Gravação no Manual do Candidato - Vestibular/2018 em LIBRAS de acordo com a Lei 13.146 de
07/06/2015.
17- Atualização dos recursos em Tecnologia Assistiva necessários para o ingresso, permanência e o sucesso
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na formação de alunos e demais profissionais da Universidade. Fortalecimento dos contatos entre setores da
Universidade.
18- Trabalho conjunto com o DPIF para elaboração e acompanhamento do Projeto de Adequação de
Acessibilidade Arquitetônica.
19- Colaboração com o Museu Universitário na impressão de etiquetas em Braille.
Parcerias/Realizações:
NTIC: a) Auxílio 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.
SBI: a) Apresentação/demonstração do BookReader para os funcionários do SBI e alunos com deficiência
visual matriculados na Universidade; b) - Realização de empréstimo de livros para utilização no processo de
adaptação de material acessível.
AVANÇOS: a) Fortalecimento do trabalho conjunto com as Faculdades e diferentes setores da Universidade
(NTIC, SBI e Segurança Patrimonial); b) Houve uma maior visibilidade do Programa de Acessibilidade junto à
comunidade interna e externa. FRAGILIDADES: a) Conforme os CIs CAPI nos 022/16, de 21-12-2016 e
003/18, de 02-01-2018, encaminhados à Pró-Reitoria de Graduação, a CPA recomenda realizar avaliação do
projeto. Não foi apresentada análise avaliativa do desenvolvimento do projeto nos últimos 5 anos, levando em
conta o número de alunos atendidos, os diferentes tipos de deficiência e as competências adquiridas pela
equipe. Da mesma forma, não foram avaliados os resultados alcançados pelos alunos no decorrer de sua
permanência no projeto, em virtude do grande volume de trabalho, o que impossibilitou a equipe de se
dedicar a essa tarefa. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: Elaborar, para 2018, instrumento de avaliação do
trabalho do ProAces junto à comunidade interna.
Relatório PROGRAD nº 11 – Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBIDCAPES/PUC-Campinas)
1. OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: 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. DO PROCESSO AVALIATIVO: O processo avaliativo ocorre através de reuniões
semanais de coordenadores, reuniões gerais mensais entre coordenadores, supervisores e alunos,
semestralmente com instrumento de avaliação aplicado a todos os envolvidos e anualmente com um relatório
que é encaminhado à Capes. Os objetivos são: a) Conhecer as condições de trabalho nas escolas de
educação básica, as dificuldades e possibilidades de atuação do aluno bolsista; b) Contribuir para a melhoria
das condições e subsidiar o andamento da ação didática a cada etapa do projeto, corrigindo distorções,
indicando possibilidades, modificando estratégias; c) Tomar decisões referentes à necessária intervenção
pedagógica (adequação de materiais didáticos, revisão de metodologias, apoio a alunos com dificuldades,
etc.).
2. PRINCIPAIS PROCESSOS/ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS:
O planejamento e avaliação das ações realizadas nas escolas de educação básica foram realizados 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
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equipe de iniciação à docência (alunos dos cursos de licenciatura da PUC-Campinas). Inicialmente foram
reorganizadas as escolas participantes, devido à disponibilidade de supervisores, de bolsistas e também em
função da frequência dos alunos da Educação Básica, tendo sido feita também a seleção dos bolsistas, a
partir da divulgação de edital, entrega de documentação e entrevistas. Em 2017 foram realizadas reuniões
gerais periódicas, para planejamento das ações comuns, socialização e discussão das experiências, além de
acompanhamento do programa e observância do regimento, reuniões semanais por áreas para planejamento
das oficinas com conteúdo específico e reuniões semanais da equipe de coordenação para acompanhamento
das atividades do projeto e integração das diferentes áreas. Foram realizadas palestras visando a
qualificação do trabalho e o aprimoramento da formação docente. Houve acompanhamento e avaliação das
atividades e desempenho, a partir de diversas reuniões e visitas às escolas. Foram elaborados relatórios de
atividades desenvolvidas por área e por escola. A socialização das experiências foi feita a partir de reuniões
gerais, participação em eventos e a realização do IV Seminário PIBID PUC-Campinas. Em 2017 também
houve a manutenção da planilha de banco de dados para controle e gestão dos bolsistas ativos e egressos.
Para identificação de possíveis oportunidades de aprimoramento de gestão e execução do projeto, foram
elaboradas e aplicadas pesquisas de avaliação junto aos bolsistas e supervisores. Também foi feito um
levantamento comparativo de ações previstas x ações realizadas em conformidade com o Projeto Institucional
apresentado à Capes pela PUC-Campinas em 2013 (edital 061/2013). Ainda, foram realizadas visitas às
escolas para acompanhamento das atividades, ora pela coordenação geral, ora pelos coordenadores de
área. Na organização operacional do PIBID PUC-Campinas cada escola tem um coordenador de área que
assume o papel de professor interlocutor com a escola, e encaminha os assuntos mais pedagógicos,
enquanto questões operacionais de aspecto mais geral foram encaminhadas pelo coordenador de gestão e
pela coordenadora institucional. As visitas presenciais foram realizadas conforme necessidade de cada
escola.
Escolas Estaduais e Municipais da Educação Básica participantes do PIBID –CAPES/PUCCampinas, Pró-Reitoria de Graduação, Coordenadoria Especial de Licenciatura,
dezembro/2017.

