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APRESENTAÇÃO 

 

A autoavaliação institucional deve ser um processo norteador para a Instituição 

implicando o envolvimento de toda a comunidade acadêmica, principalmente dos gestores da 

Universidade. Contudo, constitui um processo complexo e desafiador uma vez que reúne os 

diversificados olhares de cada setor sob as diferentes dimensões que envolvem uma 

instituição de ensino superior do porte e estilo da PUC Minas.   

O resultado desse trabalho congrega diversas reflexões, opiniões e avaliações sobre os 

rumos da Universidade. Para tanto, o percurso foi pautado pela ética e pela busca do 

aprimoramento das atividades que vem sendo desenvolvidas pela PUC Minas em consonância 

com o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2012-2016. O processo avaliativo 

exige comprometimento e sintonia com a missão e princípios institucionais. 

Com o objetivo de mensurar resultados e planejar possíveis melhorias para a 

Instituição, a Comissão Permanente de Avaliação da PUC Minas (CPA) procurou conduzir a 

autoavaliação de forma conjunta com os setores da Universidade, os quais forneceram dados e 

informações relevantes para o desenvolvimento do retrato da Instituição em 2014. Desse 

modo, o presente relatório espelha o desempenho institucional avaliado pelos próprios setores, 

acrescido de dados de pesquisas internas realizadas no decorrer do ano em questão, pelos 

órgãos competentes da PUC Minas.  

Duas etapas deste processo devem ser destacadas. A primeira consiste na captação dos 

dados coletados que se constitui uma etapa importante a qual possibilita aquisição de 

conhecimentos, assim como a formulação de ações que permitam balizar ideias e propor 

ações de aproximação ao interesse da instituição, objetivando um resultado expressivo para o 

grupo como um todo. 

Outra etapa relevante envolve a participação de todos os setores da Universidade. Uma 

vez que cada um desempenha um papel importante nos processos de implantação e 

consolidação dos projetos desenvolvidos pela Instituição, esta etapa tende a ser contínua e 

parte integrante do cotidiano da vida universitária, como instrumento de progresso e de 

fortalecimento das ações e interlocução entre os setores gestores da Universidade.  

Percebe-se assim, que a autoavaliação se constitui num procedimento fundamental a 

ser adotado pela Universidade, uma vez que permite uma visão ampliada dos processos e do 

retrato da realidade institucional. Nesse sentido, representa um instrumento essencial para 

apontar contribuições que permitam o contínuo aperfeiçoamento institucional e para 



 

 

estabelecer diretrizes norteadoras para a tomada de decisão objetivando promover avanços 

para a Universidade como um todo. 

O esforço da CPA com o presente documento foi de apresentar as tendências, os 

avanços, as fragilidades e os desafios a serem enfrentados pela Instituição para que a PUC 

Minas continue na direção que vem se edificando, tendo em vista o aprimoramento de sua 

missão institucional. 

 

Isabel Cristina Correia dos Passos 

Marisaura dos Santos Cardoso 

Naiane Loureiro dos Santos 

Analistas Técnicas da CPA 
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1 INTRODUÇÃO 
 

A Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas), reconhecida 

pelo Decreto Federal nº 45.046, de dezembro de 1958 (BRASIL, 1958), com sede na 

capital mineira e atuação em várias cidades do Estado de Minas Gerais, é uma 

instituição privada, confessional e comunitária fundada, mantida e administrada pela 

Sociedade Mineira de Cultura.  

Ao longo dos 56 anos de existência PUC Minas teme enfrentado os inúmeros 

desafios educacionais colocados por uma sociedade em contínua e rápida 

transformação, a PUC Minas, buscando antecipar aos problemas e questões de modo a 

propiciar a formação técnica, científica e humanamente responsável de seus alunos, 

professores e demais membros da comunidade acadêmica e do seu entrono social. 

O conjunto de documentos que normatizam a vida acadêmica da Instituição 

como o Estatuto da Universidade (PUC MINAS, 2010), no Regimento Geral (PUC 

MINAS, 2011), nas Normas Acadêmicas (PUC MINAS, 2012) no Estatuto da Carreira 

Docente (PUC MINAS, 2012), nas Diretrizes para a Graduação (PUC MINAS, 2004), 

na Política de Extensão (PUC MINAS, 2006), atualizam e renovam as diretrizes e 

orientações de uma educação superior de qualidade pautada pelos valores humanistas e 

do comprometimento social assentado nos princípios de indissociabilidade ensino, 

pesquisa e extensão consoante com as normativas estabelecidas pelo MEC. 

Organizada em uma estrutura multicampi, a universidade se faz presente em 

diversas localidades do estado de Minas Gerais, distribuída por campi/unidades em Belo 

Horizonte (Coração Eucarístico, São Gabriel, Barreiro e Praça da Liberdade), 

Contagem, Betim (região metropolitana), Poços de Caldas (Sul), Arcos (Centro-Oeste), 

Serro (Alto Jequitinhonha) e Guanhães (Leste).  

Em cada uma destas localidades, a Universidade disponibiliza estrutura 

administrativa condizente e necessária à oferta de educação superior que se compõe de 

salas de aula, laboratórios diversos, bibliotecas com acervo atualizado, salas 

multimeios, clínicas diversas etc, de modo a propiciar ao aluno, as condições adequadas 

à sua formação, e aos demais membros da comunidade acadêmica o suporte 

indispensável à sua atuação nessa direção. Essas estruturas, que se configuram também 

como polos de educação à distância (EAD), somam-se os polos de Mariana, Juiz de 

Fora, Pirapora e Teófilo Otoni, constitutivos da PUC Minas Virtual, Unidade Especial 

organizada para atender as especificidades dessa modalidade de ensino. 
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Em atenção e observância ao que estabelece o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), a Comissão Permanente de Avaliação (CPA) da PUC 

Minas instituída conforme portaria 19/2004 da Reitoria, realiza a autoavaliação 

institucional compreendendo-a como processo fundamental à implementação e melhoria 

das condições e da qualidade da educação superior na Universidade. Ademais, entende-

a como parte fundamental da gestão acadêmica, posto que fornece diagnósticos 

contínuos que possibilitam monitorar a execução das ações realizadas, ofertando 

feedback para a realização das correções que se fizerem necessárias.  

O processo de autoavaliação de uma instituição com o porte da PUC Minas 

requer arrojo, objetividade e isenção para que se assegure a sua condução de forma 

responsável, ética, eficiente e eficaz. Requer também a definição de prioridades de 

forma sintonizada à proposta do Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior 

(Sinaes) para que se viabilize sua implementação em um curto espaço de 12 meses 

(BRASIL, 2004). 

As diretrizes para a avaliação institucional emanam da estrutura prevista no 

processo nacional de avaliação institucional da educação superior, consoante com o 

SINAES: A Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) é o órgão 

colegiado de coordenação e supervisão do Sinaes, sendo de responsabilidade do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) a 

realização da avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. O 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior cujo propósito é “assegurar 

processo nacional de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes”. (BRASIL, 2004, p. 33). A 

Figura 1 – Modalidades de instrumentos de avaliação do Sinaes 

  
 

Fonte: Elaborado a partir de BRASIL (2004) 
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avaliação Institucional integra três modalidades de avaliação aplicadas em diferentes 

momentos, como demonstra a Figura 1. 

 

O Sinaes contempla: 

a) Avaliação das Instituições de Educação Superior (Avalies) - centro de referência e 

articulação do sistema de avaliação desenvolvido em duas etapas: 

(a) autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA); 

(b) avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo Inep. 

b) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – realizada por meio de instrumentos e 

procedimentos que incluem visitas in loco de comissões externas cuja periodicidade 

depende do processo de reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os 

cursos de graduação estão sujeitos. 

c) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (Enade) – realizada anualmente pelo 

Ministério da Educação, para as três grandes áreas de conhecimento.  

Este relatório apresenta a análise da autoavaliação institucional da PUC Minas - 

atividade de competência da Comissão Permanente de Avaliação (CPA), que busca de 

forma permanente o aperfeiçoamento do processo de autoavaliação. Ele foi estruturado 

em duas partes. A primeira delas está organizada em seções. Tem início com uma breve 

exposição do cenário institucional e da metodologia adotada. Na metodologia são 

apontados, de modo resumido, os passos seguidos para coleta e tratamento das 

informações. Em seguida, são apresentados os cinco eixos que compõem a sua 

estrutura: Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, 

Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura Física. Após cada eixo são 

relatados as potencialidades e os desafios levantados a partir da análise de cada um.  

A segunda parte configura-se como uma inovação da CPA PUC Minas, ao 

buscar oferecer indicadores mais precisos aos cursos no que toca ao desenvolvimento 

das habilidades e competências previstas nos respectivos projetos pedagógicos e nos 

parâmetros estabelecidos pelo Enade. Neste ano serão apresentados os resultados 

relativos ao levantamento realizado com os alunos dos cursos de bacharelados e 

licenciaturas, das engenharias e dos cursos de informática, sobre questões relacionadas 

aos conteúdos programáticos previstos nas Diretrizes Curriculares Nacionais de cada 

curso, para a realização do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade).  
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2 METODOLOGIA 

 

Vista como um processo contínuo, a autoavaliação institucional acompanha as 

mudanças que ocorrem tanto nos processos educacionais quanto em sua gestão para que 

possa acompanhar essas transformações, a CPA procura rever seus processos de 

trabalho, metodologia e ações com vistas a capturar com maior fidedignidade essa 

realidade. Da mesma forma, ocorre com a revisão de seus instrumentos de avaliação, 

para ajustá-los aos diferentes contextos e situações que se apresentam no panorama da 

educação superior. A autoavaliação institucional tem como referência os princípios e 

diretrizes do Sinaes e os padrões de qualidade da PUC Minas. Tem por foco a análise 

das ações, relações e implicações do contexto, da história e constituição das políticas da 

Instituição no campo da educação superior, com vistas a subsidiar a formulação e 

implementação de políticas para a área educacional a partir de parâmetros de qualidade 

e equidade, bem como produzir informações claras e confiáveis para os gestores, 

pesquisadores, educadores e comunidade em geral. 

A Lei nº 10.861/2004 atribui à CPA a função coordenar o processo de 

autoavaliação institucional e as ações desempenhadas para viabilizá-lo levam em 

consideração o tamanho, a complexidade e as especificidades de uma Instituição de 

Ensino Superior do porte da PUC Minas, sua estrutura, compromisso social, seus 

princípios e a sua missão institucional.  

Para implementar a autoavaliação na PUC Minas foram realizadas várias 

reuniões com os diversos setores. Também foram feitos vários levantamentos e leituras 

dos documentos externos e institucionais. Esse processo seguiu uma sistemática e um 

conjunto de quesitos básicos estabelecidos pelo Ministério da Educação para nortear o 

processo autoavaliativo. Para estruturar a elaboração do relatório foram consideradas as 

dez dimensões institucionais propostas pelo Sinaes agrupadas em cinco eixos:  

a) Eixo 1 – Planejamento e avaliação institucional. Considera a dimensão 8 do 

Sinaes (Planejamento e autoavaliação) e inclui, também, um Relato 

Institucional, que descreve e evidencia os principais elementos do processo 

avaliativo (interno e externo) em relação ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional, incluindo os relatórios emanados da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), do período que constitui o objeto de avaliação. 
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b) Eixo 2 – Desenvolvimento institucional. Contempla as dimensões 1 (Missão e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da 

Instituição) do Sinaes. Mantém o foco no Plano de Desenvolvimento 

Institucional da PUC Minas e consiste na verificação da coerência existente 

entre este e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação 

acadêmica – ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, igualmente, verificar 

os diferentes caminhos percorridos (ou a percorrer) pela Instituição no contexto 

de sua inserção social, bem como sua atuação face à inclusão e ao 

desenvolvimento econômico e social, tendo sempre como base a missão, os 

propósitos e as metas anunciadas no plano. Dessa forma, o Eixo 

Desenvolvimento Institucional assume o papel de induzir maior 

comprometimento da Instituição na construção de seu plano, priorizando a 

coerência e sua evolução. Busca também analisar a coerência entre ele e as 

atividades voltadas para a cooperação, intercâmbio e programas com finalidades 

de internacionalização.  

c) Eixo 3 – Políticas acadêmicas. Abrange as dimensões – 2 (Políticas para o 

Ensino, Pesquisa e Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas 

de Atendimento aos Discentes). Busca analisar os elementos constitutivos das 

práticas do ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. 

Nesse eixo enfatiza-se também a relação entre as políticas acadêmicas, a 

comunicação com a sociedade e o atendimento ao discente, bem como busca 

analisar as ações da PUC Minas, considerando a inovação tecnológica e a 

propriedade intelectual em conformidade com o proposto no PDI 2012 - 2016. 

d) Eixo 4 – Políticas de gestão. Compreende as dimensões - 5 (Políticas de 

Pessoal), 6 (Organização e Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade 

Financeira). Tem como foco a verificação do desenvolvimento das políticas de 

pessoal, da organização e gestão da Instituição. Abrange, ainda, elementos do 

planejamento e da sustentabilidade financeira da Instituição. 

e) Eixo 5 – Infraestrutura. Contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física). Busca 

verificar as condições de infraestrutura física da Universidade no 

desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. 
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Subsidiou, também, a elaboração desse relatório, o roteiro encaminhado às Pró-

reitorias e secretarias, por meio dos qual, seus gestores puderam avaliar os processos do 

seu setor, além de apontar as potencialidades e os desafios encontrados. O Quadro 1 

apresenta os setores envolvidos no preenchimento do formulário de setores.  

Quadro 1 - Setores da PUC Minas mobilizados na coleta de informações 
de autoavaliação institucional - 2013 

 

Considerando a nova sistemática de questionários realizada a cada ano com os 

alunos dos cursos da área que irão se submeter ao Enade, neste caso a área das 

Engenharias, licenciaturas e bacharelados e os da área de informática. O universo 

populacional que sustentou a avalição institucional se compôs de 17.307 alunos. A 

amostragem foi calculada em 6.105 dos respondentes, resultando num coeficiente de 

confiabilidade de 99% e margem de erro de 1,44%.  

No que toca aos respondentes da segunda parte do questionário, a princípio 

tinha-se o universo de 5.640 alunos prováveis a realizar o Enade, sendo no final 

abarcado 1.746 respondentes. O coeficiente de confiabilidade para este público é de 

95% e margem de erro de 1,40%. 

A aplicação dos instrumentos de avaliação institucional junto aos egressos 

ocorreu, mais uma vez, em parceria com a Secretaria de Planejamento e 

Desenvolvimento Institucional (Seplan).  

Para o público composto pelos egressos, definiu-se uma amostra de 1.421 

respondentes em um total de 4.958 egressos, com 98,8% de coeficiente de 

confiabilidade e 2,2% de margem de erro.  

Tendo em vista o atual contexto do cenário de avaliações na PUC Minas, a CPA 

optou por uma mudança metodológica no processo de autoavaliação para os cursos 

dessas áreas ao não incluir o corpo docente e funcionários. Essa decisão tem por 

 
Setores Formulários 

Enviados pela 
CPA 

Devolvidos 
pelos setores 

Pró-reitoria de Graduação X X 
Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação X X 
Pró-reitoria de Extensão X X 
Pró-reitoria de Infraestrutura e Logística X  
Pró-reitoria de Gestão Financeira X  
Pró-reitoria de Recursos Humanos X Parcial 
Secretaria de Comunicação X X 
Secretaria de Planejamento Estratégico Institucional X X 
Secretaria de Assuntos Comunitários X X 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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motivação a recente instauração do processo de avaliação docente, que por ser uma 

atividade pioneira na Instituição, demanda uma mudança de conceitos e acarreta forte 

impacto na cultura organizacional. Ademais, em 2013 foram aplicados questionários 

para autoavaliação institucional, utilizando idênticos instrumentos de investigação, 

junto a esse mesmo público que tem baixo índice de rotatividade. 

Dentre as políticas e ações acadêmico-administrativas vigentes na PUC Minas 

foram investigadas questões referentes ao ensino, pesquisa e extensão e em relação à 

concepção do currículo e organização didático-pedagógica dos cursos envolvidos; as 

práticas pedagógicas; a pertinência dos currículos e as práticas institucionais com vistas 

à melhoria do ensino; a formação docente; apoio ao estudante; interdisciplinaridade, as 

inovações didático-pedagógicas e o uso das novas tecnologias no ensino. 

Os resultados da avaliação institucional, que serão apresentadas neste relatório 

estão amparados em duas abordagens metodológicas que, conjugadas, permitiram 

realizar inferências mais próximas da realidade da instituição: a quantitativa e a 

qualitativa. A abordagem quantitativa, centrada nos modelos estatísticos, foi adotada 

principalmente na coleta dos dados primários, por meio dos questionários estruturados, 

aplicados aos diferentes públicos que compõem o universo acadêmico, no primeiro 

semestre de 2014.  

Considerando a área escolhida para compor a base populacional como já visto 

acima, a abordagem metodológica qualitativa se materializou por meio das análises dos 

documentos oficiais e dos roteiros preenchidos pelos diversos setores da universidade, o 

que permitiu uma visão abrangente da realidade acadêmica da PUC Minas. As fases do 

processo, que serão brevemente apresentadas a seguir foram organizadas e efetivadas 

basicamente no primeiro semestre de 2014 para que a autoavaliação ocorresse em tempo 

hábil para subsidiar a ações de gestores e coordenadores de cursos ainda naquele ano. 

No planejamento foram definidos o plano amostral, a metodologia de coleta de 

dados, o estudo e construção dos indicadores, elaboração e validação dos instrumentos 

de coleta de dados, estruturação do sistema informatizado de coleta e sensibilização dos 

públicos que participaram da avaliação. Para operacionalizar a pesquisa de 

autoavaliação institucional foram disponibilizados no Sistema de Gestão Acadêmica 

(SGA) dos alunos, os instrumentos de coleta de dados. 
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Os dados secundários foram coletados a partir dos documentos gerados pelos 

diferentes setores da Instituição e expresso, principalmente, pelo Relatório de 

Atividades e o PUC em Números. 

Para análise dos resultados foi realizado o devido tratamento conforme as 

abordagens metodológicas definidas para este processo com base nos estudos 

conceituais dos indicadores definidos pelos documentos oficiais. E por fim, a 

elaboração do relatório final. 

A divulgação dos resultados ocorre geralmente em reuniões realizadas nas 

Câmaras Técnicas e nos Institutos, com a presença dos coordenadores de curso, bem 

como na apresentação do relatório junto à gestão superior da Universidade com 

presença do Reitor, Pró-reitores e Secretários executivos. As discussões que são 

realizadas em todos estes espaços são momentos profícuos de reflexão, em que são 

suscitadas várias proposições, a partir da exposição e discussão dos resultados obtidos 

com as avaliações realizadas pela CPA. 

As sínteses tabulares são enviadas para os colegiados dos cursos, sendo 

estimulada a análise e sua divulgação junto aos professores e alunos. De modo geral, os 

cursos discutem esses dados nas semanas de planejamento e avaliação, realizadas nos 

finais de semestres. 
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3 EIXO I – PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

  

A análise que se segue objetiva a descrição e identificação dos principais 

elementos do processo avaliativo da PUC Minas, tendo como norte o PDI, os relatórios 

elaborados pela CPA e demais documentos institucionais avaliativos do período que 

constituiu o objeto de avaliação.  

 

3.1 Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

 

O PDI da PUC Minas apresenta diretrizes para o período de 2012-2016, tendo 

como elementos norteadores a missão, os princípios e a visão da Instituição.  

O documento em questão estabelece as diretrizes, prioridades, atribuições e as 

projeções para esse período. Nele estão contidos os princípios e valores que 

caracterizam a PUC Minas como uma instituição de ensino superior, confessional cujos 

valores preconizam a formação crítico-reflexiva de seus membros e seu caráter 

humanista. O PDI explica as condições gerais necessárias ao desenvolvimento da 

Instituição para a produção e disseminação do conhecimento técnico-científico 

condizentes com a missão institucional. Desse modo, a instituição busca promover as 

condições necessárias para produção do conhecimento, tendo em vista a autonomia e a 

liberdade do pensamento acadêmico. 

A missão de uma Universidade Comunitária perpassa, prioritariamente, o 

compromisso da mesma em propiciar aos alunos uma formação acadêmica de 

qualidade, cientificamente balizada e comprometida com o desenvolvimento 

responsável da sociedade, dentro dos princípios da ética, da moral e da justiça. Esses 

princípios e valores se expressam, não só, mas principalmente, nas disciplinas de cultura 

religiosa, nas atividades implementadas pela Pastoral Universitária e nas ações 

comunitárias e extensionistas. 

O PDI em vigência, planejado para o período de 2012-2016, implica o 

monitoramento da situação atual da Universidade, além do seu desenvolvimento nos 

últimos anos. A PUC Minas demostrou um crescimento nos últimos anos marcado, 

principalmente, pela expansão nos programas de pós-graduação, na produção do 

conhecimento, no incentivo à pesquisa, no desenvolvimento da extensão universitária 

junto aos cursos de graduação e no ensino à distância. Para tanto, houve a necessidade 
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de grandes investimentos e adequação à nova realidade do ensino superior no Brasil, 

que evidencia a criação de novos centros universitários, faculdades, institutos superiores 

e centros de educação tecnológica.  

Os dados do Censo da Educação Superior 2012, elaborados pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), nos permite dizer que nos últimos 

dez anos dobrou o número de matrículas em instituições de educação superior no Brasil, 

passando de 3,5 milhões para mais de 7 milhões de alunos nas universidades, faculdades 

e institutos. Isso reforça a preocupação da PUC Minas em desenvolver ações voltadas 

para a manutenção do lugar de destaque ocupado por essa Universidade, entre as 

demais, e em não perder de vista a qualidade do ensino superior, neste cenário de 

grande concorrência e de afluxo de novas parcelas da sociedade à educação superior. 

