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A Profa. Me. Rosmari Aparecida Rosa Almeida
de Oliveira, Coordenadora Geral de
Graduação, reforça a importância da
participação dos alunos, sobretudo no
contexto da pandemia, para que a
Universidade continue construindo ações em
favor de um ensino de qualidade. “Sabemos
das dificuldades vivenciadas neste período de
transição, e a PUC-Campinas está investindo
esforços, de forma acirrada, para manter a
qualidade da formação. Agradecemos ao
empenho dos estudantes e pedimos que
sigam nos ajudando a evoluir sempre”, diz a
docente. A participação dos alunos na
avaliação é fundamental para a Pró-Reitoria
de Graduação (PROGRAD), para os Centros
e para as Faculdades, bem como para a
autoavaliação dos docentes, pois os
resultados contribuem para a definição de
estratégias e temáticas para a capacitação
docente e para a realização de estudos sobre
os componentes curriculares. Como maneira
de publicizar os resultados, os discentes
conseguem acessar, na Área Logada, um
resumo da avaliação. Docentes e Diretores
das Faculdades e dos Centros recebem
relatórios que possibilitam discussão e análise
conjunta. A PROGRAD trabalha para
disponibilizar extratos dos resultados também
ao corpo discente, bem como para sistematizar
modelo de devolutiva com ações tomadas a
partir da avaliação.

Mais intuitiva, a avaliação fornece informações 
importantes ao aprimoramento das atividades 

acadêmicas na graduação; participe!

Avaliações realizadas junto aos alunos

Campanha da Avaliação do Ensino da Graduação

A Avaliação de Ensino da PUC-Campinas,
voltada a todos os alunos dos Cursos de
Graduação, fornece à Universidade
informações imprescindíveis ao
aperfeiçoamento das atividades acadêmicas.
Realizada semestralmente, está sendo
respondida desde 16 de novembro, via Área
Logada, em qualquer dispositivo
eletrônico. Neste segundo semestre de 2020,
ela foi reformulada, seguindo as diretrizes do
Ministério da Educação (MEC) e as sugestões
dos alunos nas pesquisas anteriores. Os
resultados da avaliação permitirão a análise
dos aspectos envolvidos na formação
acadêmica, além das percepções sobre as
atividades remotas.



Avaliações realizadas junto aos alunos

Representatividade da pesquisa de concluintes estimula participação

Desde 2006, a Universidade desenvolve a
pesquisa com os alunos concluintes da
Graduação. Os recursos metodológicos
empregados e a apresentação de uma
análise demonstrando a representatividade
da amostra permitiram ampliar a contribuição
aos gestores, que nos últimos anos abriram
espaço nas reuniões de planejamento
pedagógico do início de cada semestre
seguinte para compartilhar a avaliação com
todo o corpo docente, o que se traduziu em
aumento expressivo da participação dos
alunos concluintes nas pesquisas
subsequentes. Na avaliação realizada entre
setembro de 2019 e janeiro de 2020, o
número de concluintes participantes
aumentou 70,2%, resultando em 776
respondentes de um total de 2.720
formandos no segundo semestre de 2019.
Essa amostra tem um intervalo de confiança
de 95% e margem de erro de 3 pontos
percentuais. A pesquisa também revela os
altos índices de empregabilidade dos
egressos. Mesmo antes de concluir o curso,
72,6% dos alunos exercem atividade
remunerada e, destes, 82,2% já têm
ocupação vinculada à sua área de formação.

Os dados continuam reforçando o alto grau
de satisfação dos concluintes com a qualidade
da formação recebida na PUC-Campinas.
Tanto é que 87,2% dos respondentes
afirmaram que a Graduação proporcionou as
condições básicas necessárias para enfrentar
o mundo do trabalho, e 91,8% têm a
percepção de que o Curso que estão
concluindo é bem avaliado pelo mercado de
trabalho.
A pesquisa mostra que o reconhecimento da
qualidade da Universidade vai além da
Graduação: 80,2% dos concluintes pretendem
fazer um Curso de Pós-Graduação nos
próximos dois anos, e 26,4% desejam fazer
algum Curso de Extensão no mesmo período.
Os concluintes também avaliam
individualmente alguns serviços e recursos da
Universidade. Para cada item, eles atribuem
uma nota de 0 a 10. Quando se faz um
recorte dos dados, considerando apenas as
notas que representam os mais elevados
índices de satisfação (maiores ou iguais a 7),
nota-se que a grande maioria dos serviços e
dos recursos é muito bem avaliada pelos
alunos. A Universidade, o curso e o corpo
docente receberam essas notas de cerca de
90% dos alunos. O conteúdo desenvolvido
nas disciplinas, a infraestrutura dos Campi, a
infraestrutura específica dos cursos, a
empregabilidade e o atendimento ao aluno
receberam nota maior ou igual a 7 de cerca
de 80% dos alunos. Também se constatou
que 83,8% dos alunos concluintes de
Graduação indicariam a Universidade com
possibilidade maior ou igual a 7. Essa forte
disposição em indicar a Instituição, ancorada
nos demais indicadores da avaliação,
corrobora a tese de que os alunos da PUC-
Campinas têm altos índices de satisfação com
os serviços e recursos oferecidos.Mapa de palavras