Nome da escola/código INEP

IDEB8
Número de
5º ano / 9º alunos na
ano
escola1

Número médio
de alunos
envolvidos no
projeto

EE PROF DJALMA OCTAVIANO / 35018569

-- / 4,0

203

203

EE PROF MOACYR SANTOS DE CAMPOS /
35903875

-- / 4,7

655

12

5,3/--

309

105

EE JARDIM ROSSIN /35445897

-- / 3,8

760

106

EE JARDIM ICARAÍ /35430705

5,3 / 4,2

740

30

EE GUIDO SEGALHO/ 35018922

-- / 4,9

360

10

EMEF PROF. CIRO EXEL MAGRO /35058932

5,9 / --

420

120

6,0 / 5,1

702

282

TOTAL

868

EMEF ELVIRA MURARO/35088614

EEI/EJA PROF. ZEFERINO VAZ / 35201108
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Em 2017, o PIBID PUC-Campinas contou com a participação de 103 bolsistas de Iniciação à Docência, de
no 1º semestre e 103 bolsistas no 2º semestre de acordo com a distribuição apresentada na Tabela 1.
Tabela 1.

ÁREA

Número de alunos (bolsistas) participantes do Programa Institucional de Bolsas de
Iniciação à Docência (PIBID – CAPES/PUC-Campinas) nos últimos cinco anos, por
área e curso envolvido. PUC-Campinas, Pró-Reitoria de Graduação, Coordenadoria
Especial de Licenciatura, 2017.
CURSO
(LICENCIATURA)

Artes
Artes Visuais
Biologia
Ciências Biológicas
Educação Física Educação Física
Filosofia
Filosofia
Geografia
Geografia
História
História
Letras
Letras/Português
Matemática
Matemática
Pedagogia
Pedagogia
Sociologia
Ciências Sociais
TOTAL

2012

2013

2014

2015
(1os)

10
15
10
10
10
10
15
10
20
10
120

10
15
10
10
10
10
15
10
20
10
120

10
15
10
12
10
15
12
10
20
10
124

10
15
10
12
10
15
12
10
20
10
124

2015
(2os)
09
15
10
12
09
15
11
10
18
09
118

2016
10
10
10
10
10
10
10
10
13
10
103

2017
10
10
10
10
10
10
10
10
13
10
103

Nota: A PUC-Campinas participa do Convênio PIBID/CAPES desde o 2o semestre de 2010.
1

http://inep.gov.br/web/guest/ideb (Acesso em: 15 de janeiro de 2018)