O PDI da PUC Minas norteia o planejamento macropolítico da instituição, 

estabelecendo as diretrizes necessárias para o desenvolvimento e implementação da 

política educacional, dos programas, projetos e ações acadêmicas e administrativas da 

Universidade, com vistas à promoção do desenvolvimento humano e social da 

comunidade acadêmica e formação ética e solidária dos futuros profissionais a que esta 

instituição está comprometida. 

Para tanto, o envolvimento de toda a comunidade acadêmica é de suma 

importância para o bom desempenho da sua missão. Os docentes assumem um papel 

importante nesse processo ao promoverem, juntamente com os gestores de cursos, 

espaços de interlocução e produção do conhecimento, articulando ensino, pesquisa e 

extensão mediante desenvolvimento de projetos e ações acadêmicas, o que torna o 

processo de formação dos alunos mais rico e mais construtivo.  

O PDI é um dos principais documentos a balizar as ações de planejamento, da 

gestão, bem como da autoavaliação institucional. Ele é fruto de um amplo debate entre 

todos os setores da Universidade, que realizam levantamentos de várias demandas 

quanto à estrutura da instituição, permitindo a compreensão de parâmetros necessários 

para a definição de novas diretrizes para o período de 2012-2016. O Plano Estratégico 

que dele decorre é, portanto, um ponto de partida crucial para efetividade dos 

pressupostos inscritos no PDI. No entanto, trata-se de um documento que deve ser 

assertivo e flexível, em busca do aprimoramento das concepções e práticas a serem 

construídas.  



34 

 

O PDI sinaliza e o Plano Estratégico organiza o futuro a ser construído da 

instituição, as ações e os objetivos a serem perseguidos tendo em vista quatro 

perspectivas: da sociedade, a econômico-financeira, a dos processos internos e a do 

desenvolvimento profissional, tecnológico e organizacional. Assim, esses documentos 

permitem pensar o horizonte de gestão da universidade, buscando contribuir para o 

alinhamento e balanceamento dos resultados em todas as instâncias. 

Tendo em vista a formação científica e profissional humanística, ética e social, o 

PDI reforça a necessidade de manter o elo fundamental entre o saber e as tecnologias, 

de utilizar os conhecimentos produzidos para não só garantir a formação de um 

profissional tecnicamente competente para o mercado de trabalho, mas sensível aos 

problemas sociais de forma a contribuir para mitigar os dilemas que afligem a 

sociedade. 

O documento ainda enfatiza que a PUC Minas deve ser ágil e flexível para 

adaptar-se às novas realidades, e, por isso, destaca a necessidade de zelar pelo 

desenvolvimento constante do seu corpo docente e administrativo; de se organizar de 

forma a corresponder a uma dinâmica institucional complexa, plural e diversificada, 

identificando, dentro dessa diversidade, princípios comuns para embasar um novo 

padrão de política de formação universitária, mais flexível e em sintonia com as novas 

demandas do mercado e da sociedade. 

Nesse documento é ressaltada a necessidade de se refletir sobre o ato de ensinar 

e aprender considerando que, nesse processo, alunos e professores, cada um com seu 

perfil, identidade, expectativas e necessidades, são principais partícipes. Desse modo, o 

PDI reafirma que, para além dos conteúdos mínimos tidos como fundamentais à 

formação profissional, faz-se necessária a adequação metodológica e a suplementação 

curricular apropriada ao perfil do egresso que a Instituição pretende formar.  

A relação entre Ensino, Pesquisa e Extensão perpassa também a criação e 

recriação de conhecimentos que possam contribuir para a transformação da sociedade, 

bem como da retroalimentação da ação pedagógica da Universidade, de acordo com o 

referido documento.  

Os dados coletados pela CPA em 2014, por meio dos questionários, retratam 

esse quadro, conforme destacamos a seguir. No que tange à articulação entre pesquisa e 

extensão, 42% dos professores avaliou positivamente a questão; 23% avaliaram como 

regular; 17% não fizeram uma boa avaliação e 7% não souberam ou não quiseram 
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responder a esse respeito. No que se refere à articulação entre ensino e pesquisa, 47% 

dos professores avaliaram positivamente; 23% avaliaram como regular; 15% não 

fizeram uma boa avaliação e 4% não souberam ou não quiseram responder a essa 

questão. Com relação à articulação ensino e extensão, 49,5% dos professores a avaliou 

de forma positiva, 23% avaliaram como regular, 12% não fizeram uma boa avaliação e 

4,5% não souberam ou não quiseram responder a essa questão. 

De acordo com o PDI a pesquisa deve constituir um canal para apreensão e 

produção de novos conhecimentos. Para tanto, ressalta o documento, a PUC Minas tem 

delineado uma sólida política de pesquisa que já resulta em crescente consolidação da 

excelência do processo formativo.  

Com relação aos avanços na área tecnológica destacam-se as parcerias realizadas 

com o mundo corporativo e o incentivo a qualificação de funcionários de grandes 

empresas como a Fiat. Destaca-se ainda a criação, na Unidade Betim, da Incubadora de 

Ideias em convênio com o Clube dos Diretores Lojistas da cidade. 

Outro ponto que merece reflexão refere-se à extensão universitária. Houve uma 

ampliação significativa das ações de extensão junto aos cursos. A articulação entre a 

extensão e o ensino tem se dado por meio de ações no âmbito das disciplinas 

curriculares, nomeadas de “práticas de extensão nas disciplinas”. Nesse contexto, o 

professor planeja a atividade de forma a garantir sua articulação com o ensino e a 

pesquisa, ou ainda um deles, tomando por base o princípio da indissociabilidade 

pesquisa, ensino e extensão. Algumas dessas ações são: visitas técnicas; trabalhos 

extraclasse; trabalhos aplicados; trabalhos interdisciplinares; oficinas; consultoria e 

atendimento social, desde que cumpram um conjunto de requisitos próprios da extensão 

universitária. Com isso, a PUC Minas tem mantido o compromisso de priorizar os 

princípios relativos à garantia de uma formação profissional mais humanista, crítica e 

solidária. 

 

3.2 Evolução institucional a partir dos processos de Planejamento e Avaliação 

Institucional.  

 

Os aspectos abordados a seguir correspondem às informações coletadas junto à 

Secretaria de Planejamento da PUC Minas, a Seplan, a partir de uma autoavaliação do 

setor sobre a adequação da gestão ao cumprimento dos objetivos e projetos 
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institucionais e a coerência com a estrutura organizacional da Instituição. Ressalta-se 

que o referido setor considera boa a organização e gestão da PUC Minas e coerente aos 

fins institucionais e à estrutura organizacional. Contempla ainda uma avaliação sobre o 

uso da gestão estratégica por este setor na antecipação dos problemas e na busca de 

soluções. 

De acordo com a autoavaliação realizada pela Seplan no que diz respeito a 

adequação da organização e gestão da instituição com o PDI, a gestão manteve-se 

focada nos princípios e nas diretrizes constantes no seu PDI 2012-2016. O documento é 

entendido pela Secretaria como a base do planejamento integrado de suas diferentes 

unidades acadêmicas e dos setores que lhe dão sustentação administrativa e/ou 

complementar, de modo que o cumprimento de suas funções seja plenamente efetivado. 

Assim, de acordo com esse setor, a Universidade desenvolve sua política 

fundamentando-se nos três temas estratégicos eleitos para o período 2012-2016: 

qualidade, inovação e sustentabilidade. Destacam-se as ações relacionadas à gestão de 

portfólio das Unidades, os investimentos na pesquisa e na infraestrutura, de maneira 

geral, além de ações em prol do crescimento da pós-graduação lato sensu e a 

reestruturação do ensino a distância. 

A Seplan, criada em 2008, dá suporte à Administração Superior na tarefa de 

implementar o desenvolvimento institucional da Universidade. A atual estrutura da PUC 

Minas confere à Instituição um ambiente organizacional mais flexível e ágil, capaz de 

responder mais pronta e adequadamente às demandas internas da Universidade, assim 

como às demandas do mercado e da sociedade. 

 

3.3 Adequação e efetividade do plano estratégico 

 

No que se refere ao uso da gestão estratégica de modo a antecipar problemas e 

soluções, segundo as informações fornecidas pela Seplan, a Universidade atua de forma 

a antecipar problemas e encontrar solução para eles. A Seplan utiliza o Painel do Gestor, 

uma ferramenta de gestão criada em 2011, que leva, aos diversos níveis de gestão da 

Instituição, um conjunto de indicadores dos cursos (relacionados aos discentes e 

docentes) que explicitam a situação atual e histórica da 

unidade/instituto/faculdade/departamento/curso/turno, evidenciando tendências e 

sinalizando as ações estratégicas que devem ser adotadas. Tal ferramenta permite aos 
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seus usuários (gestores) uma melhor comunicação, coordenação e integração das ações, 

nos diversos níveis. 

Em 2013 a Secretaria idealizou e operacionalizou outra ferramenta de gestão, o 

Painel Financeiro, complementando o Painel do Gestor.  

Antes da existência desses Painéis as ações eram fundamentadas em 

“sentimentos” e “experiências” pessoais. Tais ferramentas, ao consolidar e 

disponibilizar os dados da Graduação (dos docentes e discentes) em tempo real e de 

forma objetiva vem conferindo, de acordo com a Seplan, maior segurança e 

assertividade na tomada de decisão. 

Além disso, a Seplan monitora o ambiente educacional no País, no Estado, e nas 

cidades em que a PUC Minas tem unidades, com o objetivo de criar indicadores de 

performance da gestão acadêmica. Com isso, tem-se conseguido mapear e identificar 

lacunas na proposição de cursos, bem como no próprio desempenho dos cursos em 

oferta na PUC Minas. 

 As análises são complementadas por pesquisas de campo/estudos realizados com 

os candidatos ao Vestibular, alunos PUC Minas e da concorrência, egressos e alunos 

evadidos. 

Mediante essa visão, a Seplan considera boa gestão estratégica na antecipação e 

resolução de problemas.  

No que diz respeito à adequação e efetividade do Planejamento Geral da 

Instituição e sua relação com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com os Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPC) e com o PDI, a Seplan considera que o planejamento 

geral da PUC Minas está em consonância com os documentos oficiais. A sua efetivação, 

assim, dá-se de acordo com os mesmos. A Secretaria destaca ainda que o Planejamento 

está além das demandas. Já a implementação de algumas poucas ações são dificultadas 

em decorrência da restrição de recursos da Universidade, da complexidade de sua 

estrutura e da própria regulamentação do MEC. 

 Periodicamente são feitas reuniões com Pró-reitores, Diretores e demais gestores 

para discussão dos projetos, fruto do Planejamento.  

 De forma geral, o planejamento foi considerado bom, do ponto de vista da 

Seplan,  nos seguintes aspectos: correspondência aos objetivos institucionais; 

consonância com os documentos institucionais; correspondência às demandas e à 

própria dinâmica da instituição; implementação de ações para melhoria contínua; 
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previsão de mecanismos de envolvimento da comunidade acadêmica. Apenas a 

consonância com a missão e valores da Universidade foi avaliada, em 2014, como 

regular ainda necessitando aprimoramento. 

Em relação aos mecanismos utilizados para implementação das ações previstas 

no planejamento, como por exemplo: operacionalização das estratégias previstas no 

planejamento, captação das demandas institucionais, transformando-as em ações de 

melhoria, acompanhamento e monitoria da implementação das ações e eficácia e a 

efetividade das ações todos foram avaliados como adequados. Apenas a questão 

relacionada à realização de avaliações sistemáticas foi avaliada, por esta secretaria, 

como algo que ainda merece mais aplicação. 

Segundo a Seplan, a Universidade, por meio dessa, tem conseguido 

satisfatoriamente antecipar problemas e propor soluções, tendo em vista os mecanismos 

estruturados de informação, já consolidados na Secretaria. 

No que tange ao planejamento, objetivando o cumprimento dos objetivos e 

metas previstos no PDI, segundo a Seplan, de maneira geral tem-se conseguido cumprir 

a contento os objetivos previstos nesse documento, mediante a execução de projetos e 

ações, fruto desse mesmo objeto. Isto pode ser constatado nos próximos itens, que 

discriminam as ações planejadas em 2013 e as realizadas no mesmo ano. Os quadros 

abaixo se referem às atividades apontadas pela Secretaria. 

Expansão de polos presenciais para oferta dos cursos de especialização e de graduação 
da PUC Virtual  
 
Análise do ambiente educacional, interno e externo, das Unidades, com vistas ao 
planejamento do seu portfolio de cursos (criação, manutenção e descontinuidade de 
ofertas). 
 
Pesquisas com vestibulandos e egressos. 
 
Criação do painel do processo seletivo, que tem como objetivo promover o 
monitoramento e a reação frente às ações de captação de novos alunos. 
 
Realização das campanhas de relacionamento com os candidatos ao Vestibular (para 
captação), alunos com risco de evasão, evadidos e trancados/desistentes. 
 
Estudos para implantação de novos cursos de Graduação e para adequação de vagas e 
turnos de oferta, na Universidade como um todo. 
 
Planejamento para implementação do Campus de Uberlândia. 
 

Quadro 2 - Ações planejadas para 2013 
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Expansão de polos presenciais para oferta dos cursos de especialização. 
 
Análise do ambiente educacional, interno e externo, das Unidades, com vistas ao 
planejamento do seu portfolio de cursos (criação, manutenção e descontinuidade de 
ofertas). 
 
Pesquisas com vestibulandos e egressos. 
 
Criação do painel do processo seletivo, que tem como objetivo promover o 
monitoramento e a reação frente às ações de captação de novos alunos. 
 
Realização das campanhas de relacionamento com os candidatos ao Vestibular (para 
captação), alunos com risco de evasão, evadidos e trancados/desistentes. 
 
Ampliação de vagas para os cursos de Arquitetura e Odontologia na Unidade Coração 
Eucarístico, no horário noturno. 
 
Implantação do Curso de Licenciatura em Psicologia. 
 
Entrada da documentação de credenciamento do Campus de Uberlândia no MEC. 
 

 
Observa-se que, de acordo com a Seplan, tais projetos e ações foram concebidos 

conforme as orientações e diretrizes contidas no PDI estando em consonância, portanto, 

com os objetivos institucionais. A Secretaria avalia que a PUC Minas está conseguindo 

cumprir com os objetivos e metas estabelecidas pelo PDI, integrar o planejamento e o 

orçamento para assegurar os recursos necessários à materialização das estratégias; 

fornecer os meios necessários para que os setores possam desenvolver seus planos e 

iniciativas, de maneira satisfatória. 

Ressalta-se ainda que o Painel do Gestor tem conseguido municiar os gestores 

da Universidade com importantes informações acadêmicas, tendo-se mostrado 

fundamental para o desenvolvimento de seus planos e iniciativas. 

Quanto às potencialidades e desafios detectados pela Seplan no ciclo 2013-2014, 

os quadros abaixo ilustram o cenário atual da Universidade. 

 

 

 

 

 

 

Quadro 3 - Ações realizadas em 2013 



40 

 

- Possibilidade de uso intensivo de tecnologia da informação e comunicação para apoio 

ao planejamento e desenvolvimento institucionais. 

- Demanda da comunidade universitária (gestores e corpo docente) por maior 

disponibilização de informações. 

- A demanda da alta administração por informações de qualidade para apoio à tomada 

de decisões. 

- A exigência do novo cenário educacional por desenvolvimento de competitividade 

institucional e posicionamento estratégico. 

- Visão sistêmica da Universidade, pela Seplan. 

- Aproximação sistemática da Secretaria com as áreas fins (unidades, institutos, 

faculdades, departamentos, cursos e programas). 

- Conhecimento multidisciplinar e qualificado das equipes, que proporciona sinergia e 

alinhamento de ideias e propósitos. 

- Bom relacionamento e boa interlocução com as diversas instâncias da Universidade. 

- Maior inserção da Seplan nas diversas instâncias da Universidade. 

- Otimização do uso do espaço físico por turno e campus da Instituição. 

 

A Secretaria de Planejamento enfrenta desafios na execução das suas atividades. Dentre 

eles, destacam-se as necessidades de: 

-  normatização de alguns processos internos e da Universidade. 

- ferramentas para melhor acompanhamento dos processos e documentos. 

- maior alinhamento da comunicação com as proposições estratégicas elaboradas no 

Planejamento. 

 

Logo, observa-se que a Universidade apresenta um quadro satisfatório no que 

toca ao planejamento das dificuldades apresentadas podendo ser sanadas em médio 

prazo haja vista que a Seplan encontra-se, cada vez mais, integrada aos trabalhos das 

outras instâncias da Universidade, dando suporte técnico analítico a ações por elas 

desenvolvidas. 

 

 

 

Quadro 4 - Potencialidades percebidas 

Quadro 5 - Necessidades e desafios detectados. 
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3.4 Projeto/processo de autoavaliação institucional.  

 

Esse subtópico abordará os procedimentos de avaliação e acompanhamento do 

planejamento institucional realizados pela CPA. 

Compete a CPA conceber, formular e propor as políticas e as diretrizes para a 

avaliação institucional e docente da Universidade, nos termos da legislação vigente, 

para aprovação pelo Conselho Universitário. Essa comissão objetiva implementar, 

coordenar e executar, a partir das políticas e diretrizes aprovadas pelo Conselho 

Universitário, o processo permanente de avaliação institucional e docente na instituição. 

Para tanto, a CPA realiza anualmente uma pesquisa de autoavaliação institucional que 

envolve alunos, funcionários, professores e gestores da instituição e uma com os alunos 

egressos. Ambas seguem o ciclo do Enade. Também realiza uma avaliação institucional 

trienal com os docentes e corpo técnico administrativo da instituição. Tais pesquisas são 

desenvolvidas de acordo com os eixos norteadores do Sinaes. 

Contudo, existem processos avaliativos que ocorrem internamente nos cursos, 

objetivando um monitoramento mais aprofundado dos mesmos pelas coordenações. 

Geralmente esses processos são motivados e desenvolvidos pelos colegiados dos cursos. 

A realização de diagnósticos pontuais dos cursos, de acordo com a demanda da 

Universidade, também vem sendo planejados. Trata-se mais especificamente de cursos 

que apresentaram um desempenho insatisfatório nas provas do Enade, ou que 

apresentam algum problema interno como falta de comunicação, conflitos nas relações 

entre os sujeitos envolvidos no curso etc, e demandam propostas de ações pedagógicas 

e/ou estruturais mais contundentes.  

As demandas da avaliação institucional têm sido mais frequentes a partir das 

notas do Enade. Os cursos, visando uma melhoria da nota, procuram a CPA para 

desenvolver um diagnóstico situacional que permita detectar situações críticas e norteie 

as ações de melhorias.  

Além desses processos avaliativos há, também, as avaliações externas que a 

PUC se submete, como é o caso do Enade. Tal avaliação é realizada anualmente pelo 

Ministério da Educação, com definição de três grandes áreas do conhecimento e com 

realização trienal por área. Também ocorre a Avaliação dos Cursos de Graduação 

(ACG) realizada por comissões designadas pelo Inep. 
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O quadro abaixo mostra o número de pessoas envolvidas nos processos 

avaliativos realizados pela PUC Minas em 2013 e 2014. 

   

Como fora explicitado anteriormente, após avaliação do trabalho desenvolvido 

nos anos anteriores pela CPA, resolveu-se priorizar a qualidade dos relatórios e realizar 

a pesquisa da autoavaliação institucional anualmente de acordo com o ciclo do Enade. 

Logo, no ano de 2013 muitas pessoas participaram ativamente nos processos 

avaliativos. Dessa forma, o aumento bastante expressivo de pessoas envolvidas na 

avaliação da IES no ano de 2014, deve-se a maior abrangência de cursos avaliados pelo 

Enade em 2014.  

 O Quadro 7 refere-se à evolução dos processos de autoavaliação institucional 

realizados pela CPA, no período de 2008-2014. Ressalta-se que em 2012 não houve 

coleta de dados, uma vez que este foi um ano de transição da metodologia da pesquisa.  

Quadro 6 – Número de pessoas envolvidas nos processos avaliativos realizados pela CPA 
da PUC Minas 

Origem do participante 
2013 2014 

Aluno Prof. Func.(1) Total aluno Prof func total 
Colegiados dos cursos - - - - - - - - 
Cursos de graduação 2.986(2) 202 - 3.188 6105(3) - - 6105 

Cursos de graduação a distância - - - - - - - - 
Cursos de pós-graduação lato sensu - - - - - - - - 

Cursos de pós-graduação lato sensu à 
distância 

- - - - - - - - 

Cursos de pós-graduação stricto sensu - - - - - - - - 
Alunos egressos 576 - - 576 2546 - - 2546 

Diversos (2) - - 167(1) - - - - - 
Total 3.562 202 - 3.764 8651   8651 

(1) Funcionários distribuídos em todas as áreas e unidades da Universidade. 
(2) Alunos do curso da Área da Saúde, Serviço Social, Engenharia Civil. 
(3 Alunos do curso da Área de Engenharia, Matemática, Física, Ciência da Computação, Sistemas de 
Informação, Pedagogia, Letras, Arquitetura e Licenciaturas. 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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A CPA desenvolve seus trabalhos mediante uma articulação política-

institucional-pedagógica, a qual prevê sua participação em todas as esferas da 

Instituição, como por exemplo, em Fóruns realizados pelas Pró-reitorias, reuniões 

realizadas na Reitoria, Vice-reitoria e na Administração Superior, para compartilhar 

ações da autoavaliação e subsidiar o planejamento institucional. Participa ainda, da 

Semana de Planejamento promovidas pela Pró-reitoria de Graduação nos cursos; de 

reuniões junto ao Conselho de Pesquisa Ensino e Extensão (Cepe) e o Conselho 

Universitário (Consuni); reuniões junto a Gerência de Tecnologia da Informação (GTI). 