A Portaria PUC n. 078/20, de
31-3-2020, constitui a atual
Comissão Própria de Avaliação
(CPA) da PUC-Campinas.
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Desde a sua criação, em 2004, a CPA vem
trabalhando nos diversos processos de
autoavaliação, tanto os que se referem às
atividades-fim de Ensino, Pesquisa e
Extensão, quanto os vinculados às demais
dimensões previstas pelo SINAES,
procurando adequar sua metodologia de
trabalho para aprimorar processos e
procedimentos, bem como atender às
orientações do MEC.

Para subsidiar seus trabalhos, a CPA é
auxiliada pela Coordenadoria de Apoio aos
Projetos Institucionais (CAPI). Trata-se de
órgão institucional que, além de ser o suporte
e dar apoio às atividades da CPA, é
responsável por disponibilizar à comunidade
interna dados e informações pertinentes aos
processos avaliativos, especialmente no que
se refere à organização e acompanhamento
dos relatórios de projetos e ações vinculados
ao PROAVI da PUC-Campinas.

O Programa de Autoavaliação
Institucional (PROAVI) da
PUC-Campinas, aprovado na

384ª Reunião do Conselho Universitário, tem
sido desenvolvido pela CPA em conjunto com
as diferentes instâncias e com a participação
dos vários segmentos da Universidade. O
PROAVI possui especificidades decorrentes da
própria estrutura e dinâmicas institucionais e
também do acúmulo de experiências da
Universidade na área de avaliação que data
dos anos 1980.

O PROAVI-PUC-Campinas compõe-se de
projetos e ações, agrupados em 11 Dimensões
Avaliativas, desenvolvidos sob a coordenação
das respectivas Unidades Acadêmicas ou
Administrativas.

Anualmente, a CPA-PUC-Campinas elabora
um relatório avaliativo da Universidade que é
apresentado ao MEC/INEP. Todos os relatórios
da CPA, desde 2004, e todas as informações
envolvendo a CPA e o PROAVI estão
disponibilizados no Portal.
https://www.puc-campinas.edu.br/avaliacao-
institucional/relatorios-cpa/

Os projetos e atividades dos processos de
autoavaliação já desenvolvidos na PUC-
Campinas nesse âmbito caracterizam-se pela
presença permanente ao longo do
desenvolvimento da Instituição e pela
dinâmica dos respectivos setores
institucionais, não atrelados a datas
marcadas para início e fim.
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VOCÊ SABIA?
No site do Programa de Autoavaliação Institucional da PUC-Campinas (PROAVI) são
divulgadas todas as informações referentes à Avaliação Institucional, tais como: relatórios,
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), Publicações, Legislação, Seminários e
Encontros com a temática da avaliação e com a participação de membros da CPA.
A Comissão Própria de Avaliação (CPA) e a Coordenadoria de Apoio aos Projetos
Institucionais (CAPI) também organizam os Cadernos de Avaliação, os Boletins e os
Relatórios de Autoavaliação, que podem ser consultados no site do PROAVI.

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 Comissão Própria de Avaliação (CPA) e da Coordenadoria de
Apoio aos Projetos Institucionais (CAPI) com os diferentes setores acadêmico-
administrativos internos e comissões externas de avaliação, respeitando-se as esferas
de competência 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 em
geral;

• troca permanente de experiências avaliativas internas, que possam subsidiar as
adequações que se fizerem necessárias ao Programa de Autoavaliação Institucional
(PROAVI) e às ações decorrentes de todo o processo avaliativo.

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.”