3. RESULTADOS GLOBAIS:
O PIBID destaca-se como um dos principais projetos desenvolvidos no âmbito das licenciaturas da PUCCampinas. O programa recebe atenção especial da Reitoria e da Pró-Reitoria de Graduação por sua
relevância na interlocução da universidade com a rede de educação básica. 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. Houve continuidade do 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. Devido à grande diversidade de ações,
metodologias e estratégias utilizadas nas atividades do Programa, são muitos os impactos observados nos
diferentes níveis e segmentos da universidade:
Na Formação de Professores: a) Inserção no ambiente escolar: ao aplicar as atividades desenvolvidas no
PIBID PUC-Campinas, os bolsistas vivenciam o ambiente escolar em sua plenitude, o que antecipa e estimula
a preparação para a docência; b) Experiência prática do exercício da docência: os bolsistas oferecem
semanalmente oficinas, monitorias e outras atividades didáticas aos alunos das escolas de educação básica;
c) Desenvolvimento e fortalecimento de habilidades e técnicas necessárias à relação professor-aluno: os
bolsistas estabelecem contato direto com os alunos da educação básica, tendo que administrar
semanalmente diferentes conflitos e ralações interpessoais; d) Potencialização das habilidades para trabalho
em equipe:
bolsistas, supervisores e coordenadores desenvolvem periodicamente atividades
interdisciplinares nas quais o trabalho em equipe é imprescindível; e) Organização e planejamento de aula: os
bolsistas elaboram e entregam semanalmente aos coordenadores de área e aos supervisores o plano de
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aula/atividade que pretendem aplicar nas escolas; f) Autocrítica da atividade docente: ao término de cada
atividade realizada nas escolas, os bolsistas produzem relatórios orais (na reunião de fechamento do dia na
escola) e relatórios escritos das atividades aplicadas (enviado ao coordenador e discutido nas reuniões
semanais de área); g) Formação interdisciplinar: bimestralmente os bolsistas, supervisores e coordenadores
foram desafiados a produzir uma atividade interdisciplinar – chamada de grupão – com os alunos da
educação básica. Nesta atividade, as diferentes áreas e profissionais foram instados a se apropriar de
conceitos de outras áreas do conhecimento e aprofundar o diálogo interdisciplinar; h) Engajamento
profissional: a convivência dos coordenadores e supervisores – que são profissionais mais experientes – e os
futuros professores estimula o engajamento destes na docência; i) Aprimoramento docente: os desafios
propostos pelas atividades do Programa constituem forte demanda por apropriação de novos conhecimentos
por parte de todos os bolsistas, supervisores e coordenadores.
Nas Licenciaturas Envolvidas: a) Aprimoramento docente: os coordenadores de área entram em contato com
diferentes metodologias de ensino-aprendizagem utilizadas pelos colegas no PIBID, o que permite o
enriquecimento das práticas pedagógicas deste docente no próprio curso; b) Formação interdisciplinar: os
professores das licenciaturas, envolvidos no Programa, desenvolvem muitas atividades de caráter
interdisciplinar, o que lhes permite compartilhar com os demais docentes do curso as experiências vividas
apontando novas possibilidades e práticas; c) Diminuição da evasão escolar: ao participarem do PIBID, os
alunos das licenciaturas experimentam dimensões mais práticas da docência, o que ameniza o peso da
vocação teórica de alguns cursos, oferecendo oportunidade para o desejado equilíbrio entre teoria e prática;
d) Aprimoramento do desempenho acadêmico: ao exercer atividades de docência nas escolas de educação
básica, os bolsistas percebem a importância de uma formação sólida, o que estimula maior engajamento e