Também compõe a Comissão de Elaboração do PDI. Além disso, realiza 

acompanhamento das visitas in loco realizadas pelo MEC na Instituição.  

O Quadro 8 refere-se às reuniões realizadas pela CPA para desenvolver as 

atividades, nos anos de 2012, 2013 e 2014. 

Quadro 7 - Evolução dos processos de autoavaliação institucional 

Ano 
Públicos 

Aluno Professores Funcionário 
2008 5994 330 - 
2009 3288 267 452 
2010 2432 274 278 
2011 6881 276 363 
2012 - - - 
2013 2231 202 167 
2014 6105 - - 

Total Geral 26931 1349 1260 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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Observa-se uma redução no número de reuniões de trabalho no ano de 2014, isso 

deve-se à nova metodologia de trabalho adotada pela equipe responsável pela avaliação 

institucional no ano em questão. Tal proposta surgiu mediante a avaliação balizada pela 

equipe, a qual percebeu uma necessidade de aumentar o número de horas de dedicação 

para a escrita do relatório. Na tentativa de melhorar a qualidade do mesmo, o 

rendimento do trabalho da equipe e afinar a escrita entre os membros responsáveis, 

reconheceu-se a necessidade de criar um cronograma de trabalho que permitisse aos 

professores e funcionários maior tempo de dedicação, concentrando mais horas de 

trabalho na análise e leitura critica dos dados, ocasionando, consequentemente, na 

redução de horas para encontros e reuniões de trabalho. As reuniões passaram a ser 

conduzidas apenas para divisão de tarefas, compartilhamento de materiais de leitura e, 

sobretudo, nivelamento de informações relevantes e concernentes à escrita do relatório 

como um todo.  

Quadro 8 – Reuniões realizadas pela CPA junto à comunidade acadêmica nos anos de 
2012 a 2014 

Unidade/Pauta 2012 2013 2014 

Apresentação - Avaliação Docente 6 -  

Apresentação - Avaliação dos Cursos que se Submeteram ao Enade 4 27 02 

Apresentação - Avaliação Institucional  18 19 01 

Coordenações de cursos/institutos 16 8 04 

Equipe do Sistema Institucional de Avaliação Integrada - Siav 5 7 18 

Gerência de Tecnologia da Informação - GTI 8 5 24 

Instâncias Superiores da Universidade (Reitoria, Vice-reitoria e Pró-reitorias) 15 10 09 

Pastoral na Universidade 2 - - 

PUC Minas Virtual 1 1 1 

Secretarias da PUC Minas (SEPLAN, SECAC, SECOM) 3 4 15 

Reuniões internas da Comissão de acompanhamento técnico pedagógico para 
acompanhamento de curso de graduação 

- 19 1 

Reuniões junto ao corpo docente, coordenação /colegiado do curso de 
graduação 

- 9 0 

Apresentação para discussão da implementação do projeto de Avaliação 
Docente 

- - 17 

Encontro com os discentes de curso - 25 1 

Comissão de Autoavaliação institucional - 19 14 

Fóruns da Pró-reitoria de Graduação. 10 3 9 

Reunião com o corpo de funcionários da CPA - 2 10 

Total 13 133 67 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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Além disso, foi realizado um trabalho de mapeamento anterior à escrita do 

relatório que agilizou o processo da pesquisa de dados, possibilitando aumentar, ainda 

mais, as horas de dedicação para escrita e análise critica dos dados. Cada eixo temático 

foi escrito por duas pessoas e depois compartilhado no grupo para leitura de todos.  

O Quadro 9 refere-se aos processos de autoavaliação realizados pela equipe da 

CPA responsáveis pela avaliação docente. Pode-se observar que 23.528 pessoas, entre 

alunos e professores, participaram da pesquisa realizada pela CPA em 2014. 

ORIGEM DO PARTICIPANTE 
2014 

ALUNO  PROFESSOR TOTAL 

Curso de graduação presencial 18.238 1.504 19.742 
Cursos de graduação - à distância 179 1 180 
Curso de graduação presencial e a distância 3.514 92 3.606 

Total 21.931 1.597 23.528 
   Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

O Quadro 10, mostra os tipos de avaliação institucional realizados na PUC 

Minas, no período de 2008 a 2014. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
 

Pode-se observar, no quadro acima, a redução do número de avaliações junto aos 

cursos a partir do ano de 2013, justificado pela mudança na metodologia de avaliação 

institucional e sua adequação ao ciclo do Enade.  

 

 

 

Quadro 9 - Processos de autoavaliação docente 

Quadro 10 – Tipos de avaliação institucional 

Ano 

Tipos 

Enade Cursos Autoavaliação institucional 

Cursos Alunos Cursos Alunos Cursos Alunos 

2008 - - - - 111 5994 

2009 - - - - 75 3288 

2010 - - - - 106 2432 

2011 34 558 - - 105 6881 

2012 46 1698 - - - - 

2013 17 573 2 560 18 2231 

2014 24 2684 1  39 1302 

Total Geral       
* Na Avaliação de Cursos Eventuais, foi feita aplicação de questionário para o curso de Serviço Social para 
alunos e professores, devido à nota do Enade, com 192 alunos que responderam o questionário e 28 
professores. 



46 

 

3.5 Autoavaliação institucional: participação da comunidade acadêmica  

 

Nas questões relacionadas ao processo de autoavaliação institucional nota-se, de 

maneira geral, que 30% a 35% dos entrevistados não souberam responder as questões, o 

que nos leva a refletir sobre o desconhecimento de uma parcela significativa de pessoas 

sobre os processos avaliativos da Universidade, como verificaremos nos gráficos que se 

seguem. 

Na visão dos funcionários da PUC Minas, como pode-se observar no gráfico 

abaixo, 40,7% dos mesmos avaliaram positivamente a participação da comunidade 

acadêmica nos processos avaliativos da Universidade; 12,6% avaliaram como regular; 

6% insatisfatório; 36,5% não sabem avaliar esta questão e 9% não respondeu a ela.  

Nota-se que o número de funcionários que não conseguiu avaliar a participação é bem 

significativo. Isso pode apontar um provável desconhecimento, por parte dos mesmos, e 

indicar a necessidade da CPA de melhorar sua política de comunicação junto a esse 

segmento. 

Fonte: CPA . PUC MINAS, 2013. 

 

Os professores também avaliaram a participação da comunidade acadêmica. O 

gráfico abaixo demonstra a opinião do corpo docente na IES: 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

Na visão dos professores, a participação da comunidade acadêmica nos 

processos autoavaliativos da PUC Minas, foi satisfatória para 41,6% deles; 20,8% a 

entenderam como regular; 7% como insatisfatória; 21,8% não souberam responder essa 

questão e 9% não quiseram responder. 

 

3.6 Autoavaliação institucional e as avaliações externas 

 

No ano de 2014 a CPA considerou os cursos da área das engenharias, Ciências 

Sociais, Licenciaturas, Informática e Arquitetura.  

Além disso, foi realizado um estudo a partir das variáveis das portarias do Inep, 

das Diretrizes Curriculares Nacionais obtidas através dos resultados do questionário 

aplicado nos cursos supracitados objetivando verificar a adequação dos mesmos. Esse 

estudo foi pautado pelo percentual de respostas positivas analisando as variáveis 

visando a elaboração de notas que mensurassem o desempenho de cada curso. Também 

foi realizada uma análise de correlação entre as variáveis por nível para averiguar se os 

cursos estão em conformidade com o esperado.  

Vale ressaltar que, na tentativa de identificar os principais desafios no processo 

formativo dos alunos, bem como verificar a forma como os cursos trabalham seus 

conteúdos e como contribuem para o desenvolvimento de habilidades e competências 
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definidas pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs), a CPA vem realizando um 

diagnóstico antecipando o Enade junto aos alunos da área do ano de referência. 

Outro trabalho realizado pela CPA em 2014 foi a realização de diagnósticos 

mais aprofundados junto aos cursos de Engenharia Civil (2013/2014) e Serviço Social 

(2014), ambos da PUC no Coração Eucarístico, objetivando uma autoavaliação 

formativa mediante um trabalho de acompanhamento técnico-pedagógico. Foi 

constituído um banco de dados de onde se extraiu os dados para análise quantitativa e 

qualitativa dos mesmos. Os dados buscavam averiguar a implementação do Projeto 

Pedagógico com destaque para as articulações das Práticas Docentes e da relação 

ensino-aprendizagem. 

 Também foram realizadas avaliações junto aos setores responsáveis pela gestão 

da PUC Minas, as pró-reitorias e secretarias acadêmicas.  

  

3.7 Elaboração do relatório de autoavaliação  

 

O presente relatório apresenta a discussão dos resultados das avaliações 

realizadas pela CPA junto aos setores da PUC Minas, aos coordenadores, professores e 

alunos dos cursos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo, Informática e licenciaturas, 

visto que essa é a área contemplada pelo Enade / 2014.  

A elaboração e aplicação do questionário de autoavaliação institucional aos 

alunos dos cursos supracitados, assim como para professores e funcionários da 

Instituição, foram realizadas no primeiro semestre de 2014, mediante implantação do 

instrumento de coleta de dados no Portal da PUC Minas, mais especificamente no 

Sistema de Gestão Acadêmica, no qual os alunos, professores e funcionários possuem 

acesso. E, a partir daí, a sistematização e elaboração das sínteses tabulares dos referidos 

instrumentos para construção deste relatório. 

Foram realizadas várias reuniões com as Pró-reitorias, Secretarias e Institutos e 

Setores de Gestão e Planejamento para esclarecimento da metodologia construída para a 

coleta de dados primários e secundários junto aos cursos e setores administrativos, além 

de reuniões com a coordenação da PUC Minas Virtual, para discussão do processo de 

autoavaliação institucional com o setor. 

Em face das dificuldades na coleta de dados do ano anterior, a equipe optou por 

realizar uma coleta mais sistemática junto aos setores. Foram propostas reuniões 
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individuais com representantes de cada setor da PUC Minas objetivando orientá-los no 

preenchimento do questionário e esclarecer dúvidas em relação ao instrumento de coleta 

de dados. 

A aplicação do questionário de autoavaliação institucional aos egressos dos 

cursos das Áreas da Engenharia, Informática, Arquitetura e Urbanismo e dos cursos de 

bacharelado e licenciatura, foi realizada em parceria com a Seplan, setor responsável 

pelo acompanhamento dos egressos, mediante realização de pesquisa sobre a trajetória 

profissional dos alunos formados na PUC Minas. 

Os dados foram organizados de modo a possibilitar a compreensão da realidade 

da Instituição, considerando tanto os dados objetivos obtidos e expressos nos números 

registrados nos vários documentos, quanto os subjetivos capturados a partir da 

percepção dos atores que compõem o ambiente acadêmico. 

Buscou-se então, averiguar as percepções dos diferentes atores sobre 

determinados aspectos da vida institucional, contextualizando-os ao conjunto das 

condições que suportam as vivências desses atores em sua relação com as atividades e 

ações desenvolvidas na Universidade. 

A análise considerou a evolução e o desempenho das estruturas institucionais 

com relação aos propósitos estabelecidos pelo PDI e a busca da contínua melhoria na 

qualidade da oferta dos serviços educacionais e do processo de ensino aprendizagem. 

Ademais, buscou-se destacar as potencialidades antevistas e ainda não 

apropriadas pela instituição. 

  



50 

 

4 EIXO II - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

 

Esse eixo tem foco no Plano de Desenvolvimento Institucional da PUC Minas. 

Os documentos utilizados na sua elaboração foram o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), o Relatório de Atividades da PUC Minas de 2013 e a Política de 

Extensão Universitária. Foram utilizados também, os roteiros preenchidos pelos setores 

da universidade e os questionários respondidos por alunos, professores, funcionários e 

egressos.  Pretende-se, aqui, verificar a coerência existente entre o PDI, o Ensino, a 

Pesquisa, a Extensão e a Gestão, bem como os diferentes caminhos percorridos (ou a 

percorrer) pela PUC Minas, no contexto de sua inserção social, bem como sua atuação 

face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social.   

 

4.1 Missão institucional, metas e objetivos do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI)  

 

No PDI são estabelecidos os caminhos, agenciamentos, prioridades, atribuições 

e as projeções estabelecidas pela PUC Minas, para o período compreendido entre 2012 e 

2016. Nesse plano estão contidos os princípios e valores que caracterizam uma 

Instituição de Educação Superior como a PUC Minas, com formação humanista, crítica 

e comprometida com a sociedade. Assim sendo, a Universidade promoverá as condições 

necessárias para produção do conhecimento, tendo em vista a autonomia e a liberdade 

do pensamento acadêmico, os desafios do processo educativo na educação superior, 

bem como as demandas externas da comunidade e da sociedade e a necessidade de 

formar profissionais competentes e comprometidos eticamente com os problemas 

sociais.  

No PDI são reiterados os objetivos e a missão universitária da PUC Minas, os 

princípios e os valores os quais se expressam nas ações realizadas para a promoção do 

desenvolvimento humano e social da comunidade acadêmica. Tais ações devem 

contribuir para uma formação humana e científica de profissionais que, ao assumir com 

competência suas atribuições no mercado de trabalho, comprometam-se com os desafios 

da sociedade brasileira.  

A produção e disseminação da cultura e da arte é uma prioridade nas atividades 

implementadas dentro do espaço acadêmico. Ao construir um ambiente propício para o 

desenvolvimento cultural dos alunos, a PUC Minas tem envidado esforços para 
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promover ações culturais em parceria, inclusive, com grupos e instituições externas. As 

atividades culturais serão mais bem tratadas no tópico que trata da Responsabilidade 

Social. 

Conforme os quesitos expressos no  

Gráfico 3, foram solicitados que professores e funcionários expressassem seu 

grau de satisfação. O gráfico mostra os resultados comparando as respostas desses dois 

públicos. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

A partir desses resultados, percebe-se que as ações institucionais atingiram um 

grau de satisfação positivo com percentuais acima de 70% na percepção dos 

funcionários, e acima de 59% conforme a percepção dos docentes, quando se somam os 

valores referentes às opções, “Muito satisfatório” e “Satisfatório” nos quatro quesitos 

avaliados.  Em média, 5,23% dos respondentes marcaram a opção “Não sei responder”. 

As ações que visam a produção e disseminação do conhecimento, da arte e da 

cultura obtiveram o maior grau de satisfação, na percepção dos funcionários (76,6%). 

Na percepção dos professores, as ações que visam a promoção do desenvolvimento 

Gráfico 3 – Comparativo do grau de satisfação dos professores e funcionários com 
relação aos quesitos avaliados - 2013 
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humano e social da comunidade acadêmica alcançaram 63,4% dos respondentes. Em 

média de 19,25% de professores e 9,75% de funcionários marcaram a opção “Regular”; 

e 2,31% de professores e 2,6% de funcionários marcaram as opções “Insatisfatório” e 

“Muito insatisfatório”. Quando se comparam esses resultados, percebe-se, que, de um 

modo geral, tanto professores quanto funcionários estão satisfeitos com atuação da PUC 

Minas em relação aos quesitos avaliados.  

 

4.2 Atividades de ensino de graduação 

 

Em consonância com o PDI, a Pró-reitoria de Graduação (Prograd), estabeleceu 

as diretrizes para a graduação da PUC Minas, referendadas pelo Conselho de Ensino, 

Pesquisa e Extensão (Cepe), que se configuram como texto norteador das ações em 

todas as dimensões da graduação na Instituição.  

Com objetivo de acompanhar o cumprimento das diretrizes de graduação, foram 

criados sistemas informacionais pertinentes e definidas estratégias de monitoramento, 

destinadas a viabilizar a gestão acadêmica para os cursos de graduação. O Sistema de 

Gestão Acadêmico (SGA) é um dos sistemas informacionais da PUC Minas, que 

possibilita ao professor registrar desde planos de ensino e estratégias de aprendizagem 

até as avaliações. Aos alunos o SGA possibilita o acompanhamento de sua vida 

acadêmica. Outra ferramenta implementada é a Gestão do Projeto Pedagógico (GPP) 

cujo objetivo é o de registrar e acompanhar as mudanças nos Projetos Pedagógicos dos 

cursos. 

Os pressupostos do PDI, do PPI e as diretrizes da Prograd para a graduação da 

PUC Minas norteiam a condução das atividades de ensino nos diversos cursos da (PUC 

MINAS, 2011; 2006; 2004). O Quadro 11 apresenta os pressupostos do PDI – e os 

princípios adotados pelos cursos de graduação da instituição.  
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O Gráfico 4 mostra a avaliação dada, pelos professores, para a relação 

articulação entre o ensino e a extensão e entre ensino e pesquisa na PUC Minas. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 

Os resultados demonstram que entre os docentes 49,5% consideraram “muito 

satisfatório” e “satisfatória” a articulação entre ensino e extensão e 47% a articulação 

entre ensino e pesquisa.  

Entende-se que há um nível de institucionalidade de práticas que possibilitam 

essas articulações reconhecidas por um dos principais agentes do processo educacional. 

Tendo em vista as exigências de formação qualificada, ética, humanística e 

socialmente comprometida e entendendo que a articulação das dimensões Ensino, 
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 Quadro 11 – Pressupostos e os princípios adotados pelos cursos 

Pressupostos do 
PDI 2012 – 2016 

Princípios e estratégias adotadas pelos cursos para atendimento ao PDI 

Integração entre 
ensino-pesquisa-
extensão 

É uma diretriz e metodologia para a construção do conhecimento e adotada na 
instituição; objetiva proporcionar ao aluno o domínio das habilidades e 
competências previstas nas diretrizes curriculares nacionais de seu curso; se 
alinha aos princípios e missão da PUC Minas, como entidade confessional e 
comunitária. 

Articulação entre 
teoria e prática 

É conduzida por meio dos processos pedagógicos definidos e implementados 
pelas disciplinas específicas de cada curso, a exemplo de empresas simuladas 
adotadas pelos cursos de Administração, Ciências Contábeis e Direito, assim 
como pelo uso de laboratórios, clínicas, serviços de assistência jurídica, fazenda 
experimental, realização de atividades extensionistas e pela supervisão de 
estágios. 

Interdisciplinaridade 
Atendendo às orientações dos respectivos projetos pedagógicos, a 
operacionalização da interdisciplinaridade cumpre normas específicas, 
formuladas pelos membros do corpo docente.  

Fonte: CPA . PUC MINAS, 2014. 

Gráfico 4 – Avaliação dos professores quanto à articulação entre ensino e extensão e 
entre ensino e pesquisa na PUC Minas, 2013 
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Pesquisa e Extensão conforma-se como estratégia que propicia o alcance desse 

proposito, pode-se inferir que a Universidade vem oferecendo as condições para tal. 

O Gráfico 5 mostra a avaliação feita pelos professores da PUC Minas à 

articulação entre graduação e pós-graduação. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 

Em relação à articulação entre graduação e pós-graduação 41,6% dos docentes da 

PUC Minas avaliaram-na como “muito satisfatória” e satisfatória.    

 

4.3 Atividades de ensino de Pós-graduação 

 

Os pressupostos do PDI e a forma de condução das atividades de ensino na pós-

graduação também apresentam coerência entre si. Essa afirmativa se ancora na 

constatação do cumprimento dos princípios estabelecidos e pela adoção de estratégias 

específicas para a pós-graduação na PUC Minas, explicitados a seguir. 

 A Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação (PROPPG) integra a estrutura da 

PUC Minas e de acordo com o PDI objetiva “planejar, coordenar e acompanhar as ações 

de Pós-graduação, de acordo com os padrões de excelência estabelecidos pela 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes)” e pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

juntamente com o incremento da pesquisa (PUC MINAS, 2011, p.40). 
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A PROPPG zela pelo cumprimento do princípio de integração entre ensino, 

pesquisa e extensão, definido pelo Art. 207 da Constituição da República e assegurado 

na Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

Nacional (LDBEN) (BRASIL, 1996). 

 A pós-graduação permite a capacitação dos docentes e demais profissionais além 

de possibilitar a fixação dos professores doutores na Instituição. Ademais é o ambiente 

mais propício à realização de projetos de pesquisa além de oxigenar os cursos de 

graduação (PUC MINAS, 2011).  

O incentivo à realização de pesquisas pode ser constatado pela destinação de 

20% do total da verba de financiamento de projetos de pesquisa pela PROPPG a 

projetos voltados para a área de inovação, seguindo a política nacional de órgãos de 

fomento.  

 

4.4 A coerência entre o PDI e as práticas de extensão 

 

De acordo com os valores da PUC Minas, a Universidade conforma sua política 

de extensão a partir da sistematização de suas experiências e a reflexão coletiva dos 

diversos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Nesse sentido, a extensão 

universitária realiza sua interlocução com o ambiente externo, abrindo espaço à 

comunidade para desenvolver ações que contribuem para uma formação de excelência 

dos alunos, intervindo na dinâmica social, cultural e política do seu entorno, com vistas 

à inclusão e ao desenvolvimento social. 

A Extensão, por meio de pesquisas aplicadas, tem como foco a elaboração de 

novos conhecimentos de interesse da sociedade. Assim, a relação extensão-pesquisa 

perpassa a criação e recriação de conhecimentos que possam contribuir com a 

transformação social.  