empenho nas aulas da universidade; e) Maior utilização da infraestrutura da universidade: todas as
licenciaturas da PUC-Campinas contam com laboratórios de ensino, de informática e outros equipamentos
que não são utilizados em tempo integral. Com a participação no PIBID, os bolsistas têm a possibilidade de
utilizar esses recursos, o que permite maior conhecimento e aproveitamento da infraestrutura universitária
voltada para as licenciaturas; f) Formação de grupos de estudos: durante o ano, demandas oriundas das
escolas parceiras do PIBID estimularam os bolsistas a formar grupos de estudos com o objetivo de se
aprofundar em alguns temas. No curso de Ciências Sociais, por exemplo, os bolsistas se organizaram para
realizar estudos aprofundados na questão do consumismo; g) Estímulo à carreira docente: as experiências
vivenciadas no projeto fortalecem os vínculos do licenciando com a docência, o que melhora sua autoestima
como professor e o estimula a escolher a carreira docente.
Na Educação Básica (Escolas Participantes): a) Melhoria do desempenho escolar: como ocorreu em anos
anteriores, com base em inúmeros relatos de alunos e professores, constatou-se que os alunos da educação
básica que participam do PIBID no contraturno passaram a demonstrar maior interesse nas disciplinas do
turno; b) Experiências práticas: as oficinas conduzidas pelos bolsistas priorizaram a abordagem prática dos
conceitos teóricos. Com isso, os alunos tiveram a oportunidade de experimentar na prática os conceitos
desenvolvidos nas disciplinas da grade escolar; c) Aumento do interesse pela teoria das disciplinas do turno:
para resolver problemas práticos propostos nas oficinas do PIBID, os alunos precisaram entender e utilizar
conceitos teóricos específicos. Esta demanda, sempre bem dosada, faz com que os estudantes valorizassem
mais as aulas teóricas que têm na grade do turno; d) Maior engajamento no ambiente escolar: os alunos da
educação básica, ao ficaram na escola no contraturno para desenvolver atividades no PIBID vinculadas às
matérias do turno, fortalecem seus vínculos com a instituição e com a comunidade escolar; e) Melhoria das
relações interpessoais: ao desenvolver atividades em equipe no PIBID, os alunos desenvolvem habilidades
que os auxiliam nas relações interpessoais; f) Valorização da infraestrutura da escola: muitos dos
equipamentos da escola que ficariam ociosos no contraturno, ao serem utilizados pelos alunos, passam a ser
mais valorizados por estes; g) Aumento das perspectivas profissionais e valorização da educação formal: nas
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diferentes atividades coordenadas pelo PIBID são constantemente valorizadas as profissões de formação
acadêmica. Por diferentes ângulos, os alunos vêm perspectivas de utilizar a educação como propulsor para a
própria mobilidade social; h) Aprimoramento docente: os professores da educação básica, que são
supervisores do PIBID, têm contato com uma grande variedade de metodologias de ensino-aprendizagem,
uma vez que supervisionam um grupo variado de áreas do conhecimento. Esta exposição exige que o
professor se informe e estude novas metodologias educacionais. Além disso, o PIBID realizou, ao longo do
ano, encontros com especialistas e momentos de discussão e reflexão sobre saberes docentes com a
participação dos supervisores. i) Conhecimento interdisciplinar: os supervisores conduzem mensalmente os
grupões – atividades interdisciplinares com as áreas que atuam na escola. Para desenvolver esta atividade, o
docente deve se apropriar de conhecimentos e conceitos que extrapolam sua área de formação; j) Inovação
de metodologias pedagógicas na escola: o PIBID, através do DDE, ofereceu uma oficina sobre novas
tecnologias educacionais com foco no Kahoot. A supervisora da EMEF Elvira Muraro relatou como utilizou a
tecnologia kahoot em uma atividade na sua escola. k) Aumento do interesse dos alunos da educação básica
pela carreira docente: os bolsistas do PIBID são jovens e muito motivados pela docência, o que inspira o
interesse dos alunos da educação básica pela carreira docente. Pelo menos 03 alunos das nossas
licenciaturas que foram alunos do PIBID declararam que o PIBID foi o motivo da escolha pela carreira
docente. l) Discussão permanente de questões atuais e relevantes para a sociedade: em 2017, o PIBID
abordou os temas consumismo, mundo digital, sustentabilidade e direitos humanos. Esta discussão
continuada ao longo de todo o ano certamente reforçou aprendizado nas disciplinas correlatas e contribuiu
para a formação cidadã dos participantes do Programa.
Na Pós-Graduação: a) Troca de experiências entre o PIBID e a Pós-Graduação da PUC-Campinas: pósgraduandos da Faculdade de Educação da PUC-Campinas têm participado voluntariamente como
colaboradores do PIBID. Esta cooperação enriquece o Programa e oferece um campo vasto de possibilidade
de experiência para os pós-graduandos. No segundo semestre de 2017, uma pós-graduanda do Programa de
Pós-Graduação em Educação da PUC-Campinas, realizou palestra de educação museal para os
coordenadores do PIBID como preparação para estudo do meio nos museus Afro Brasil e Catavento. b)
Bolsistas do PIBID, supervisores e coordenadores, ao perceberem a necessidade de se aprofundar nas
grandes questões da educação brasileira, têm se aproximado das pesquisas sobre o tema realizadas na pósgraduação da PUC-Campinas. Atualmente, três coordenadores de área do PIBID estão cursando PósGraduação em Educação. Ressalte-se que iniciaram a Pós depois de ter ingressado no PIBID.
INFORMAÇÃO IMPORTANTE PARA O PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO: Os coordenadores de área,
gestão e institucional do PIBID redigiram um livro relatando a experiência interdisciplinar do Programa na
Universidade, com lançamento previsto para maio/2018. AVANÇOS: a) Maior interlocução entre as áreas; b)
Aumento de competências e habilidades para trabalhar temas interdisciplinares; c) Aumento do interesse do
bolsista pela carreira docente; d) Engajamento da comunidade escolar; e) Engajamento dos licenciandos com
o próprio curso; f) Difusão de novas metodologias e tecnologias pedagógicas entre os docentes dos cursos
de licenciatura; g) Difusão de novas metodologias pedagógicas e tecnologias entre os docentes da educação
básica; h) Diminuição da evasão escolar (na universidade e nas escolas participantes); i) Aprimoramento da
formação docente; j) Inovação e reflexão sobre as metodologias pedagógicas utilizadas; k) Valorização de
atividades práticas; l) Valorização de atividades teóricas como consequência/demanda das atividades
práticas; m) Inserção do bolsista na pesquisa científica, por meio de participação em eventos científicos; n)
Estímulo ao aprimoramento docente dos coordenadores de área e dos supervisores. FRAGILIDADES: a)
Liberação de recursos do PTA (Processo Tributário Administrativo) apenas para o 2º semestre de 2017:
embora tenha sido de grande valia a liberação de recursos pelas Capes em 2017, o fato desta liberação ter
ocorrido ao final do primeiro semestre dificultou sobremaneira a execução de atividades na primeira metade
do ano. Todavia, as atividades previstas foram realizadas, mas com investimentos bem mais modestos do
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que o planejado; b) Infraestrutura das escolas de educação básica: os equipamentos disponíveis nas escolas
de EB são disputados por bolsistas do PIBID e por professores do turno. Infelizmente, na maioria das
escolas, mesmo com reserva antecipada, o PIBID não tem prioridade para uso da infraestrutura. A mudança