Em relação ao Ensino, as atividades de Extensão ampliam o espaço da sala de 

aula permitindo a construção do saber dentro e fora da academia. Dessa forma,  

 
integrada ao ensino e à pesquisa, é, portanto, parte do fazer acadêmico e um 
dos lugares do exercício da função social das IES. Nessa dupla dimensão, 
uma ação pedagógica extensionista favorece que a Universidade intensifique 
a convergência entre sua vocação técnico-científica, a vocação humanizadora 
e seu compromisso social. (PDI. PUC MINAS, 2011, p. 29).  
 

O documento em pauta, além do princípio constitucional da indissociabilidade 

traduz a relevância atribuída à Extensão no processo de formação acadêmica. Os 
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princípios e as diretrizes da extensão universitária estão reunidos em sua política, 

aprovada pelo Conselho Universitário, no ano de 2006, em que  

a extensão consolida-se como um dos meios que permite ampliar os canais de 
interlocução com os segmentos externos à universidade. Simultaneamente, o 
contato com a sociedade retroalimenta o ensino e a pesquisa e a própria 
extensão possibilitando o desenvolvimento de novos conhecimentos 
científicos (PDI. PUC MINAS, 2006, p.17). 

     

Esse documento, além das referências que permitem perceber a importância 

histórica da Extensão para a Universidade, define aspectos conceituais dessa atividade-

fim na PUC Minas e seus elementos norteadores.  

O PDI estabelece como diretriz que o fortalecimento da Política de Extensão da 

PUC Minas passa pela inserção dessa atividade-fim nos projetos pedagógicos dos 

cursos e pela interface com o ensino e a pesquisa. Estratégia para a concretização dessa 

diretriz, que antecede ao ano de 2013, mas mantida no período, é a participação da 

Proex na Comissão constituída pela Prograd, a qual compete a aprovação dos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos, em implantação e em revisão.  

Objetiva-se a revisão gradativa dos PPC para inserir, efetivamente, a 
extensão nos fundamentos e pressupostos da formação acadêmica, da 
definição do perfil do egresso e na composição da matriz curricular. Espera-
se que, até 2016, 100% dos cursos de graduação da PUC Minas, nas 
modalidades presencial e a distância, elaborem essa alteração curricular e 
incorporem a extensão universitária no cotidiano acadêmico. (PDI. PUC 
MINAS, 2011, p.58). 
 

Embora as políticas para o desenvolvimento das ações de Extensão estejam 

contempladas nos principais documentos institucionais, a perspectiva normativa só será 

suficiente para atender a realidade da comunidade interna e externa à Universidade se 

for, de fato, colocada em prática por todos os atores envolvidos nas atividades 

acadêmicas tais como professores, alunos, corpo técnico administrativo, tendo o pleno 

entendimento da extensão universitária.  

Como forma de avaliar a gestão que vem sendo realizada junto aos cursos, a 

Proex realizou um Diagnóstico da Extensão Universitária (2011-2013), tendo por 

perspectiva: 

(...) identificar a concepção de extensão universitária corrente, como ela é 
desenvolvida no curso, quais as principais dificuldades para sua realização e 
o entendimento sobre a indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão 
para a formação acadêmica e profissional de alunos e professores (CPA. 
PROEX. PUC MINAS. 2014). 
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Conforme discutido nesse Diagnóstico, os Projetos Pedagógicos dos Cursos 

analisados vêm incorporando o conceito, os princípios e as diretrizes norteadoras da 

extensão universidade, como previsto nos principais documentos institucionais.  

A metodologia adotada para a realização do Diagnóstico (pesquisa documental, 

entrevistas semiestruturadas e grupos focais) se assentou nas referencias advindas dos 

coordenadores dos cursos, dos coordenadores de extensão, dos professores e dos alunos, 

e o conhecimento que eles dispõe sobre as diretrizes emanadas dos documentos 

institucionais. O Diagnóstico apontou para o desconhecimento por boa parte desses 

sujeitos.  

Essa realidade tornou premente, portanto, uma ação pedagógica da Proex 

visando colocar em evidência o conceito da Extensão universitária assumido na PUC 

Minas, os princípios que a norteiam, bem como mecanismos capazes de permitir sua 

operacionalização. 

A partir desses resultados, a Coordenação de Formação da Proex, em parceria 

com os Núcleos Temáticos e as Coordenações de Extensão nas Unidades e nos Campi, 

deu início a processos de formação, em especial voltados para o corpo docente da 

Universidade. A perspectiva adotada foi a de que o professor possui um papel 

multiplicador e, portanto, representa um elemento-chave na propagação do conceito de 

extensão universitária e dos princípios que norteiam essa atividade-fim. O grupo em 

questão realizou oito formações ao longo do ano, das quais participaram 62 professores 

e 996 alunos. Embora se tenha em foco que a formação deve ser um processo 

continuado, as primeiras atividades realizadas permitiram vislumbrar uma adesão ainda 

reduzida por parte do corpo técnico-acadêmico.  

Também em 2013 a Proex ampliou a discussão sobre as possibilidades de 

contribuição da extensão universitária no desenvolvimento de competências e das 

capacidades dos alunos, conforme exigido no Enade. Sob responsabilidade das 

Coordenações de Formação e de Acompanhamento dos Projetos Pedagógicos, estão 

sendo planejadas ações, com implementação prevista para 2014, que tem como 

perspectiva permitir que se discuta os conceitos que norteiam a extensão e 

desenvolvimento de estratégias que ampliem as contribuições dessa atividade-fim para o 

desenvolvimento de um conjunto de competências e capacidades dos alunos, a saber: ler 

e interpretar; analisar e criticar as informações e fenômenos sociais; extrair conclusões 

por indução ou dedução; estabelecer relações, comparações e contrastes em diferentes 
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situações; detectar contradições; fazer escolhas valorativas avaliando as consequências; 

questionar a realidade e argumentar; projetar ações de intervenção; propor soluções para 

situações-problema; construir perspectivas integradoras; compreender de forma 

adequada e interdisciplinarmente os fenômenos políticos, sociais, econômicos, 

subjetivos e psicológicos, dentre outros; desenvolver a capacidade de reflexão crítica e 

sensível, bem como capacidade de abstração metafórica; compreender e interrelacionar 

os fundamentos filosóficos, axiológicos e teóricos de um campo de conhecimento, com 

sua respectiva aplicação prática (CPA. PROEX. PUC MINAS, 2014).  

O ano de 2013 foi um marco no diálogo estabelecido entre a Proex e os 

Institutos/Faculdades no que se refere à consolidação das práticas extensionistas 

vinculadas às disciplinas do ensino de graduação, especialmente pelo papel da 

assessoria e dos Núcleos Temáticos. Essas discussões permitiram o mapeamento de 

disciplinas em quase todos os cursos de graduação, com potencial para configurarem 

como práticas de extensão. Assim, as bases lançadas em 2013 hão de permitir que se 

alcance a meta proposta no PDI, de que 100% dos cursos de graduação da PUC Minas, 

nas modalidades presencial e a distância, elaborem alterações curriculares, com a 

incorporação da Extensão universitária no cotidiano acadêmico. 

No final de 2012 um balanço das atividades extensionistas indicou-se a 

necessidade de revisão da estrutura organizacional e de processos geridos pela Proex. 

Diante dessa realidade, ao longo de 2013 promoveram-se intensas discussões internas 

que culminaram com a criação de coordenações, as quais responderiam pela 

organização e estruturação das seguintes áreas compreendidas como estratégicas: 

Acompanhamento de Projetos Pedagógicos; Monitoramento e Avaliação; Formação; 

Cursos de Extensão; Convênios e Contratos; Programas e projetos Especiais; Produção 

Acadêmica. 

A constituição de processos integrados de gestão no âmbito da Extensão foi 

possibilitada pelo exercício colegiado ora para consulta ora para deliberação sobre 

assuntos estratégicos. Esse trabalho colegiado é realizado: mensalmente, de forma 

ordinária, com os coordenadores de Extensão das Unidades e campi; e de forma 

extraordinária, quinzenalmente, com os coordenadores de Núcleos Temáticos; 

semestralmente com todos os coordenadores de extensão. Essas últimas são reuniões 

que se configuram como estrutura de um colegiado ampliado com vistas a construção 

do plano de ação semestral/anual, a avaliação das práticas empreendidas no 
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semestre/ano, compartilhamento de informações estratégicas, bem como outras 

atividades relevantes à gestão da extensão universitária. 

 Para avaliar as políticas existentes na Instituição para o desenvolvimento das 

ações de Extensão pela comunidade acadêmica, foi estabelecido um quadro 

evidenciando a coerência entre as diretrizes e as ações da Proex com o PDI. 

 

Previsto no PDI Status em 2013 
Fortalecer os colegiados 
existentes. 

 

Como diretriz da PROEX, tendo por finalidade a difusão da Política 
de Extensão no âmbito dos cursos, definiu-se que cada Núcleo 
Temático responderia pela interlocução com os Institutos e 
Faculdades:  

• Núcleo de Investigação e Extensão da criança, do 
adolescente e do Jovem – referencia o ICH 

• Núcleo do Trabalho – Referencia o Iceg 
• Núcleo de Meio Ambiente e Saúde – referencia o ICBS e a 

Faculdade de Psicologia 
• Núcleo de Direitos Humanos e Inclusão – referencia a 

Faculdade Mineira de Direito 
•  Núcleo de Políticas Sociais e Urbanas – referencia o ICS 
• Núcleo de Tecnologia e Inovação – referencia o Ipuc, o Icei 

e a Faculdade de Comunicação e Artes. 
• No ano de 2013 foram iniciadas as aproximações com o 

Instituto Dom João Resende Costa. Entretanto, até o final do 
ano, ainda não havia sido definido o Núcleo Temático da 
Proex que o referenciaria. 

Assim, a atuação dos Núcleos Temáticos tem favorecido o 
fortalecimento de alguns colegiados, como o de Pesquisa e Extensão, 
por exemplo, do ICBS. Até o final de 2013, não tinha sido possível 
concretizar essa proposta em todos os Institutos. A expectativa é de 
que a definição também da coordenação de extensão no âmbito dos 
Institutos e Faculdade contribua para tornar concreto essa 
propositura. 

Núcleos Temáticos como 
multiplicadores da Política de 
Extensão, aos quais compete a 
sensibilização e o monitoramento 
do fazer extensionista nos 
espaços acadêmicos. 

 

Ampliação dos espaços de 
diálogo com os coordenadores de 
extensão dos cursos. 

Designação, até o final de 2013, 
no âmbito das Faculdades e 
Institutos, de um professor para 
exercer papel similar ao 
coordenador de extensão das 
unidades/campi. 

Até o final de 2013, 4 (quatro) Institutos e Faculdades haviam 
definido professores para essa função. Tais coordenadores passaram 
a integrar o Colegiado Ampliado, até então composto pelo Pró-reitor, 
sua assessoria, coordenadores dos Núcleos Temáticos, coordenadores 
de Extensão das unidades/campi. A expectativa é de que até o final 
de 2014, os 10 (dez) Institutos e Faculdades designem docentes para 
o cumprimento da função. 

Criação e incorporação de 
coordenadores de extensão dos 
Institutos e Faculdades que 
comporão o Colegiado Ampliado 

Articulação direta dos colegiados 
de Extensão com os corpos 
docente e discentes dos cursos. 

Ainda se está em fase de consolidação dos colegiados de extensão no 
âmbito dos Institutos e Faculdades, conforme descrito. 

Revisão gradativa dos PPC para 
inserir, efetivamente, a extensão 
nos fundamentos e pressupostos 
da formação acadêmica, da 

A Proex integra a comissão da Prograd responsável pela aprovação 
dos projetos pedagógicos (novos cursos e revisão), atuando 
favoravelmente à inclusão da extensão universitária nas práticas do 
ensino de graduação. Além da discussão teórica, a Proex contribui 

Quadro 12 – Comparativo entre as diretrizes e ações da Proex com o PDI – 2013, 
Segundo a Pró-reitoria de Extensão. 
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definição do papel do egresso e 
na composição da matriz 
curricular. 

com os cursos para a concepção de processos operativos no âmbito 
da extensão universitária. 

100% dos cursos de graduação 
da PUC Minas, nas modalidades 
presencial e a distância, elaborem 
essa alteração curricular e 
incorporem a extensão 
universitária no cotidiano 
acadêmico. 

 

Contribuir com a revisão das 
Diretrizes para a Graduação da 
PUC Minas (2004), no que se 
refere aos instrumentos 
possibilitadores dessa integração 
e ao atendimento ao PNE. 

Não iniciado. 

Integração dos princípios 
norteadores da extensão às 
matrizes curriculares, incluindo e 
valorizando as atividades 
extensionistas nos planos de 
ensino, trabalhos 
interdisciplinares, monografias, 
eventos, cursos, práticas 
investigativas, atividades 
complementares de graduação 
(ACG), estágios. 

A tentativa de integração tem se dado via desenvolvimento de 
práticas de extensão vinculadas às atividades cotidianas dos cursos, 
em especial, no âmbito das disciplinas de graduação. 

Construção de Programas de 
Extensão, de modo a criar maior 
relação com o ensino e a 
pesquisa (...) 

No final do ano de 2013, dois Programas passaram a ser 
desenvolvidos (em caráter experimental): a) Programa de Cidadania 
Digital; b) Programa PUC Mais Idade. Cada programa contempla 12 
projetos de extensão, que se propuseram a estabelecer metodologias 
conjuntas para desenvolvimento das ações e outras práticas capazes 
de permitir o compartilhamento de experiência entre as diversas 
coordenações de projetos. A expectativa é de que nos próximos anos 
seja possível identificar se as ações concretizaram a proposta de uma 
maior articulação com o ensino e a pesquisa. 

Regulamentação das diretrizes de 
oferta de cursos de extensão 
pelos Institutos, Faculdades, 
unidades Acadêmicas Especiais e 
outros setores, nas modalidades 
presencial e a distância. 

Perspectiva é de que a diretriz seja iniciada em 2014. 

Institucionalização da extensão 
universitária no âmbito dos 
cursos stricto sensu. 

Algumas ações vêm sendo realizadas envolvendo extensão – pós-
graduação stricto sensu. Ainda não foram desenvolvidas estratégias 
orgânicas, como as que vêm sendo articuladas com os cursos de 
graduação, que permitam a incorporação da extensão às atividades 
cotidiana da pós-graduação ou a captação de informações sobre 
eventuais ações de extensão que vêm sendo desenvolvidas nesses 
espaços. Assim, a relação tem sido incipiente. 

Elaboração de um edital conjunto 
pesquisa-extensão. 

Discussões não iniciadas. 

Valorização da extensão 
universitária como requisito para 
o ingresso e a progressão na 
carreira docente. 

Ainda não discutida com a CPA 
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Valorização do corpo técnico-
administrativo, quanto ao suporte 
e a participação nas ações 
extensionistas. 

Discussões não iniciadas. 

Realização de um diagnóstico, a 
ser utilizado como ferramenta de 
gestão, que possibilite a revisão 
das estratégias utilizadas para a 
implementação da política de 
extensão na PUC Minas. 

Diagnóstico finalizado em 2013. 

Construção de mecanismos 
internos de avaliação e 
monitoramento, que sejam 
estendidos para captar as 
perspectivas dos usuários. 

Em 2013, a Proex criou uma Coordenação de Monitoramento e 
Avaliação, que deu início à formulação de diretrizes comuns para o 
acompanhamento das ações. Ainda incipiente, o processo teve foco, 
especialmente, no acompanhamento dos projetos acadêmico-
assistenciais e dos aspectos financeiros das ações. A implementação 
dos processos de monitoramento dos projetos é atribuição também 
dos Núcleos Temáticos da Proex, que estabeleceram mecanismos 
próprios ao longo dos anos para o acompanhamento das ações. 
Assim, no ano em questão, a Coordenação recém-criada iniciou os 
procedimentos para a compilação dos processos desenvolvidos pelos 
Núcleos e a restruturação da sistemática de acompanhamento. A 
ausência de sistema de informação para coleta dos dados tem sido um 
entrave para o desenvolvimento dos processos. 

Desenho e implantação de um 
novo sistema de informática para 
gestão da extensão, em conjunto 
com a GTI. 

Em parceria com a GTI, a Proex deu início, no ano de 2011, a 
discussões sobre um novo sistema capaz de permitir o registro de 
todas as ações de extensão da Universidade, servindo como 
mecanismo fundamental para o monitoramento e a avaliação das 
práticas. Finalizado o ano de 2013, o novo sistema ainda não está 
pronto para ser implementado, o que mantém parte considerável das 
informações coletada de forma manual. 

Regulamento interno da PROEX. Previsto para 2014. 

Aprofundar a discussão do 
binômio extensão-estágio, na 
tentativa de permitir a 
equiparação entre as atividades, 
conforme previsto na lei de nº. 
11.788. 

Discussões esparsas foram iniciadas, mas ainda não há um 
procedimento sistemático que permita a equiparação. 

Estimular a produção acadêmica, 
incluindo a edição de uma revista 
de extensão da PUC Minas. 

No ano em questão, foram iniciados os processos para produção de 
um livro, contendo artigos dos projetos desenvolvidos nos anos de 
2011 e 2012. O fomento à produção acadêmica também deve passar 
pela criação da revista eletrônica, que está em fase de elaboração do 
projeto. 

Estreitamento do diálogo com a 
Secretaria de Comunicação. 

Tendo havido a implantação de uma Assessoria de Comunicação 
(com duplo vínculo: Proex – Secom), deu-se continuidade à parceria 
iniciada antes de 2013.  

Estreitamento com a Secretaria 
de Cultura e Assuntos 
Comunitários. 

Não iniciado. 

Fonte: PROEX. CPA. PUC MINAS, 2014. 

Percebe-se através desse quadro, que o PDI tem sido referência para a Proex no 

que se refere às discussões internas. Pacto institucional em torno do que se pretende 
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alcançar no quinquênio 2012 – 2016. As concertações intrainstitucionais têm sido 

buscadas no sentido de efetivar as previsões lá estabelecidas. 

 
4.5 Plano de Desenvolvimento Institucional e a pesquisa e iniciação científica, na 

PUC Minas 

 

Fiel à sua missão, a PUC Minas tem como proposta, por meio da pesquisa e da 

iniciação científica, desenvolver junto aos alunos conhecimento alicerçado no exercício 

da autonomia da ciência e liberdade do pensamento acadêmico, além de realizar a 

investigação sistemática e criteriosa das questões atinentes à realidade social.  

Na PUC Minas, a pesquisa desenha-se como a busca de atualização e produção 

do conhecimento, de se constituir como parte da formação do aluno. Nesse sentido, a 

iniciação científica transforma-se em importante expressão da identidade da 

Universidade. Os esforços envidados pela PUC Minas, nessa direção, visam estimular 

os alunos a se aprofundarem em questões pertinentes e que contribuam para o avanço do 

conhecimento científico e para melhor formação acadêmica. 

Assim como a pesquisa, a iniciação científica é um instrumento que permite o 

desenvolvimento científico na Universidade.  Ela introduz os estudantes de graduação 

na pesquisa científica. Esses alunos podem participar da iniciação científica através de 

programas da própria Instituição, do CNPq, da Fapemig, e de diferentes institutos e 

organizações governamentais e não governamentais.  

Entre os programas financiados pela PUC Minas destacam-se o Fundo de 

Incentivo à Pesquisa (FIP), criado em 1982 pela Portaria R/Nº. 17/82, que visa estimular 

as atividades de pesquisa na Instituição. Ele é destinado meio por cento (0,5%) do 

orçamento da Universidade, sendo os recursos distribuídos segundo critérios 

estabelecidos pela Pró-reitoria de Pós-graduação e Pesquisa (PROPPG). O FIP além de 

ajudar a fomentar a cultura de pesquisa, auxilia na continuidade dos grupos de pesquisa.  

O financiamento é ofertado ao professor que apresentar seu projeto de pesquisa, e 

ofertando ainda bolsa para estagiário que irá atuar na pesquisa do docente. 

Criado em 1985, o Programa de Bolsas de Iniciação Científica (Probic) tem 

como alvo incitar o desenvolvimento da pesquisa junto aos estudantes da graduação que 

apresentam seus projetos sob a orientação de um professor. Nesse caso, os projetos são 

financiados pela própria Universidade com verba suplementar. Essa linha de projetos 

tem duas entradas anuais: a que inicia em agosto tem duração de 12 meses e a de 
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fevereiro tem duração de 11 meses. Os alunos de graduação da PUC Minas, além de 

participação da Iniciação Científica pelos programas da própria Instituição, podem 

participar também de pesquisas financiadas pelo Conselho Nacional de Pesquisa 

(CNPq), Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig) e de 

diferentes empresas, organizações não governamentais (ONGs) e órgãos 

governamentais. 

O gráfico, a seguir, mostra evolução de projetos de pesquisa desenvolvidos com 

recursos da Instituição em comparação com os recursos externos, referente ao período 

de 2011 a 2013. 

 

Fonte: CPA. PROPPG. PUC MINAS, 2014. 

 

A partir destes resultados pode-se observar que durante o período, houve uma 

pequena redução do número de projetos patrocinados tanto por recursos internos quanto 

externos, em 2012, e em 2013, esses números voltam a crescer.  

Outra análise importante diz respeito à comparação entre a quantidade de 

projetos patrocinados por recursos externos e internos em cada ano. Os dados revelam 

que mais de 70% dos projetos de pesquisa receberam fomento interno e mais de 25% 

destes foram beneficiados com recursos externos, demonstrando que a maior parte do 

recurso em projetos de pesquisa advém da própria Universidade. 

O gráfico, a seguir, mostra o número de projetos de iniciação científica no 

período de 2011 a 2013. 
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Fonte: CPA. PROPPG. PUC MINAS, 2014. 
 

O gráfico mostra que nos três anos ocorreu um aumento significativo de projetos 

de iniciação científica, com destaque para 2013, em que este número aumentou 

sensivelmente, ou seja, quase 10% a mais em relação aos outros anos do período.  

Além do fomento a projetos de pesquisa, a PUC Minas financia, com auxílio 

viagem, a participação de seus professores em diversos eventos de caráter técnico-

científico e didático-pedagógico. Em 2013, a PUC Minas concedeu 294 auxílios viagem 

assim distribuídos: participação docente em eventos nacionais (77) e internacionais 

(47), apresentação de trabalhos em eventos; e (22) e participação em bancas (148). Vale 

ressaltar que o total de auxílios viagem concedidas em 2013 foi menor 8,98% em 

relação ao ano anterior que foi de 323 benefícios concedidos. 

No sentido de qualificar a pesquisa produzida na instituição foi criado em julho 

de 2000 o Comitê de Ética em Pesquisa da PUC Minas (CEP/PUC Minas), vinculado à 

PROPPG. O objetivo é atender a demanda de avaliação ética dos projetos de pesquisa 

provenientes dos cursos de graduação e pós-graduação, bem como das demais 

atividades de pesquisa envolvendo seres humanos, realizadas pela Instituição. “Além do 

trabalho de avaliação dos projetos de pesquisa, o CEP realiza palestras e atividades 

educativas, no intuito de orientar e promover o tema da ética em pesquisa na 

Universidade”. (PUC MINAS, 2011, p. 54). 
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Gráfico 7 – Número de projetos de iniciação científica no período de 2011 a 2013 
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Também está em funcionamento a Comissão de Ética no Uso de Animais da 

PUC Minas (Ceua/PUC Minas), “órgão colegiado de assessoria institucional autônomo, 

multidisciplinar, deliberativo, consultivo e educativo, do ponto de vista ético, em 

questões relativas ao uso de animais no ensino, extensão e na experimentação, 

vinculado operacionalmente à PROPPG”. (PUC MINAS, 2011, p. 55). 

Sobre as formas de publicização da produção científica na PUC Minas, segundo 

a PROPPG, as produções científicas advindas dos projetos de pesquisa realizadas em 

2013 foram destacadas nos mais diversos veículos como revistas eletrônicas, 

publicações de eventos, além de relatórios técnicos e publicações na Editora PUC 

Minas. Com a realização do Seminário anual de Iniciação Científica, os melhores 

trabalhos foram publicados no Livro de Destaque da Iniciação Científica. 

O fortalecimento da relação entre ensino e pesquisa encontra suas bases na 

inserção da estrutura curricular dos Projetos Pedagógicos dos cursos de graduação. 

Ademais o reconhecimento, pela Universidade, da pesquisa e da iniciação científica 

como Atividade Complementar de Graduação, o que possibilita ao aluno desenvolver 

práticas de pesquisa por meio da articulação entre esta com o ensino, dentro das 

disciplinas curriculares. 

a) Em 2013, a PROPPG estabeleceu diversas ações visando: 

• a consolidação do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica; 

• o desenvolvimento do Sistema de Controle Financeiro dos Projetos FIP e 

PROBIC; 

• a consolidação dos atuais programas de pós-graduação; 

• o dimensionamento adequado do número de docentes por programa de pós-

graduação; 

• a  ampliação de cursos de doutorado dos atuais programas; 

• a ampliação do número de alunos orientados por docente. 

b) Ações realizadas em 2013. 

• o NIT foi criado e já é uma realidade na PUC Minas. O NIT integra a estrutura 

da Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação da PUC Minas – PROPPG e 

tem como objetivo primordial informar a comunidade acadêmica e pesquisadora 

da Universidade sobre as formas de proteção dos produtos resultantes de suas 

pesquisas. O Núcleo faz orientação e capacitação dos projetos inovadores 

desenvolvidos no âmbito da PUC Minas, com finalidade de criar um patrimônio 
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intelectual na inovação e contribuir efetivamente para o desenvolvimento 

científico-tecnológico do Estado de Minas Gerais; 

• o Sistema de Controle dos Projetos FIP e PROBIC está em desenvolvimento; 

• o estágio atual da pós-graduação na PUC Minas e as comparações com as 

instituições estudadas indicam alguns elementos para a elaboração de 

planejamento adequado para o fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação, 

como a consolidação dos programas existentes visando o aumento dos conceitos 

atuais obtidos pela Capes e o aumeno do número de cursos de doutorado na 

Instituição; 

• um componente importante relacionado à consolidação dos atuais programas 

refere-se ao número de professores dos cursos de pós-graduação. As diretrizes 

da Capes estão sendo observadas no sentido de otimizar este valor. 

 

4.6 Responsabilidade Social e o Desenvolvimento Institucional 

 

Essa parte, integrante do Eixo II – Desenvolvimento Institucional, tem por 

objetivo analisar a coerência das ações institucionais da PUC Minas relacionadas com a 

inclusão social, o desenvolvimento econômico e social, a defesa do meio ambiente, a 

memória cultural, à produção artística e patrimônio cultural, conforme estabelece o PDI 

(PUC MINAS, 2011).  

O Sinaes define que a responsabilidade social “refere-se à sua contribuição em 

relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio 

ambiente, da memória cultural da produção artística e do patrimônio cultural” 

(BRASIL, 2004). 

No PDI consta que, uma instituição de educação superior deve estar ciente da 

realidade que a cerca, dos seus problemas, das questões sociais, políticas e econômicas 

da sua região. Sendo assim, a PUC Minas incorpora “à formação técnico-científica os 

princípios relativos à promoção da justiça social, da preservação do meio ambiente, da 

solidariedade e do respeito entre os povos” (PUC MINAS, 2011, p. 63) e reforça os 

valores éticos e morais, priorizando o humanismo em todas as suas atividades e ações, 

com registro nos seus documentos e nos projetos pedagógicos dos seus cursos, tudo isso 

alinhado as ações de responsabilidade social. 
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Na PUC Minas o Ensino, a Pesquisa e a Extensão possibilitam o cumprimento 

das ações institucionais relacionadas com a responsabilidade social. As várias 

modalidades de Extensão permitem a construção do conhecimento a partir do “fazer 

acadêmico unido ao popular” (PUC MINAS, 201, p.64) sendo, portanto o lugar do 

exercício da função social da Universidade. Os temas e projetos ligados à Extensão 

contribuem para inclusão e desenvolvimento social, defesa ao meio ambiente, promoção 

e prevenção relacionadas com o processo saúde-doença, difusão e preservação da 

memória cultural.  

Além da Extensão, a PUC Minas, com o intuito de ampliar e difundir as ações 

institucionais tem como órgão auxiliar a Secac. Criada em 2008, essa secretaria 

contribui para a realização da missão institucional ao desenvolver ações e serviços 

relacionados com a inclusão social de alunos em situação de vulnerabilidade, com os 

portadores de necessidades especiais, também atua na disseminação da cultura e arte e 

com ações de preservação do patrimônio histórico, cultural e ambiental. 

A Secac é composta pelos seguintes órgãos e setores: Coordenadoria de Apoio 

Comunitário; Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com Necessidades Especiais; 

Museu de Ciências Naturais; Coordenadoria de Atividades Artísticas e Culturais; PUC 

TV; Escola de Teatro; Grupo de Teatro Filhos da PUC; Coral da PUC Minas; e a 

Pastoral Universitária (PUC MINAS, 2011). Essa estrutura busca sistematizar os 

procedimentos que a integram, tendo por objetivo identificar políticas comunitárias e 

culturais e torná-las coerentes com o PDI da Instituição. 

A Coordenadoria de Apoio Comunitário coordena e “executa políticas 

assistenciais com vistas ao atendimento e acolhimento de alunos em situação de 

carência socioeconômica” (CPA. PUC MINAS, 2014). A Coordenadoria tem a sua sede 

no campus Coração Eucarístico e se faz presente em todos os campi e unidades da PUC 

Minas. Esse órgão tem como atribuições a gestão da concessão de benefícios para 

alunos carentes (graduação e pós-graduação), operacionalizando as modalidades de 

bolsas de estudo e de financiamento escolar. Segundo a Coordenadoria, o histórico de 

bolsas concedidas aos alunos, até o segundo semestre de 2013 foi: 

a) Programa Universidade para Todos (Prouni) – de 2005 até o segundo semestre 

de 2013 – 25.943 bolsas (bolsas de 50 e 100%); 

b) Bolsa Institucional – 1º. semestre de 2007 até o 2º. semestre de 2013 – 4.564 

bolsas; 
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c) Financiamento Estudantil/MEC/FNDE-FIES – de 2005 até o 2º. semestre de 

2013 – 18.422 bolsas; 

d) Crédito Educacional Rotativo Especial (CER) – 1º. semestre de 2005 até o 2º. 

semestre de 2013 – 7.252 bolsas. 

 

A Tabela 1 mostra o número de alunos beneficiados com bolsa de estudos no 

segundo semestre de 2013, segundo o informativo institucional Revista PUC Minas. 

 

 
 

Campus/Unidade 

Nº de alunos beneficiados 
Graduação Pós-

graduaçã
o Lato 
Sensu 

Pós-
graduaçã
o Stricto 
Sensu(3) 

Total geral 
Bolsas 

p/alunos 
carentes 

(1) 

Bolsas 
ProUni 

Outras 
bolsas 

(2) 

Total 

Barreiro 427 1.355 564 2.346 10 - 2.356 
Coração Eucarístico  940 4.088 2.657 7.685 167 512 8.364 
São Gabriel 326 1.552 575 2.453 12 18 2.483 
Núcleo Universitário 
de Betim 

188 1.166 389 1.743 1 - 1.744 

Núcleo Universitário 
de Contagem 

277 1.068 458 1.803 2 - 1.805 

Arcos 98 387 63 548 - - 548 
Guanhães 5 63 3 71 - - 71 
Poços de Caldas 241 1.306 467 2.014 31 - 2.045 

Serro 44 102 32 178 - - 178 
Total 2.546 11.087 5.208 18.841 223 530 19.594 

(1) Bolsas: Secac/DAC, Seminário, Institucional e Reitoria Assistencial. 
(2) Bolsas: Convênio Cultural, Grupo Familiar, Bolsa Colégio Santa Maria, Destaque Acadêmico, 
Empresas, Sindicato e Acordo Coletivo (ADPUC, SAAE, SINPRO, SINAAE/JF).  
(3) concedidas por: CAPES, FAPEMIG, CNPq, PUC Minas, Empresas e Sindicatos. 
Obs.: O aluno com mais de um tipo de bolsa é considerado mais de uma vez. 
Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2014. 

 

Do total de bolsas distribuídas na PUC Minas, 753 (3,84%) foram para a pós-

graduação, lato e stricto sensu, e 18.841 (96,16%) para a graduação.  Do número de 

bolsas distribuídas para a graduação, 11.087 (58,84%) são oriundas do ProUni 

permitindo portanto, a ruptura da limitação imposta pela condição econômica e abrindo 

a oportunidade para que as pessoas ao ingressarem na instituição modifiquem o seu 

futuro ao cursar um ensino de qualidade.  

Além da concessão de bolsas a Coordenadoria de Apoio Comunitário, 

juntamente com a Pastoral, dá suporte e apoio aos discentes, docentes e pessoal técnico-

Tabela 1 – Alunos beneficiados com bolsa de estudos, na PUC Minas, no segundo 
semestre de 2013. 
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administrativo em situações de adoecimento grave e falecimento na família atestando o 

compromisso social da Instituição para com a comunidade acadêmica.  

O Gráfico 8 mostra a classificação dada pelos docentes da PUC Minas à ação de 

responsabilidade social “atenção a setores excluídos e a promoção da cidadania”. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 

Dos 202 professores 22,3% consideram como muito satisfatória a atenção dada 

aos setores e As ações de promoção da cidadania promovidas pela Universidade, já para 

37,1% essa atuação é satisfatória, o que demonstra que mais da metade dos docentes 

(59,4%) reconhecem essa ação na PUC Minas. Entre os professores 18,3% classificaram 

a ação como regular, ficando o restante entre insatisfatório (2,5%), muito insatisfatório 

(0,5%), 7,9% fizeram opção pela alternativa não sei responder e 11,4% não 

responderam a questão. 

A mesma questão foi formulada para o pessoal técnico-administrativo da PUC 

Minas e os dados são apresentados no Gráfico 9. 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

Dos técnicos-administrativos 19,2% avaliaram a atenção a setores excluídos e a 

promoção da cidadania como muito satisfatória e 43,11% como satisfatória. Isso 

demonstra que mais da metade (62,27%) reconhecem essas ações na PUC Minas, 15% 

classificaram como regular e o restante ficou entre o insatisfatório 3,6%, muito 

insatisfatório 0,6%. Assinalaram a alternativa não sei responder 10,2%, e 8,4% não 

responderam a questão. 

Pode se observar que os docentes e pessoal técnico-administrativo da PUC 

Minas reconhecem que a Universidade promove ações institucionais de 

responsabilidade social, voltadas para a atenção aos excluídos e promoção da cidadania. 

Outro setor da Secac é o Núcleo de Apoio à Inclusão do Aluno com 

Necessidades Especiais (NAI), cujo objetivo é articular e coordenar as ações de 

atendimento a discentes, docentes e corpo técnico-administrativo quanto às 

necessidades educacionais especiais e a inclusão. As metas do NAI estabelecidas no 

PDI são: “consolidação e ampliação do Programa de Oficina de Libras, Braille e 

Comunicação Alternativa; desenvolvimento de pesquisas [...]; ampliação da 

acessibilidade digital e sonora” (PUC MINAS, 2011, p.65). 

A Tabela 2 apresenta o número de alunos assistidos pelo NAI, nos campi e 

unidades da PUC Minas, segundo o tipo de deficiência, no segundo semestre de 2013. 
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Gráfico 9 – Avaliação das ações de responsabilidade social “Atenção a setores excluídos e 
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Auditiva Física Visual Total 

Em relação às deficiências atendidas a mais frequente foi a física com 111 

(40,51%) atendimentos, seguida pela auditiva com 85 (31,02%) e a visual 78 (28,47%), 

no segundo semestre de 2013. Quanto à localização dos atendimentos, no Coração 

Eucarístico ocorreu o maior número com 128 (46,04%) alunos atendidos no segundo 

semestre. Isso decorre do fato do campus abrigar o maior número de cursos e de alunos. 

As ações institucionais do NAI garantem aos alunos com déficit auditivo a 

presença, em sala de aula, de um intérprete de Libras; ao portador de déficit visual, a 

transcrição do material em Braille; e aqueles com déficit motor, a adequação e 

ampliação da acessibilidade arquitetônica da instituição, este último em parceria com a 

Pró-reitoria de Logística e Infraestrutura (Proinfra). (CPA. SECAC. PUCMINAS, 

2014). 

As ações realizadas pelo NAI e os dados apresentados mostram a atenção 

contínua da Instituição para a assistência aos alunos com deficiência física, auditiva e 

visual. As ações do NAI propostas no PDI é que elas sejam “voltadas para conhecer as 

necessidades individuais de cada aluno, acompanhar o seu desenvolvimento global e 

disponibilizar o suporte necessário à sua condição especial” (PDI. PUC MINAS, 2011, 

p. 68). 

O NAI, com o conhecimento que dispõe sobre os alunos com necessidades 

especiais, mantem “comunicação com os coordenadores de cursos e professores 

informando a condição do aluno e oferecendo orientação” (CPA. Secac. PUC Minas, 

2014), evidenciando o compromisso assumido no PDI em relação à inclusão de pessoas 

com deficiência.  

    Tabela 2 – Alunos assistidos pelo NAI por campus, ou unidade, segundo o tipo de 
deficiência, no segundo semestre de 2013. 

Campus/Unidade Alunos assistidos – tipo deficiência 

Unidade Barreiro 10 13 5 28 
Unidade Coração Eucarístico 50 41 37 128 
Unidade Praça da Liberdade 2 5 - 7 

Unidade São Gabriel 8 17 10 35 
Núcleo Universitário de Betim 10 13 6 29 

Núcleo Universitário de Contagem 2 12 9 23 
Campus de Arcos 2 4 2 8 

Campus de Poços de Caldas 1 5 8 14 
Campus de Serro - 1 1 2 

Total 85 111 78 274 

     Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2014. 
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Segundo o relatório, preenchido pela Secac, o núcleo elabora “manuais, banners 

e cartilhas informativas para circulação interna” sobre temas relacionados com a 

inclusão de pessoas com necessidades especiais. Prossegue informando ainda que, além 

disso, auxilia a Pró-reitoria de Recursos Humanos (PRORH) e o Núcleo de Direitos 

Humanos e Inclusão (NDHI) na indicação de alunos com necessidades especiais para 

contratação também organiza e oferece oficinas para qualificação e treinamento dos 

interessados no trabalho com pessoas com necessidades especiais. 

No ano de 2013 foram atendidos cerca de “280 alunos com necessidades 

educacionais especiais” pelo NAI (CPA. Secac. PUC Minas, 2014). No mesmo relatório 

encaminhado pela Secac consta que além do atendimento específico, o NAI fez “visitas 

aos colegiados de curso e trabalhou em parceria com serviços clínicos disponíveis na 

Universidade e em conjunto com setores da que possibilitaram a ampliação da 

acessibilidade digital, física e comunicacional”.  

O NAI está aprofundando e ampliando as suas parcerias e vai expandir suas 

visitas aos colegiados de cursos e buscando, por meio de encontros sistemáticos, atingir 

“institutos, faculdades, campi, unidades e demais setores da Universidade” o 

aprimoramento do atendimento aos alunos e da relação com o corpo docente, 

oportunizando a esse público o conhecimento das atribuições deste órgão (CPA. 

SECAC. PUC MINAS, 2014). 

Outro setor que compõe a Secac é o Museu de Ciências Naturais. Criado em 

julho de 1983, “é um espaço interdisciplinar onde o ensino, a pesquisa e a extensão se 

realizam em um diálogo que envolve a comunidade acadêmica e diferentes segmentos 

da sociedade” (CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014). Segundo o mesmo relatório a 

missão do Museu, é  

[...] promover o conhecimento da história natural do Estado de Minas Gerais 
e a conservação ambiental a partir do desenvolvimento da pesquisa e da 
educação científica que tenham como foco as diversidades biológica, 
ambiental e social, contribuindo para a formação inicial e continuada de 
profissionais e cidadãos comprometidos com a cultura do cuidado e da 
sustentabilidade do planeta (CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014). 
 

A política educacional do Museu tem como diretriz a “valorização e o respeito a 

sociodiversidade tendo como meta oferecer experiências de conhecimento ao maior e 

mais variado público possível” (CPA. Secac. PUC Minas, 2014). Essa diretriz é 

traduzida na pesquisa contínua de alternativas diversas para o atendimento, que visem a 

remoção de “qualquer tipo de barreira ao conhecimento” relativas à infraestrutura física, 

linguísticas, limitações cognitivas ou físicas. 
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Segundo a Secac no “Museu diferentes alternativas têm sido adotadas e 

acordadas no sentido de aumentar a acessibilidade”, essas alternativas estão em 

consonância com as propostas do Plano Nacional de Educação Museal, a saber: 

a) planejamento da estrutura física de modo a garantir a entrada, visitação e 

permanência de PNE (dois realizados em 2013); 

b) contratação de funcionários e monitores PNE (dois em 2013); 

c) desenvolvimento de ações educativas inclusivas com planejamento e execução 

de atividades voltadas para visitantes PNE: caixas de toques, modelos para 

toque, materiais em Braile; 

d) parceria com o NAI – para garantir a existência de um corpo itinerante de 

profissionais especializados para atender a demanda de pessoas com deficiência 

tais como intérpretes, especialistas em acessibilidade, dentre outros.  

O acervo do Museu, reunido há mais de 30 anos abriga uma das principais 

coleções de mamíferos fósseis da América Latina, “coleções de Arqueologia, além das 

coleções da fauna brasileira atual de mamíferos, aves, répteis, anfíbios, peixes, animais 

invertebrados e botânica”, o que permite o cumprimento da responsabilidade social da 

Instituição (CPA. Secac. PUC Minas, 2014). A Tabela 3 mostra o número de 

exemplares tombados e em preparação, no Museu de Ciências Naturais no segundo 

semestre de 2013. 
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 Tombados Em preparação 

 
O acervo do Museu está organizado em 11 coleções científicas, além de uma 

reserva técnica e do acervo em exposição. Segundo a Secac a evolução do acervo se 

deve  

[...] às pesquisas institucionais relativas a biodiversidade: projetos de 
levantamento faunísticos e florísticos, estudos ambientais (EIA/RIMA), 
convênios e parcerias com órgão público ligados ao meio ambiente (ICMBio, 
IEF, Fundação Zoo-botânica e Cemig), permuta com empresas de consultoria 
ambiental e outras instituições de ensino e pesquisa em meio ambiente, além 
de doações individuais (CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014). 
 

Os Curadores das coleções do Museu atuam em Conselhos Consultivos de 

Unidades de Conservação do Estado (PARNA, Cipó e PE Serra do Rola Moça, 

Fundação Zoo-botânica), e também fornecem, por meio da pesquisa, subsídios a 

profissionais e instituições que discutem políticas públicas para o meio ambiente (CPA. 

SECAC. PUC MINAS, 2014). 

Além das ações voltadas para o ensino, pesquisa e extensão o Museu tem, na sua 

rotina de trabalho, ações ligadas ao lazer cultural e a popularização científica. O setor 

tem recebido “uma média de 50 mil visitantes por ano, entre estudantes da educação 

básica, grupos especiais, pesquisadores e turistas, nacionais e estrangeiros”. (CPA. 

Secac. PUC Minas, 2014). Entretanto, segundo o relatório, a partir de janeiro de 2013, 

essas ações e visitas foram reduzidas devido ao incêndio ocorrido nas áreas de 

Tabela 3 – Acervo do Museu de Ciências Naturais da PUC Minas, tombados e em 
preparação, no ano de 2013. 