repentina de atividades programadas dificultou a atuação dos bolsistas; c) Locomoção dos bolsistas: o PIBID
não se limitou a atuar apenas em escolas próximas à Universidade. Decidiu-se por atender as unidades de
ensino prioritárias do município. Essa estratégia exigiu que os bolsistas fizessem grandes deslocamentos
para chegar às escolas e o mesmo para retornar às aulas, que predominantemente ocorrem no período
noturno na Universidade, o que ocasionou atrasos nas escolas e nas aulas do período noturno.
SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Todas as atividades programadas ocorreram de acordo com o
cronograma do projeto e o PTA solicitado pelas Capes no início de 2017. b) Observa-se, porém, que a
criação de rádio, prevista no projeto inicial, não foi possível devido ao elevado custo da atividade frente às
restrições orçamentárias do Programa.
Relatório PROGRAD nº 14 – Programa Escola da Família (SEESP-FDE/PUC-Campinas)
1.OBJETIVOS DO PROJETO/AÇÃO: a) Enriquecer a formação universitária do licenciando, criando
condições para o desenvolvimento de um trabalho de caráter social; b) Desenvolver, junto aos estudantes
das escolas públicas, atividades compatíveis com a natureza de seus cursos de graduação, com a
mobilização de suas habilidades pessoais; c) Atrair os jovens e suas famílias ao espaço escolar, promovendo
a prática da cidadania; d) 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; e) Criar uma cultura de paz, despertar potencialidades e ampliar os horizontes culturais de seus
participantes. DO PROCESSO AVALIATIVO: Ao final de cada semestre o aluno elaborará um relatório com
as atividades desenvolvidas que subsidiará o processo avaliativo que tem por objetivos: a) Acompanhar o
desenvolvimento das atividades nas escolas de educação básica; b) Contribuir para o cumprimento da
função social da escola pública; c) Orientar os alunos licenciandos sobre estratégias para aproximar a
família da escola; d) Colaborar na formação do licenciando no processo da construção dos saberes em
parceria com a escola.
2.PRINCIPAIS PROCESSOS / ESTUDOS AVALIATIVOS OU AÇÕES REALIZADAS: As atividades do
Programa Escola da Família são desenvolvidas pelos Educadores Universitários – alunos bolsistas dos
Cursos de Licenciatura da PUC-Campinas através das orientações recebidas pela Coordenação Geral da
Fundação para o Desenvolvimento da Educação-FDE, Coordenação Regional das Diretorias de Ensino de
Campinas e de cidades da Região e Coordenação Local feita por Direção/Professores da Escola Pública
Estadual onde ocorrem as atividades. Na PUC-Campinas o trabalho é acompanhado pela Coordenadoria
Especial de Licenciatura-CELI, vinculada à PROGRAD, que mantém contato com os alunos e com as
Coordenações. Os projetos de atendimento à comunidade são organizados considerando a proposta da
Unidade Escolar, de acordo com as diretrizes do Programa e em conformidade com as Coordenações Geral,
Regional e Local. Uma das atribuições do Educador Universitário foi elaborar relatórios mensais das
atividades desenvolvidas, que foram entregues ao Educador responsável pelo acompanhamento do
Programa na Unidade Escolar, que também acompanhou as frequências dos universitários no Programa.
Para a análise de dados/informações a CELI solicitou relatório das atividades aos bolsistas.
3.RESULTADOS GLOBAIS:
O Programa Escola da Família passou a ser objeto de relatório da PROGRAD junto ao PROAVI a partir de
2012. A quantidade de alunos beneficiados pelo Programa Escola da Família consta da Tabela 1.
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Tabela 1. Número de alunos da PUC-Campinas beneficiados pelo Programa
Escola da Família, por ano (2003 a 2017).
ANO
No DE ALUNOS
2003
40
2004
61
2005
61
2006
48
2007
52
2008
25
2009
25
2010
33
2011
35
2012
31
2013
27
2014
42
2015
30
2016
29
2017
28
TOTAL