Acervo/Coleções Condições do acervo 

Fósseis 
Paleontologia 55.000 15.000 

Neontológicas 
Zoologia – Vertebrados 

Herpetologia-anfíbios 18.724 400 
Herpetologia- Répteis 5.284 200 

Ornitologia 3.640 403 
Ictiologia (lotes) 1.082 ~500 
Mastozoologia 3.886 650 

Zoologia – Invertebrados 
Insetos 24.434 ~5.000 

Moluscos (lotes) 445 15 
Botânicas 

Briófitas 763 200 
Pteridófitas 214 50 

Fanerógamas 3.052 3.500 
Coleção Carpológica 27  238 

Liquens 123 35 
Xiloteca 46 11 

                         Fonte: CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014. 
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exposição. Em relação ao Museu, segundo o relatório entregue pela Secac, o ano de 

2013 foi dedicado “prioritariamente a recuperação dos danos sofridos e em 11 meses de 

trabalho, foram efetivados nove projetos visando a reforma na infraestrutura, na rede 

elétrica, recuperação (limpeza, restauração, remontagem) de todas as exposições 

permanentes e inclusão da nova exposição Idi Amin (gorila que morreu em março de 

2012 no Zoológico de Belo Horizonte). Em dezembro de 2013 o Museu foi reaberto à 

visitação e nos 15 dias de janeiro (antes do incêndio) e em 15 dias de dezembro ele 

recebeu 2.813 visitantes. 

A despeito da ocorrência do incêndio, as ações que não dependiam de visitação 

continuaram ocorrendo. E no Museu aconteceu: 

[...] 10 cursos/palestras; seis eventos técnico-científicos e educativos; I 
Seminário de Arqueologia; cinco eventos de educação e popularização 
científicas (Feira de Ciências, Cultura e Tecnologia da Prefeitura de Belo 
Horizonte, Caravana Astronômica, exposição itinerante “Para ver estrelas”, 
Dia Mundial dos Animais, 10º Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, 
11º Semana Nacional de Museus); produção de nove recursos didáticos para 
educação científica; nove projetos de pesquisa; dois projetos de educação; 
orientação de 34 alunos da graduação; 11 projetos arquitetônicos dos quais 
dois estão relacionados com a acessibilidade; intercâmbio científico (vista de 
15 pesquisadores nacionais e estrangeiros, 150 alunos de outra IES, doação  e 
permuta ao acervo. (CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014).  
 

As ações do Museu, direcionadas para o público interno e externo, propiciam as 

crianças, adolescentes e adultos, a partir da experiência e contato direto com 

manifestações culturais variadas, um incremento no seu conhecimento, a apropriação e 

valorização da herança cultural e a produção e geração de novos saberes (BRASIL, 

2010). 

A Coordenadoria de Atividades Artísticas e Culturais, órgão da Secac, 

desenvolve atividades que estimulam a produção e o consumo de atividades artístico-

culturais, pelo público interno e externo, e contribuem para a transferência de 

conhecimento.  

Ao longo do ano de 2013, essa coordenadoria, deu continuidade aos projetos: 

Conexão Ciência e Cultura; MPB Quarta; e a Sexta de Música Erudita. O projeto 

Conexão Ciência e Cultura objetiva promover o debate de temas relevantes para a 

sociedade, e tem como parceiro a Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação e cursos 

da Universidade. Em 2013 recebeu financiamento da Fapemig, o que permitiu a 

realização de sete conferências e debates com especialistas nacionais e internacionais. A 

MPB Quarta teve 22 apresentações. A Sexta de Música Erudita, que apresenta os 

expoentes das músicas popular e erudita e é realizado em conjunto com a Fundação de 
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Educação Artística e a Universidade do Estado de Minas Gerais (Uemg), realizou 23 

apresentações.  

A Escola de Teatro, o Grupo de Teatro Filhos da PUC e o Coral da PUC Minas 

são de responsabilidade da Secac. A Escola de Teatro é considerada “como um centro 

de referência na formação de atores do estado de Minas Gerais” (PUC MINAS, 2011, p. 

75) e oferece cursos profissionalizantes para a formação e capacitação profissional, 

desenvolvendo atividades de preparação artística e pedagógica, pesquisa e criação. A 

Escola, com sede no campus Coração Eucarístico, contou, no ano de 2013, com 318 

alunos nos cursos profissionalizantes e de curta duração. O Grupo de Teatro Filhos da 

PUC realizou 16 apresentações no ano de 2013 e o Coral da PUC Minas fez 14 

apresentações.  

Além dessas atividades a Coordenadoria de Atividades Artísticas e Culturais 

organizou 18 exposições ao longo do ano. Ressalta-se que o projeto Concertos 

Dominicais Peter Lund foi aprovado pelo Ministério da Cultura em janeiro de 2013 com 

início de sua execução no ano de 2014, o que deverá ampliar a participação do público 

interno e externo para essa atividade (CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014).  

Em 2013 foi efetivado o projeto “Sonoro Despertar”, parceira da PUC Minas, 

por meio da Proex e da Secac, “com a Paróquia São Marcos, que abrange os bairros 

Eymard, Maria Goretti, São Marcos, Ipê e União em Belo Horizonte, o bairro Alvorada, 

em Sabará, região conhecida pela sua carência socioeconômica”. Sonoro Despertar é 

um “projeto sociocultural criado pela Paróquia, há quase cinco anos, que através de uma 

orquestra de flautas, auxilia na educação de mais de 150 crianças e adolescentes”. Neste 

projeto cabe a “Proex o suporte socioeducativo às famílias dos jovens e à Secac a 

responsabilidade pela manutenção de um regente, monitores e de instrumentos para o 

funcionamento da orquestra”. (CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014). O Gráfico 10 

mostra a participação dos docentes nas atividades acadêmicas, esportivas e artísticas e 

culturais promovidas pela PUC Minas, no ano de 2013. 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 

Das atividades promovidas pela PUC Minas, no ano de 2012, 69,3% docentes 

participaram de atividades acadêmicas. Dos que não fizeram 15,3% alegou falta de 

tempo, 42,1% participaram de atividades culturais e artísticas, sendo que 26% delas não 

participaram por falta de interesse e 32,2% por falta de tempo. Quanto às atividades 

comunitárias, menos de ¼ dos professores participaram 23,8%, sendo que 37,6% não 

participaram por falta de tempo. O Gráfico 11 mostra a participação do pessoal técnico-

administrativo nas atividades promovidas pela PUC Minas, no ano de 2013. 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 

Quanto à participação do corpo técnico-administrativo, nas atividades 

acadêmicas, 43,7% participaram, dos que não participaram 30,5% alegam falta de 

tempo e 15,6% falta de conhecimento. Com relação às atividades artísticas e culturais, 

383% participaram e do restante, 41,9% afirmaram não participar por falta de tempo. As 

atividades Comunitárias contaram com a participação de 14,4%, 31,7% não tendo 

participado por falta de conhecimento e 41,9% atribuem a falta de tempo. Observa-se 

aqui como o corpo técnico-administrativo está pouco inserido nessas atividades 

As atividades artísticas culturais realizadas estão coerentes com o proposto no 

PDI e contribuem para a transferência de conhecimento; para o desenvolvimento 

humano e social; para o desenvolvimento regional e nacional; para a promoção da 

cidadania; e de atenção a setores excluídos. No entanto, é baixa participação do corpo 

técnico-administrativo. 

O Gráfico 12 mostra a classificação dada pelos docentes da PUC Minas às ações 

de responsabilidade social “disseminação da arte e da cultura” e “corresponsabilidade 

com o patrimônio da humanidade”. 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

Entre os professores da PUC Minas que responderam ao questionário 19,8% 

classificou a disseminação da arte e da cultura como muito satisfatória e 30,2% como 

satisfatória; 27,2% optaram pela alternativa regular. Em relação à corresponsabilidade 

para com o patrimônio da humanidade, 13,4% classificaram como muito satisfatória e 

38,6% como satisfatória e 19,3% como regular. 

A mesma questão foi perguntada ao pessoal técnico administrativo e o percentil 

das respostas é apresentado no Gráfico 13. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 
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Gráfico 12 – Avaliação da atuação da Universidade nos quesitos “disseminação da arte e 
da cultura” e “corresponsabilidade para com o patrimônio da humanidade”, segundo os 

professores em 2013 

Gráfico 13 – Avaliação da atuação da Universidade nos quesitos “disseminação da arte e 
da cultura” e “corresponsabilidade para com o patrimônio da humanidade”, segundo o 

pessoal técnico-administrativo em 2013 
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Do pessoal técnico-administrativo, 26,9% classificaram a disseminação da arte e 

cultura como muito satisfatória, 49,7% como satisfatória, ou seja, mais de 70% dos 

respondentes reconhecem a promoção desta ação na PUC Minas. Em relação à 

corresponsabilidade para com o patrimônio da humanidade 19,8% classificaram como 

muito satisfatório; 50,9% como satisfatória, ou seja, cerca de 70% dos respondentes 

reconhecem esta ação na Universidade e 10,2% classificaram-na como regular. 

A CPA percebe que as ações desta Coordenadoria têm coerência com os 

pressupostos no PDI, ou seja, tem relação com a identidade, missão e valores da PUC 

Minas, na busca pela “formação integral de seus membros”, na promoção do 

desenvolvimento humano e social com base em valores éticos e de solidariedade, 

“mediante a produção e disseminação das ciências, das artes e da cultura” (PUC 

MINAS, 2011, p. 24). 

O Gráfico 14 mostra a classificação dada pelos docentes da PUC Minas às ações 

de responsabilidade social desenvolvimento humano e social da comunidade acadêmica, 

transmissão de conhecimento, desenvolvimento regional e nacional. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 
 

Entre os docentes 20,8% avaliaram a atuação da PUC Minas na promoção do 

desenvolvimento humano e social da comunidade acadêmica como muito satisfatória, 

40,1% como satisfatória e 20,8% como regular. Em relação à transmissão de 
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conhecimento produzido pela PUC Minas, 20,3% avaliaram como muito satisfatória, 

38,1% como satisfatória e 22,3% como regular. E sobre o desenvolvimento regional e 

nacional 15,3% consideraram muito satisfatória, 67 (33,2%) como satisfatório e 29,7% 

como regular. 

A mesma questão foi perguntada ao pessoal técnico administrativo e as respostas 

são apresentadas no Gráfico 15. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 

Entre técnico-administrativo 22,8% responderam que a promoção de ações de 

desenvolvimento humano e social é muito satisfatório, 49,7% como satisfatória e 9,6% 

como regular. Em relação à transmissão de conhecimento 24,6% avaliaram com muito 
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Observa-se que, pelo padrão de respostas dos docentes e corpo técnico-

administrativo, as ações de responsabilidade social são reconhecidas pelos dois públicos 

internos da PUC Minas, uma vez que mais da metade dos respondentes classificaram as 

ações como muito satisfatória e satisfatória. 
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Destaca ainda, como a ação da Secac, a contribuição por meio de parcerias 

internas e externas, dadas ao Congresso Mundial de Universidades Católicas (CMUC), 

ocorrido no período de 18 a 21 de julho de 2013, realizando sete apresentações musicais 

e três exposições. Esse evento reuniu reitores, professores, estudantes, funcionários e 

agentes de pastoral de Instituições de Ensino Superior (IES) católicas e não católicas, e 

a sua meta foi discutir o papel das universidades e pastorais universitárias católicas 

diante da atual “realidade marcada por grandes mudanças” (SOUZA, 2013). 

A Secac acredita que todas as ações, por ela desenvolvida, são “fomentadoras da 

transferência de conhecimento e do desenvolvimento regional e nacional”. (CPA – 

PUCMINAS, 2014b). 

A Secac é responsável pela PUC TV, que em 2013 completou 15 anos de 

atuação que sedia e opera, desde 1998, o Canal Universitário de Belo Horizonte, e tendo 

destaque na difusão do conhecimento, na medida em que dissemina as ações e 

conteúdos produzidos pela Universidade (PUC MINAS, 2011, p. 70).  

A transferência de conhecimento é reforçada por sua programação que é de 

muita qualidade e por isso é reconhecida  segundo a Secac “como uma das emissoras 

universitárias com a melhor e a maior produção televisiva do país”.  A PUC TV vem 

consolidando a sua parceria com o Canal Futura, da Fundação Roberto Marinho, e no 

ano de 2013 recebeu um prêmio na categoria “Melhor Reportagem Exibida no Jornal 

Futura no ano de 2012”. Funciona também como local de formação de discentes da área 

de Comunicação Social e propicia a toda comunidade informações e debates sobre o 

ensino, a pesquisa, a extensão, as artes, a cultura e a história; e com a aproximação com 

a TV Horizonte vem aumentando o seu público (CPA.SECAC. PUC MINAS, 2014). 

O Quadro 13 mostra a programação exibida pela PUC TV em 2013. 

 

 

  



83 

 

Categoria Nome Tema Periodicidade Duração Programas 
produzidos 

 
 

Ciência 

Conexão Ciência e 
Cultura 

institucional (1) * 30’ 07 

Eureka ciência e tecnologia mensal 15’ 10 

Hipótese pesquisa trimestral 30’ 04 

 
 
 

Cultura 

Espaço Cult manifestações culturais semanal* 45’ 42 

Esportes Gerais saúde e qualidade de 
vida 

quinzenal 30’ 20 

Memória PUC TV assuntos gerais mensal(2) 15’ 10 

Música na Universidade música erudita e 
popular 

quinzenal(3) 30’ 10 

Olhar Indiscreto arte/fotografia mensal 15’ 09 

Institucional Espaço PUC institucional diário* 15’ 148 

Novos Tempos, Novos 
Sentidos 

filosofia e 
humanidades 

semanal(4)* 15’ 22 

PUC Comunidade extensão e 
responsabilidade social 

semanal (5) 15’ 18 

Reconhecimento institucional bimestral 30’ 05 

Jornalismo Giro informativo diário (duas 
edições) 

03’ 315 

Revista atualidades semanal 30 51 

Total 671 

(1) Evento realizado na PUC Minas, com periodicidade variável. 
(2) O programa entrou na grade no mês de setembro. 
(3) O programa entrou na grade no mês de agosto. 
(4) O programa entrou na grade no mês de junho. 
(5) O programa voltou a ser exibido no mês de setembro. 

* Programa exibido ao vivo. 

Fonte: CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014. 

 

A programação da PUC TV é extensa. No ano de 2013 foram produzidos 671 

programas nas categorias ciência, cultura, institucional e jornalismo. Isto posto a PUC 

TV é “coerente com os princípios humanísticos da PUC Minas”, pois “produz conteúdo 

educacional e cultural divulgando ações socialmente responsáveis e atividades de 

ensino, pesquisa e extensão” a toda comunidade (CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014). 

No “Espaço Cultura e Fé”, localizado no prédio 7, do campus Coração 

Eucarístico, tem sido realizado o lançamento de livros, exposições de artes visuais, e 

apresentações musicais para toda a comunidade universitária. As iniciativas na área 

artística e cultural tem a função de preparar a IES “para ações maiores com a criação de 

novos grupos permanentes e da institucionalização do ensino das artes na PUC Minas”. 

(CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014). 

Quadro 13 – Programação exibida na PUC TV. 2013 
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Segundo a Secac “percebem-se potencialidades no trabalho realizado pelo NAI” 

e no aprofundamento das suas parceiras; na expansão das visitas realizadas pelo Núcleo 

indo além dos colegiados de curso, e atingindo, por meio de encontros, institutos, 

faculdades, os campi, unidades e demais setores da PUC Minas; no potencial de 

ampliação do público visitante do Museu e consequentemente do trabalho de educação e 

popularização científicas; e com relação a Escola de Teatro na expansão da oferta de 

seus serviços à comunidade interna e externa (CPA.SECAC. PUC MINAS, 2014). E 

segundo a Secretaria o maior desafio é viabilizar o incremento da receita para permitir a 

ampliação das suas atividades. 

No PDI consta que a “missão e a identidade da PUC Minas estão profundamente 

marcadas pela tarefa evangelizadora, através da educação” (PUC MINAS, 2011, p. 77) 

e para isso desenvolve atividades que explicitam a sua dimensão confessional. Os 

setores da Universidade envolvidos com essas atividades são: Centro de 

Geoprocessamento de Informações Pastorais (Cegipar), Centro Superior de Estudos 

Teológicos e Pastorais (Cestep), o Núcleo de Estudos Sociopolíticos (Nesp), o Centro 

de Formação de Agentes de Pastoral (Cefap) e a Pastoral da Universidade. 

A Pastoral da PUC Minas, implantada em 2006, é outro setor que integra a 

Secac. A Pastoral desenvolve “atividades nas áreas de sensibilização, formação, ação 

social, avaliação e espiritualidade” por meio de “estudos, debates, reflexões, 

celebrações” e atividades que integram a Universidade com a sociedade (PUC MINAS, 

2011, p. 80). 

Todos os campi e unidades da PUC Minas contam com uma equipe da Pastoral. 

Essas equipes estão empenhadas em potencializar as suas ações, para permitir resgatar 

“os valores morais e religiosos condizentes com uma postura ecumênica e cristã” e 

favorecer a “atuação solidária” da comunidade acadêmica com os mais pobres. Nesse 

caminho a Pastoral contribui para o cumprimento da missão da PUC Minas, estando em 

consonância com o PDI, pois tem as “suas ações assentadas nos princípios cristãos e na 

busca do resgate da dignidade humana, da cidadania e da ética nas relações” (PUC 

MINAS, 2011, p. 70). 

A Pastoral está empenhada em potencializar as suas ações junto à comunidade 

acadêmica e para isso tem desenvolvido atividades de sensibilização, formação, ação 

social e espiritual para que seja promovido cada vez mais a integração na Universidade. 

Entretanto os dados mostram que as atividades da Pastoral precisam ser mais bem 
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divulgadas e ter um cunho mais ecumênico, para que possa haver maior participação da 

comunidade acadêmica. 

 Além das atividades desempenhadas pela Secac, a PUC Minas presta outros 

serviços à comunidade, tais como: Serviço de Assistência Judiciária (SAJ), que atende 

pessoas carentes da comunidade fortalecendo a sua organização e o exercício da 

cidadania; Centro Clínico de Fisioterapia, que presta assistência gratuita a pacientes 

adultos com distúrbios neurológicos e atende adultos e crianças com distúrbios 

respiratórios, ortopédicos e uroginecológicos, por meio do Sistema Único de Saúde; 

Clínica de Odontologia, que atende a comunidade, professores, alunos e funcionários; 

Clínica de Psicologia presta atendimento a crianças, adolescentes, adultos, casais e 

famílias; e o Hospital Veterinário, que atende os animais do entorno da cidade de 

Betim, onde está localizado. Essas atividades estão alinhadas à formação do aluno, ou 

seja, ao ensino e a extensão. 

A Tabela 4 apresenta o número de atendimentos realizado pelo SAJ, nas 

unidades e campi da PUC Minas, segundo as ações novas ajuizadas e as ativas, no 

segundo semestre de 2013. 

 

Os dados mostram que os atendimentos realizados pelo SAJ da PUC Minas têm 

números expressivos. No período, 971 ações ingressaram ao serviço fazendo parte das 

ações ativas 12.6411; e do total de ações 1.499 foram concluídas no segundo semestre 

de 2013. Os atendimentos realizados pelo SAJ fazem parte da atividade ligada ao ensino 

e os alunos atendem as pessoas com o acompanhamento do professor. 

A Tabela 5 apresenta o número de atendimentos realizados pelas clínicas de 

Tabela 4 –Atendimentos realizados pelo Serviço de Assistência Jurídica (SAJ), da PUC 
Minas, no segundo semestre de 2013 

Campus/Unidade) Ações novas 
ajuizadas no 
2º sem/2013 

Ações ativas no 2º sem/2013 
Em 

andamento  
Concluídas Total 

Campus de Belo Horizonte 
Barreiro 45 1.441  186  1.627 
Coração Eucarístico(1) 75 1.913  286  2.199 
Praça da Liberdade 188 679  90  769 
São Gabriel 113 1.558  369  1.927 
Núcleo Universitário de Betim 168 2.031  198  2.229 
Núcleo Universitário de Contagem 95 1.970  185  2.155 
Campus de Arcos 16 477  52  529 
Campus de Poços de Caldas 174 1.642  28  1.670 
Campus de Serro 97 930  105  1.035 

Total 971 12.641 1.499 14.140 
(1) Inclui atendimentos do Núcleo de Extensão/PROEX. 
Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2014. 
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graduação e pós-graduação, no segundo semestre de 2013. 

 

 

Os dados mostram que o maior número de atendimentos realizados no segundo 

semestre de 2013, foi das clínicas de Fisioterapia, seguido da Psicologia, e depois do 

Hospital Veterinário. Essas ações, ainda que parte da formação obrigatória do aluno, 

demonstram como a Instituição expande sua atuação para a comunidade do seu entorno, 

e para atendimentos dos pacientes provenientes do Sistema Único de Saúde (SUS) 

como é o caso das clínicas de Fisioterapia e Odontologia. 

Além da inserção da PUC Minas nas comunidades acadêmicas e no seu entorno 

outra grande questão é a preocupação com o meio ambiente. A PUC Minas, ciente do 

impacto da responsabilidade ambiental na vida das pessoas e do planeta prevê no PDI, a 

sistematização de ações que fortaleçam as políticas públicas e internacionais e propõe a 

criação de uma agenda de sustentabilidade ambiental. É previsto então a criação do 

Plano de Sustentabilidade Ambiental que articule, 

[...] a formação de agentes capazes de incorporar a temática ambiental em 
suas práticas profissionais cotidianas; o desenvolvimento de ações 
investigativas com vistas à inovação para a solução de problemas ambientais; 
a articulação de atores e interesses voltados para a gestão ambiental e a 
comunicação entre os mesmos; a exemplificação através da adoção de 
práticas sustentáveis em todos os níveis de atuação universitária (PUC 
MINAS, 2011, p. 68). 
 

A política de responsabilidade social e ambiental da PUC Minas está alinhada 

com a sua missão, seus princípios, valores e visão, e consoante com o seu PDI 2012 - 

2016, o que reafirma o seu compromisso com a comunidade acadêmica, com o seu 

Tabela 5– Atendimentos realizados nas Clínicas de Graduação e Pós-graduação no 
segundo semestre de 2013 

Campus/Unidade 
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Barreiro - - 352    

Coração Eucarístico 8.010 1.256  6.028 3.568 - 

São Gabriel - -  - 1.685 - 
Betim 2.506 -  - 1.256 5.220 
Campus de Arcos - -  - 630 - 
Campus de Poços de Caldas 4.310 -  - 1.784 1.743 

Total 14.826 1.256 352 6.028 8.923 6.963 
(1)Atendimento veterinário, incluindo ambulatório clínico, bloco cirúrgico, patologia 

clínica, diagnóstico por imagem.  
       Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2014. 
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entorno e com a sociedade. Entretanto as ações relacionadas com o meio ambiente 

requerem incremento e maior divulgação dos existentes. 

A PUC Minas reconhece o esporte como um canal de socialização, promoção da 

saúde e inclusão social, o que coaduna com as suas ideias de responsabilidade social e 

para isso ela mantém um Complexo Esportivo, que abriga desde 2007 o Centro 

Olímpico da PUC Minas, que terá em 2016 a sua pista de atletismo cedida ao Comitê 

Organizador das Olimpíadas. O complexo busca gerar projetos relacionados com o 

esporte, com o desenvolvido da comunidade acadêmica e da sociedade permitindo a 

melhoria da qualidade de vida.  

O Centro Olímpico permite que atletas profissionais, comunidade acadêmica, 

crianças, adolescentes e adultos atendidos por projetos sociais, possam contar com a sua 

estrutura moderna para realizar atividades físicas e treinamento. A concepção 

arquitetônica do centro seguiu os preceitos de sustentabilidade e inclusão social, o que 

permite o acesso livre para portadores de necessidades especiais. 

Isto posto, o Complexo Esportivo é um dos espaços de valorização das 

atividades de responsabilidade social da PUC Minas, por contribuir com a 

transformação da sociedade e com a construção do conhecimento nas áreas ligadas ao 

esporte. Entretanto requer ser mais bem divulgado para a comunidade acadêmica.  

 

4.7 Internacionalização 

 

O indicador que trata da internacionalização da Universidade busca analisar a 

coerência entre o PDI e as atividades voltadas para a cooperação, intercâmbio e 

programas com finalidades de internacionalização. Para tal foram realizados alguns 

procedimentos como leitura de documentos, análise e utilização dos formulários 

preenchidos pelos setores para em seguida apresentar os resultados apurados. 

A PUC Minas há mais de 40 anos está integrada ao processo de 

internacionalização, desenvolvendo convênios com instituições estrangeiras de ensino e 

de pesquisa, com organismos internacionais e também com instituições privadas cujos 

objetivos sejam condizentes com a colaboração internacional. A Assessoria de Relações 

Internacionais (ARI) subordinada à Seplan é o setor que organiza as atividades e 

processos pertinentes à internacionalização. Esta Assessoria tem como finalidade 

desenvolver, orientar e promover a política de internacionalização da PUC Minas.  A ela 

assessoria compete “atuar no fomento e na supervisão das ações de internacionalização 
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por meio da gestão da informação e relacionamento internacional com instituições de 

ensino, com vistas à busca de alternativas de suporte e financiamento para ações de 

cooperação e intercâmbio” para alunos, professores e funcionários (PUC MINAS, 2011, 

p. 91). A ARI também representa a PUC Minas em feiras nacionais e internacionais, 

oferece o curso de português para estrangeiros e recebe cerca de 200 alunos de outras 

nacionalidades por ano. 

Segundo ainda o PDI, as ações que efetivam o processo de internacionalização 

se consolidam em uma vertente acadêmica e outra organizacional e se dividem em 

Programas Acadêmicos e Suporte e Projetos. Desse modo além de convênios, a ARI 

apoia as unidades, órgãos, faculdades e departamentos da PUC Minas na elaboração de 

projetos para obtenção de financiamentos que possibilitem o efetivo intercâmbio dos 

corpos discente e docente e dos funcionários dispostos a enriquecer o universo do 

ensino, da pesquisa e da extensão na dimensão extraterritorial. Busca também coadunar 

suas ações com as diretrizes dos órgãos de educação, ciência, tecnologia e de relações 

exteriores do governo federal, especialmente no que tange aos acordos de cooperação 

internacional firmados no âmbito da União. 

A ARI mantém cerca de 85 convênios acadêmicos com instituições de ensino 

estrangeiras, o que permite o intercâmbio de alunos, professores. O Gráfico 16 mostra a 

evolução do intercambio do corpo discente na PUC Minas de 2011 a 2013. 

 

 

Fonte: CPA. SECAC. PUC MINAS, 2014.  

 

Os dados mostram o crescimento no intercambio de alunos nos anos de 2011, 

2012 e 2013. Verifica-se que o número de alunos enviados é maior do que o recebido, o 

que mostra a preocupação da PUC Minas com a internacionalização. No ano de 2013, 

do total de alunos enviados, 41,38% estavam relacionados com o Convênio PUC Minas 
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Gráfico 16 - Evolução do intercâmbio do corpo discente nos anos de 2011, 2012 e 2013. 
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que é um convenio bilateral com instituições de ensino internacionais e 58,62% foram 

do programa do governo federal Ciências Sem Fronteiras (CPA. SECAC. PUC MINAS, 

2014).  

A PUC Minas vem ampliando as ações institucionais voltadas para a 

cooperação, intercâmbio e programas com finalidade de implementar a 

internacionalização entre a Universidade e o os outros países. Conforme estabelecido no 

PDI a busca de parcerias é dirigida “não apenas à internacionalização dos currículos de 

graduação, mas também de pós-graduação, lato e stricto sensu, além de ofertas de 

seminários e workshops dentro da Universidade visando a internacionalização” (PUC 

Minas, 2011, p.92). 

A CPA destaca também a tendência da PUC Minas para as atividades de 

internacionalização e a capacidade demonstrada para projetar e realizar ações de 

internacionalização de modo que a recomendação apresentada a seguir, se 

implementadas, poderão qualificar ainda mais as ações institucionais no que se refere à 

Internacionalização. São elas: 

a) expansão da capacidade de recebimento de discentes e pesquisadores 

estrangeiros na instituição; 

b) desenvolvimento de estratégias de internacionalização que permitam inserção 

crescente dos cursos no contexto internacional, extensivo a todas as áreas de 

conhecimento e a diversificação das parcerias de modo a evitar a endogenia;  

c) divulgação e incentivo a participação de docentes, pesquisadores e discentes da 

PUC Minas em cursos de idiomas - língua inglesa e outras línguas -, 

imprescindível para o incremento da internacionalização; 

d) incentivo e apoio a eventos de abordagens interdisciplinar e transdisciplinar e de 

caráter internacional, bem como incentivo às discussões e à reflexão sobre 

parcerias internacionais. 

 

A CPA entende que o conjunto de temas que constituem a Internacionalização 

tem evoluído acima das expectativas, mantendo coerência com as diretrizes do PDI.  

Nesse sentido a CPA, reforça a avaliação positiva da evolução do tema destacando a 

relevância da sustentação das ações em desenvolvimento, visando estimular ainda mais 

o processo de internacionalização de forma coerente com os propósitos institucionais. 
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4.8 Potencialidades percebidas  

 
• A existência de uma política de Extensão Universitária nos principais 

documentos institucionais (Estatuto, Regulamento, Projeto Pedagógico 

Institucional, Plano de Desenvolvimento Institucional e também nos diversos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação). 

• Presença da concepção e diretrizes gerais da Extensão Universitária na 

explicitação da missão institucional, reforçando a sua natureza confessional e 

comunitária. 

• Existência de órgãos colegiados de Extensão, resultando em estrutura de 

funcionamento descentralizada e participativa. 

• Existência de orçamento e edital próprio para fomento de projetos 

extensionistas. 

• A produção científica da PUC Minas guarda coerência com a missão, objetivos 

institucionais, investimentos, políticas institucionais, necessidades sociais e 

exigências da ciência. 

• A pesquisa se consolida, a cada ano, na PUC Minas. Os resultados produzidos 

pela PROPPG e a relação de sua ação com o PDI e os demais setores e públicos 

que envolvem toda a Instituição têm produzido resultados promissores. 

• A PROPPG vem intensificando suas ações para oferecer à comunidade 

acadêmica resultados cada vez mais consistentes e que expressem a realidade 

institucional e o que é proposto no PDI. O setor tem contribuído para 

desenvolver os processos relativos à pesquisa institucional. 

• O PDI aponta para a consolidação da pesquisa como uma etapa estratégica para 

o desenvolvimento da instituição.  

• A responsabilidade social da PUC Minas está incorporada ao seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional. 

• O Ensino, a Pesquisa e a Extensão possibilitam o cumprimento da 

responsabilidade social da Instituição. 

• O PDI reafirma o compromisso com a manutenção e aprimoramento da política 

de concessão de benefícios a alunos, professores e funcionários da PUC Minas, 

retratado no crescimento de bolsas e crédito institucional. 
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• Crescimento da assistência ofertada pelo Núcleo de apoio à Inclusão que se 

destaca por suas políticas de inclusão, e maior inserção nos cursos da PUC 

Minas.  

• O NAI tem aprofundado suas parceiras; expandido as visitas realizadas indo 

além dos colegiados de curso, e atingindo, por meio de encontros, institutos, 

faculdades, campi, unidades e demais setores da PUC Minas. 

• A Escola de Teatro tem expandido seus serviços à comunidade interna e externa, 

aproximando-os da arte e cultura. 

• O Museu de Ciências Naturais está consolidado como um espaço de preservação 

e educação ambiental, tornando-se referência para a preservação do patrimônio 

histórico e cultural do Brasil. E tem potencial de ampliação do público visitante 

e consequentemente do trabalho de educação e popularização científica.   

• A ampliação do processo de disseminação do conhecimento é reforçada pelas 

ações e atividades da PUC TV. 

• A política de responsabilidade social e ambiental da PUC Minas está alinhada 

com a sua missão, seus princípios, valores e visão, e consoante com o seu PDI, o 

que reafirma o seu compromisso com a comunidade acadêmica, com o seu 

entorno e com a sociedade. 

• O Complexo Esportivo se consolida como espaço de responsabilidade social da 

PUC Minas. 

• Aumento do número de auxílios-viagem de docentes para apresentação de 

trabalhos e participação em eventos acadêmicos. 

• Potencial aumento de número de alunos por meio de Programas de apoio aos 

discentes do stricto sensu, como o (Prouni) e o Fies para a pós-graduação. 

 

4.9 Necessidades e desafios detectados  

 

• Fortalecer os processos de formação da comunidade técnico-acadêmica, 

permitindo a ampla divulgação da política de Extensão, bem como o 

desenvolvimento de metodologias e estratégias para incorporação dessa 

atividade-fim ao cotidiano das atividades dos cursos. 

• Ausência de parâmetros externos advindos do Sinaes para a valorização da 

extensão nas avaliações institucional e de cursos. 
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• Continuar estreitando o diálogo com a Prograd no sentido de viabilizar e 

favorecer a incorporação da Extensão nas práticas acadêmicas curriculares. 

• Atingir níveis de qualidade e inovação cada vez mais expressivo na Instituição, 

respeitando sua missão, seus princípios e valores. 

• Busca de maior foco na pesquisa de relevância social, de modo que a produção 

científica mantenha vínculos ou traga contribuições para o desenvolvimento 

local e regional.  

• Divulgar de forma massiva as atividades artísticas e culturais e as ações da 

Pastoral.  

• O Plano de Sustentabilidade Ambiental ainda não foi totalmente implementado 

para sistematizar as ações nesta área. 

• O maior desafio continua sendo viabilizar o incremento da receita para permitir 

a ampliação das atividades da Secac. 

• Para PROPPG é necessário estimular a ampliação do número de publicações 

indexadas. 

• Necessidade de aumento da captação de recursos externos por meio de agências 

de fomento/empresas, bem como do número de bolsas para mestrado e 

doutorado. 
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5 EIXO III - POLÍTICAS ACADÊMICA 

 

O eixo Políticas Acadêmicas contém a análise do trinômio fundante da 

Universidade – ensino, pesquisa e extensão – conduzida junto aos cursos das áreas de 

engenharia, arquitetura, informática e licenciaturas. Foram investigados o cumprimento 

dos princípios e políticas – de nível institucional e de nível regulador governamental – e 

a condução das ações acadêmico-administrativas.  

As políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas adotadas pela PUC 

Minas para os cursos de graduação se pautam no âmbito interno pelos princípios 

orientadores prescritos pelas diretrizes formuladas pela Prograd (CPA. Prograd. PUC 

Minas, 2004) e no externo, pelas diretrizes curriculares nacionais.  Essas políticas e 

ações acadêmico-administrativas objetivam assegurar o padrão de qualidade do ensino 

de graduação desejado pela Instituição e pelos órgãos regulamentadores.  

Balizam a análise deste Eixo: consulta à avaliação Trienal de 2013 da Capes 

(BRASIL, 2013); análise dos dados fornecidos pelos setores das Pró-reitorias e 

secretarias (de comunicação, de assuntos comunitários e de planejamento) no 

formulário de pesquisa elaborado pela CPA; cotejo das práticas adotadas pela 

Instituição com as suas diretrizes, normas, resoluções, portarias, regimentos, 

regulamentos e estatutos; cotejo das práticas adotadas pela Instituição com as 

determinações legais que disciplinam o ensino superior no país; apresentação da análise 

empreendida pela CPA em relação ao contexto identificado e respectivas 

recomendações.   

No processo de autoavaliação institucional foram avaliadas as políticas de 

ensino e ações acadêmico-administrativas estabelecidas especificamente para esse 

elenco de cursos e para os demais cursos de graduação, de pós-graduação lato e stricto 

sensu; as políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas estabelecidas para a 

produção e difusão da pesquisa/iniciação científica, da extensão, da inovação 

tecnológica e manifestações artísticas e culturais; da comunicação institucional com a 

comunidade externa e da atuação dos egressos no ambiente socioeconômico. 
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5.1 O ensino da graduação na PUC Minas  

 

A diversidade dos cursos de graduação e respectivas especificidades são 

asseguradas pelas políticas e ações acadêmico-administrativas adotadas pela PUC 

Minas, que não submetem o saber a um processo reducionista, o que acarretaria a perda 

da dimensão da multiplicidade e geraria sua fragmentação.  Coetâneos com o 

pensamento complexo de Morin (Petraglia, 2005), os padrões de ensino para a 

graduação definidos pela Prograd, envolvem a articulação entre teoria e prática, a 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão, a interdisciplinaridade, a flexibilização 

curricular e a formação humanista. As concepções balizadoras da ação pedagógica, 

propostas pela Prograd (CPA. Prograd. PUC Minas, 2004, p.11) demandam o 

‘deslocamento da visão do processo de ensino e aprendizagem de filiação empirista para 

outra que contemple a complexidade da relação entre o ato de ensinar e o ato de 

aprender’.  

As diretrizes gerais que norteiam os princípios, políticas e ações acadêmico-        

administrativas emanam da Prograd, órgão executivo responsável pela implantação, 

orientação, coordenação e acompanhamento das atividades acadêmicas relativas ao 

ensino de graduação, que tem em sua estrutura quatro assessorias: de avaliação; de 

projetos pedagógicos; de atividades administrativas e de informações acadêmicas. 

(PORTAL. PUC MINAS, 2014).  

Considerando a análise dos princípios, políticas e ações acadêmico-        

administrativas em relação aos cursos da área das engenharias, arquitetura, informática 

e licenciaturas, em relação à concepção do currículo e organização didático-pedagógica 

deles, atendendo à demanda da CPA, a Prograd atribuiu conceitos geral e parciais para 

esse quesito, no âmbito da Universidade, por meio de uma escala de 0 a 5 pontos. (CPA. 

Prograd. PUC Minas, 2014). À coerência dessas concepções com os fins da instituição e 

com as diretrizes curriculares foi concedida a nota 3 e em relação à inovação da área, a 

nota 4. Para o conceito geral, a Prograd atribuiu a nota 3. Fundamentando sua avaliação, 

a Prograd afirmou que os projetos pedagógicos de cursos, propostos pelas diversas áreas 

de conhecimento e acompanhados por meio do sistema Gestão de Processos 

Pedagógicos (GPP) estão em consonância com as diretrizes internas e externas.  Os 

resultados das avaliações in loco realizadas pelo MEC em 2013 estão apresentados na 

Tabela 6.  
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CURSO UNIDADE ATO 

DIMENSÕES 

CONCEITO 
FINAL 

1 
2 3 Indicadores 

Média 
1.5 1.7 

Ciências Biológicas Betim RR 4,0 4,0 4,1 4,5 3,8 4 
Ciências Sociais  
(Bacharelado) 

Coreu RR 5,0 5,0 4,6 4,4 4,0 4 

Ciências Sociais 
(Licenciatura) 

Coreu RR 4,0 4,0 3,9 4,1 3,8 4 

Enfermagem Arcos R 3,0 3,0 3,2 3,9 3,4 3 
Engenharia Civil Coreu RR 3,0 3,0 3,3 3,9 3,3 3 
Engenharia Elétrica Contagem R 3,0 4,0 3,8 3,9 3,5 4 
Engenharia Metalúrgica Coreu R 3,0 3,0 3,1 3,8 4,2 4 
Engenharia Química Coreu R 3,0 3,0 3,4 4,0 3,6 4 
Publicidade e Propaganda Poços de Caldas R 3,0 3,0 3,6 4,0 3,7 4 
Téc. Produção Multimídia São Gabriel R 4,0 5,0 4,3 4,0 4,2 4 
Téc. Gestão de Turismo Coreu R 4,0 3,0 4,1 4,3 3,6 4 

Legenda: 

ATO 
RR Renovação de reconhecimento 
R Reconhecimento 

Fonte: CPA. PROGRAD.  PUC MINAS, 2014. 

 

O plano de ensino das disciplinas – integrante da matriz curricular dos cursos – 

além de ser um dos principais instrumentos indicativos da organização didático-

pedagógica e da concretização do currículo, tem caráter participativo e formador, na 

concepção institucional.   O caráter participativo do plano de ensino pode ser constatado 

pelo processo de sua elaboração: em primeiro lugar, o ementário das disciplinas, 

definido no Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é elaborado de forma colegiada; em 

segundo, a elaboração do plano de ensino poderá ser feita individualmente ou em 

conjunto com seus pares, de acordo com o Art. 3º do Estatuto da carreira docente (PUC 

Minas, 2012). O caráter formador do plano de ensino pode ser identificado pela sua 

função de ‘sistema organizador de informação’ (Diretrizes da Prograd. PUC Minas, 

2004, p.14) ao ordenar os conteúdos que estruturam e orientam o exercício da docência. 

De acordo com as normas acadêmicas da PUC Minas, aprovadas pela Resolução 

03/2012 (PUC Minas, 2012), o plano de ensino é elemento de execução curricular nos 

cursos de graduação.  O controle do cumprimento do plano de ensino e da execução 

curricular é efetuado segundo critérios estabelecidos nos projetos pedagógicos dos 

cursos e contempla o ementário, unidades de ensino, carga horária, métodos de 

avaliação do desempenho escolar, bibliografia básica e complementar. 

Tabela 6 – Resultados das avaliações in loco realizadas pelo MEC em 2013 
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A consecução do plano de ensino foi investigada junto aos discentes dos cursos 

da área das engenharias, licenciaturas e cursos superiores de tecnologia e está 

demonstrada no Gráfico 17. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

Os discentes avaliaram positivamente a consecução do plano de ensino nas 

disciplinas cursadas. Destaca-se que quatro, dentre cinco itens avaliados – atendimento 

aos objetivos propostos, conteúdo ministrado como proposto, utilização de bibliografia 

atualizada e realização de avaliações durante o processo – obtiveram a indicação de ter 

sido cumprido por todas ou pela maioria das disciplinas, em percentual acima de 70% 

das respostas. O item relativo à discussão dos resultados das avaliações obteve 

indicação de sua realização por todas ou pela maioria das disciplinas em valor relativo 

próximo de 60%, também apontando a visão positiva dos discentes.      

O processo de elaboração, consecução e acompanhamento do plano de ensino é 

parte integrante da organização didático-pedagógica dos cursos e se configura, 

simultaneamente, como uma atividade de reflexão e um instrumento dialógico. A 

importância da prática dialógica é defendida por Freire (1980), que a considera 

responsável pelo desenvolvimento das potencialidades de comunicar e de construir o 

conhecimento e, principalmente, pelo processo de humanização dos sujeitos. Como 
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Gráfico 17 – Consecução do plano de ensino nas disciplinas cursadas, segundo alunos 
dos cursos da área das engenharias, licenciaturas (bacharelados), Informática e 

Arquitetura - 2014 
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princípio normativo institucional e prática consolidada, os professores apresentam e 

discutem o plano de ensino com os alunos, o que possibilita ao binômio professor-aluno 

assumir um compromisso tácito para o seu cumprimento. Diferentes estratégias para 

discussão do plano de ensino com os discentes são adotadas, a critério do professor, 

como demonstra o Gráfico 18. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

Os discentes avaliaram que a maioria dos professores (95,22%) apresenta e/ou 

discute o plano de ensino, utilizando diferentes estratégias e que apenas 4,78% dos 

professores não o fazem. Nessa perspectiva, identifica-se a prática determinada pelo 

§1º. do Art. 47, da Lei No. 9.394 de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as 

diretrizes e bases da educação nacional. Esse dispositivo legal define que “as 

instituições informarão aos interessados, antes de cada período letivo, os programas dos 

cursos e demais componentes curriculares, sua duração, requisitos, [...] e critérios de 

avaliação [...]”. (BRASIL, 1996). 