567

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. Com o objetivo socioeducativo, as ações buscaram atrair os jovens e suas
famílias ao espaço escolar e promovendo a prática da cidadania e foram planejadas tendo como base os
quatro eixos: Esporte, Cultura, Saúde e Trabalho que foram definidos pelo Programa. 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 à 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 atividades de socialização nos cursos, com a apresentação de
informações sobre o Programa, durante a recepção aos ingressantes de 2017. As atividades realizadas pelos
bolsistas do Programa Escola da Família foram planejadas e acompanhadas na escola pelos educadores
profissionais presentes nas unidades escolares. Alguns bolsistas foram acompanhados também por
professores e coordenadores educacionais. As atividades ocorreram sempre aos sábados e domingos, com
duração de oito horas diárias. Os bolsistas puderam propor atividades no Planejamento Semestral, no
entanto, todas as ações propostas passaram pela avaliação do educador profissional, uma vez que é ele
quem orienta as ações que deverão ser operacionalizadas no âmbito 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. Entre elas: a) Atividades
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PARA FINS DE ANÁLISE PELA CPA E DIVULGAÇÃO
ANO: 2017
Esportivas: Vôlei, Futebol, Basquete, Futsal, Capoeira, Karatê, Pebolim, Xadrez, Dama, Tênis de mesa,
Frescobol e Dança; b) Cultura/Educação: Filmes Educativos e Documentários, Sessão pipoca e Cine debate;
Oficinas de Jogos Educativos, Organização de atividades e eventos em datas comemorativas; Leitura e
Contação de Histórias, Reforço escolar em disciplinas, Conversas sobre Cidadania; c) Saúde: Projetos de
Prevenção, Apresentação de campanhas de temas relacionados à saúde: Câncer de mama, boa
alimentação, coleta seletiva, tipos de deficiências, higiene pessoal, entre outros, Educação Ambiental,
Conscientização do uso da água, cuidado com animais domésticos e Horta Comunitária; d) Trabalho: Oficinas
de Artesanato: pintura em gesso, confecção de panos de prato, uso de material reciclado, Oficinas de
Inclusão Digital. Benefícios alcançados pelo Programa: a) Para os bolsistas Educadores Universitários: O
Programa Escola da Família contribuiu 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 proporcionaram 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
corresponsabilidade. 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: Os bolsistas relataram que as ações
realizadas no âmbito das escolas atenderam, ainda que parcialmente, às especificidades da comunidade
escolar e apontam aspectos importantes que se concretizaram com a atuação no programa, tais como: a) a
viabilização da integração entre comunidade/escola; b) a minimização das carências percebidas junto à
comunidade envolvida; c) a possibilidade de oferecimento de opções de recreação, lazer e aprendizagem,
tirando as crianças e jovens da rua; d) o oferecimento de oficinas aos alunos e pais que possibilitem o
aprimoramento pessoal e, alguns casos, geração de renda às famílias. FRAGILIDADES: a) Gestão
centralizada do Programa na Diretoria de Ensino, por meio de um docente responsável pelo
acompanhamento das ações realizadas na unidade escolar, cujo contato é eventual, fato que dificulta o
acompanhamento direto das ações pela IES; b) Redução do número de bolsas de 50 para 37 no ano de
2017; c) Distribuição de bolsas em quantidades diferentes para cada curso de Licenciatura; d) Falta de um
cronograma da FDE para a abertura de vagas acarreta expectativas e instabilidades dos alunos, cuja procura
para ingresso no Programa aumentou consideravelmente. Aspectos indicados pelos bolsistas e que merecem
avaliação e correção de rumos: a) número reduzido de bolsistas participantes em cada escola; b) falta de
continuidade em algumas ações e de alguns materiais necessários; c) realização, por vezes, de atividades
não relacionadas com a área de sua formação universitária. SUGESTÕES/RECOMENDAÇÕES: a) Propiciar
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 e aprimoramento das ações; b) Realizar
reuniões com os alunos do Programa para avaliação do trabalho desenvolvido durante o ano; c) Elaborar
instrumentos avaliativos que possibilitem a sistematização e análise dos dados/informações; d) Dar
continuidade à integração com os demais Programas da Coordenadoria Especial de Licenciatura.
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