O cumprimento do plano de ensino demonstra a execução dos ditames 

organizativos e regulatórios nele contidos e a sua divulgação efetiva o exercício da 
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participação. Desenvolver o exercício da participação é um desafio para professores e 

coordenadores de curso, que se estende às práticas pedagógicas. De acordo com Souza 

(2005, p.1) “os processos participativos são elementos fundantes para o repensar da 

prática pedagógica.” Múltiplas dimensões envolvem princípios de participação e 

configuram as práticas pedagógicas – a relação aluno-professor-aluno, a definição do 

conteúdo programático, os aspectos metodológicos e critérios de avaliação, a concepção 

da educação superior sob o prisma da Instituição e das diretrizes curriculares nacionais 

– assim como a articulação entre teoria e prática, a realização de atividades 

interdisciplinares, a pesquisa, a extensão, as características e tendências das variáveis 

dos ambientes interno e externo.  

A participação, no contexto das práticas pedagógicas, não é vivenciada apenas 

na sala de aula, ela se inicia no momento da busca pelo conteúdo programático que irá 

se tornar objeto do conhecimento e de diálogo entre professor e aluno. Entrelaçam-se as 

etapas de produção, negociação e reprodução do conteúdo programático, desde a fase de 

concepção – conduzida mediante a política curricular – até a fase de materialização – a 

prática da sala de aula. Assim conduzida, a participação permite a formação de sujeitos 

autônomos e críticos, que refletem e agem na direção da transformação de si e da 

sociedade. (MENEZES e SANTIAGO, 2010). 

 Na avaliação empreendida pela Prograd (2014) em relação às práticas 

pedagógicas adotadas pelos cursos de graduação na Instituição, em uma escala de 

avaliação de 0 a 5, foi atribuído o conceito 3. No desdobramento desse fator de 

avaliação, foi investigada a utilização de processos participativos de construção do 

conhecimento que obteve o conceito 3 e a transmissão de informações que obteve o 

conceito 4. Justificando sua avaliação, a Prograd (2014) indica como referência o 

resultado da avaliação do Enade  

Estatisticamente é possível constatar que os estudantes da PUC Minas têm 
conhecimento da maioria, senão de todos os conteúdos presentes na prova, pois 
o informam na avaliação das questões do Exame. Esta informação materializa a 
transmissão de conteúdos atendendo a todos os objetos de conhecimento das 
DCNs. (CPA. PROGRAD. PUC MINAS, 2014, p. 3) 

  

Como a maioria dos cursos avaliados no Enade obteve a média 3, a Prograd 

(2014, p.3) considera ser um indicativo da necessidade de a Instituição aumentar o 

investimento nos processos participativos de construção do conhecimento. No entanto, 

salienta que essa nota pode ser atribuída “à influência do desestímulo na execução do 

Enade, porquanto a maioria dos alunos da PUC Minas concebe a prova como de 
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dificuldade média”. Sustentando sua análise, a Prograd (2014) aponta a nota média 3.6 

atribuída pelo MEC ao indicador 1.7 – referente à coerência das atividades pedagógicas 

com a metodologia prevista / implantada – no processo de avaliação in loco dos cursos. 

A coerência entre a concepção das atividades pedagógicas e sua execução é 

identificada sob duas perspectivas: pelo cumprimento dos princípios reguladores e pela 

operacionalização, como demonstra a Figura 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 
 

Do ponto de vista dos princípios reguladores estabelecidos para a 

implementação da formação universitária, a coerência entre a concepção das atividades 

pedagógicas e sua execução é norteada no ambiente interno pelo PDI (PUC Minas, 

2011), pelo PPI (PUC Minas, 2006), pelas Diretrizes para a graduação da PUC Minas 

(PUC Minas, 2004) e no âmbito externo, pelas DCNs.    

Do ponto de vista de operacionalização, a estratégia para identificação da 

coerência entre a concepção das atividades pedagógicas e sua implementação, consiste 

no acompanhamento do PPC, realizado em todas as etapas desde a concepção, definição 

de metodologia e das formas de condução. Esse monitoramento é realizado no âmbito 

Figura 2 – Coerência entre a concepção das atividades pedagógicas e sua execução na 
PUC Minas. 
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do curso pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e no âmbito Institucional, pela 

Assessoria de Projetos Pedagógicos, que integra a estrutura da Prograd. Dentre as 

atribuições da Assessoria de Projetos Pedagógicos (Portal. PUC Minas, 2014), 

destacam-se: a coordenação do processo de implementação das diretrizes de graduação 

da Universidade, aprovadas no Cepe; a orientação às coordenações de curso no processo 

de elaboração e revisão dos PPCs; a orientação, acompanhamento e emissão de parecer 

sobre as propostas de alteração, mudança ou criação de novos cursos. 

A aferição da coerência entre a concepção das atividades pedagógicas e sua 

execução tem por objetivo acompanhar e adotar medidas de correção, quando 

necessário, em relação ao cumprimento das prescrições das DCNs, ao alcance e 

manutenção do padrão de excelência do ensino na Instituição e à definição de 

estratégias que viabilizem o perfil do egresso que almeja formar.  

Como princípio basilar da formação universitária o PPI (PUC Minas, 2006) 

define um padrão, aplicado a todos os cursos, respeitando as peculiaridades de cada um 

deles. Esses princípios comuns constitutivos indicam a necessidade de existir: a reflexão 

teórica; a articulação entre teoria e prática; a articulação entre ensino, pesquisa e 

extensão; o reconhecimento de atividades discentes fora do ambiente escolar; a 

interdisciplinaridade e a flexibilização curricular. 

A PUC Minas concebe e adota a articulação entre teoria e prática como um 

princípio de aprendizagem. Ao possibilitar que os alunos vivenciem os problemas reais 

na área de formação e atuem na sua solução, eles passam de receptores à dimensão de 

sujeito na produção do conhecimento. (DIRETRIZES PARA GRADUAÇÃO. PUC 

MINAS, 2004).  

Por princípio institucional, o PPI recomenda que os projetos pedagógicos dos 

cursos norteiem a realização de atividades curriculares de caráter prático – como 

estágios, monitorias e laboratórios – bem como estabeleçam formas e ambientes 

diferenciados de aprendizagem que também privilegiem a articulação entre teoria e 

prática – como atividades de extensão, de iniciação científica, práticas investigativas, 

empresas juniores e clínicas, dentre outras. O PPI (PUC Minas, 2006) orienta que tais 

atividades sejam conduzidas de forma a estabelecer a interlocução entre a Instituição e a 

sociedade, o que possibilita o desenvolvimento do discente em nível intelectual, pessoal 

e profissional.  
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Considerando que a realização de atividades nas modalidades de empresa junior, 

clínicas e laboratórios, exigem espaços e dinâmicas diferenciadas, elas serão analisadas 

e apresentadas neste relatório, no item referente à infraestrutura. 

A articulação entre teoria e prática é valorizada por todos os partícipes do 

processo de formação acadêmica e sua importância é salientada por Vasquez (1977), 

que afirma: 

[...] A teoria em si não transforma o mundo. Pode contribuir para sua 
transformação, mas para isto tem que sair de si mesma, e, em primeiro lugar, 
tem que ser assimilada pelos que vão ocasionar, com seus atos reais, efetivos 
tal transformação. Entre a teoria e a atividade prática transformadora se 
insere um trabalho de educação das consciências, de organização de meios 
materiais e planos concretos de ação: tudo isso como passagem indispensável 
para desenvolver ações reais e efetivas. [...] (VASQUEZ, 1977, p. 206). 

 

Na avaliação da maioria dos alunos dos cursos da área das engenharias, 

licenciaturas (bacharelados), Informática e Arquitetura da PUC Minas, como mostra o 

Gráfico 19, a Instituição efetiva a articulação entre teoria e prática. 

 

 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

A quase totalidade dos alunos (95,26%) indicou a existência de articulação entre 

teoria e prática nas disciplinas cursadas, sendo considerada como realizada por todas as 

disciplinas por 12,85%, pela maioria por 48,15% e pela minoria por 34,25% dos alunos. 

Outra estratégia que integra o binômio teoria e prática é o estágio 

supervisionado, nas modalidades obrigatório e não obrigatório, disciplinado por 

legislação de âmbito federal, por meio da Lei No 11.788, de 25 de setembro de 2008. O 
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Gráfico 19 – Avaliação dos alunos da área das engenharias, licenciaturas (bacharelados), 
Informática e Arquitetura, em relação à articulação entre teoria e prática nas disciplinas 

cursadas - 2014. 
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estágio tem por finalidade – de acordo com o § 2o do Art. 1º – proporcionar ao estudante 

o “aprendizado de competências próprias da atividade profissional e à contextualização 

curricular, objetivando o desenvolvimento do educando para a vida cidadã e para o 

trabalho.” A distinção entre estágio obrigatório e não obrigatório – estabelecida pelo 

Art. 2º. – ocorre em função da modalidade de oferta, área de ensino e projeto 

pedagógico do curso. Como definição geral, o estágio obrigatório deve ser definido no 

projeto pedagógico do curso, integrar a matriz curricular e ter o cumprimento de carga 

horária como requisito para aprovação e obtenção do diploma. O estágio não obrigatório 

é uma atividade opcional. (BRASIL, 2008). A Tabela 7 apresenta os dados de 

participação dos discentes em estágio supervisionado obrigatório e não obrigatório, em 

nível institucional no ano de 2013 e o comparativo com o contexto de 2012, que indica 

um crescimento de 11,21% no total. 

 

 

Ano de realização 
Tipo de Estágio supervisionado 

Total 
Obrigatório Não Obrigatório 

2013 21.782 21.901 43.683 

2012 19.410 19.871 39.281 

% de acréscimo 12,22 10,22 11,21 

Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013. 
 

 A articulação entre teoria e prática se fortalece com o recurso de monitoria, que 

além de constituir um espaço de reflexão e ação do fazer docente, contribui para o 

desenvolvimento de competências pedagógicas e fornece suporte aos estudantes 

favorecendo a apreensão e produção do conhecimento. Para a PUC Minas a monitoria 

visa propiciar: a iniciação do estudante a um futuro exercício do magistério; o 

aperfeiçoamento técnico-científico; suporte aos professores em aulas teóricas e práticas 

e atendimento aos demais alunos. A Instituição mantém quadro de monitores – que 

atuam de forma remunerada ou voluntária – preenchido em conformidade com os PPCs, 

com as normas acadêmicas, com o Art. 168 do Regimento Geral da PUC Minas (PUC 

Minas, 2011) e em observância ao disposto no Art. 107 do Estatuto da Instituição, que 

define: 

 
A Universidade manterá as funções de Monitor, nas áreas de ensino, pesquisa 
e extensão, para seus alunos que demonstrarem qualidade para a vida 

Tabela 7 – Quantidade de alunos, no nível institucional, que participaram de estágio 
supervisionado em 2013. 
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acadêmica, selecionados de acordo com o seu rendimento escolar, seu plano 
de estudos e sua competência específica para o exercício das funções 
propostas. (ESTATUTO DA UNIVERSIDADE .  PUC MINAS, 2010, p. 53) 

 

De acordo com o Relatório de Atividades (PUC Minas, 2013), no ano de 2013 

foram oferecidas 2.011 monitorias com bolsa e 714 voluntárias, totalizando 2.725, em 

âmbito institucional. A participação dos alunos da área das engenharias, licenciaturas 

(bacharelados), Informática e Arquitetura da PUC Minas demonstrada no Gráfico 20 – 

Participação dos alunos da área das engenharias, licenciaturas (bacharelados), 

Informática e Arquitetura na condição de monitor - 2014 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

Dentre os respondentes 12,13% atuaram como monitores. A não participação em 

atividades de monitoria, na condição de monitor, por indisponibilidade de horário e por 

falta de interesse por parte do aluno representa 54,66% das respostas. Essa situação 

pode ser justificada pelo perfil desses alunos, que os caracteriza como estudantes e 

trabalhadores, como demonstra o Gráfico 21. 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

O desenvolvimento de atividade remunerada, inclusive estágio, foi indicado por 

62,3% dos alunos, com períodos variados de jornada semanal. No entanto, esse cenário 

não impede a dedicação de tempo aos estudos extraclasse, como mostra o Gráfico 22. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

Em relação ao tempo dedicado semanalmente aos estudos extraclasse 94% dos 

discentes informaram ser uma prática corrente. Destaca-se o período de dedicação de 

uma a cinco horas semanais a esses estudos, que concentrou 55,96% das respostas. 
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Gráfico 21 – Desenvolvimento de atividade remunerada (inclusive estágio 
supervisionado) pelos alunos das áreas das engenharias, licenciaturas (bacharelados), 

Informática e Arquitetura - 2014. 

Gráfico 22 – Dedicação de tempo aos estudos extraclasse pelos alunos das áreas das 
engenharias, licenciaturas (bacharelados), Informática e Arquitetura - 2014.  
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A interdisciplinaridade é outra estratégia que viabiliza a articulação entre teoria e 

prática e concorre para o aprimoramento do curso e dos alunos. Mas, segundo Vasques 

(1977, p. 206), a interdisciplinaridade não se circunscreve a uma atividade isolada, pois 

“[...] durante todas as práticas, a interdisciplinaridade é vivenciada por educadores e 

educandos”. 

A realização de trabalhos interdisciplinares é uma diretriz institucional, como 

define o PPI, é declarada em sua missão e definida como um princípio da formação 

universitária. (PPI. PUC MINAS, 2006). De acordo com o PDI, significa um elo que 

fortalece o trinômio ensino-pesquisa-extensão, por meio de sua ação na sociedade e na 

formação acadêmica como afirma. (PDI. PUC MINAS, 2011).  

A realização dessa prática pedagógica é apontada pela maioria dos discentes da 

área das engenharias, licenciaturas (bacharelados), Informática e Arquitetura da PUC 

Minas, como demonstra o Gráfico 23. 

 

 

Na avaliação de 81,63% dos alunos as disciplinas cursadas realizaram atividades 

interdisciplinares, sendo indicadas por 16,58% como realizada por todas as disciplinas; 

33,59% como realizada pela maioria e 31,46% pela minoria.  

Em uma análise empreendida a partir das notas do Enade e considerando ‘a nota 

3 obtida pelos cursos’, a  Prograd (2014, p.5) afirma que ‘investir nas práticas que 

estimulem a interdisciplinaridade é um dos caminhos para que os cursos melhorem seus 

indicadores, na construção do conhecimento’. Em uma escala de 1 a 5, a Prograd (2014) 

Gráfico 23 – Realização de trabalhos interdisciplinares nas disciplinas cursadas pelos 
alunos das áreas das engenharias, licenciaturas (bacharelados), Informática e 

Arquitetura – 2014 
 

 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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atribuiu à adoção da interdisciplinaridade na PUC Minas a nota 3, assim como aos 

demais componentes de análise da estrutura curricular, no que concerne às práticas 

institucionais que estimulam a formação docente, às inovações didático-pedagógicas, ao 

uso de novas tecnologias de ensino e no apoio ao estudante. Em relação às práticas que 

estimulam a melhoria do ensino, a Prograd (CPA. Prograd, PUC Minas, 2014) atribuiu a 

nota 4. Reportando-se ao resultado das avaliações realizadas pelo MEC, a Prograd 

(2014, p.6) afirma que “nas avaliações realizadas em 2013, em relação ao indicador que 

avalia a presença dos aspectos citados, foi atribuído conceito satisfatório e muito bom 

para os cursos (média do indicador 3,5)”. 

Uma das fontes de melhoria do ensino reside na articulação entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, viabilizada pela incorporação de práticas investigativas e 

respectivos processos metodológicos como elementos essenciais à aprendizagem e pela 

atuação contextualizada dos alunos e professores nas necessidades da sociedade. A 

articulação entre o trinômio que constitui a essência da universidade foi investigada 

junto ao corpo docente e discente da Instituição e encontra-se analisado e apresentado 

posteriormente neste relatório.  

Outra forma de assegurar a qualidade de ensino nos níveis demandados pela 

PUC Minas se viabiliza pela atuação do Colegiado de curso, considerado como 

instância articuladora entre os corpos docente e discente e a Instituição. Dentre as 

atribuições estabelecidas pelo Art. 93 do Estatuto Geral da PUC Minas (PUC Minas, 

2010), o Colegiado de curso deve também monitorar o cumprimento do projeto 

pedagógico; orientar, coordenar e acompanhar as atividades do curso; deliberar sobre a 

proposição do projeto pedagógico do curso e reformulações que se fizerem necessárias e 

deliberar sobre questões ligadas ao corpo docente e discente, no âmbito de sua 

competência. 

Os alunos avaliaram a atuação do Colegiado do seu curso, como demonstram do 

Gráfico 24 ao Gráfico 26, no que tange à discussão do projeto pedagógico do curso; às 

medidas para a melhoria das condições de ensino-aprendizagem do curso e às medidas 

adotadas que propiciam a integração entre as disciplinas.  Em relação ao modo como o 

Colegiado discute o projeto pedagógico do curso o Gráfico 24 apresenta a avaliação dos 

alunos. 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

 A maioria dos alunos, 60,14%, avaliou favoravelmente o modo como o projeto 

pedagógico do curso é discutido pelo Colegiado, sendo considerado como bom por 

parte de 32,19% deles, como muito bom por 22,84% e excelente por 11,56%. 

As medidas adotadas pelo Colegiado voltadas para a melhoria das condições de 

ensino-aprendizagem do curso também foram avaliadas pelos alunos e estão 

demonstradas no Gráfico 25. 

 

 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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Gráfico 24 – Avaliação dos alunos das áreas das engenharias, licenciaturas 
(bacharelados), Informática e Arquitetura, em relação ao modo como o Colegiado 

discute o projeto pedagógico do curso - 2014 

Gráfico 25 – Avaliação dos alunos das áreas das engenharias, licenciaturas 
(bacharelados), Informática e Arquitetura, em relação às medidas adotadas pelo 
Colegiado do curso para melhoria das condições de ensino aprendizagem - 2014 
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Os dados coligidos indicam que 63,71% dos alunos avaliaram positivamente as 

medidas adotadas pelo Colegiado para a melhoria das condições de ensino-

aprendizagem, sendo que 32,87% deles consideraram como bom; 20,59% como muito 

bom e 10,25% como excelente. 

No que tange às medidas adotadas pelo Colegiado de curso que propiciam a 

integração das disciplinas, o Gráfico 26 apresenta os resultados da avaliação dos alunos. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 A avaliação dos alunos em relação às medidas adotadas pelo Colegiado de curso 

e que propiciam a integração entre as disciplinas foi positiva por parte de 63,98%, sendo 

considerada como boas por parte de 33,77% deles, como muito boas por 20,23% e 

como excelente por 9,98%.  

 Ampliando a avaliação quanto à qualidade, a investigação extrapolou o ambiente 

do curso e passou a abranger a Universidade como um todo. Nessa perspectiva, de 

âmbito institucional, a pesquisa foi conduzida junto ao corpo discente e levantou sua 

percepção em relação: à qualidade dos cursos; à integração entre ensino, pesquisa e 

extensão; à qualificação dos professores; à formação humana e ética proporcionada e ao 

reconhecimento do diploma pelo mercado de trabalho, como demonstram o Gráfico 27 

ao Gráfico 31. 
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 Gráfico 26 – Avaliação dos alunos das áreas das engenharias, licenciaturas 
(bacharelados), Informática e Arquitetura, em relação às medidas adotadas pelo 

Colegiado do curso que propiciam a integração das disciplinas. 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

A qualidade dos cursos da PUC Minas, como demonstrado pelo Gráfico 27, foi 

avaliada positivamente por 95,37% dos alunos, sendo avaliada como bom por 26,65%, 

como excelente por 27,71% e muito bom por 41,01%.  

 A pesquisa sobre a integração entre ensino, pesquisa e extensão, no âmbito da 

Universidade e investigada junto aos discentes está consolidada no Gráfico 28.  

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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Gráfico 27 – Avaliação dos alunos das áreas das engenharias, licenciaturas 
(bacharelados) e Informática, em relação à qualidade dos cursos em nível institucional - 

2014 

Gráfico 28 – Avaliação dos alunos das áreas das engenharias, licenciaturas 
(bacharelados), Informática e Arquitetura, em relação à integração entre ensino, 

pesquisa e extensão em nível institucional - 2014 
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No âmbito da PUC Minas, a integração entre o ensino, pesquisa e extensão foi 

avaliada positivamente por 68,64% dos alunos, sendo considerado bom por 28,2%, 

muito bom por 25,58% e excelente por 14,86%. A avaliação negativa foi dada por 

16,46% dos alunos e 14,9% dos entrevistados não souberam responder. 

A avaliação dos alunos a respeito da qualificação dos professores da PUC Minas 

está demonstrada no Gráfico 29. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

Em relação ao corpo de professores da Universidade, 92,48% dos alunos 

avaliaram positivamente, sendo que 33,81% os reputaram como bom; 37,1% como 

muito bom e 37,01% como excelente.  

No que tange à formação humana e ética proporcionada pela Instituição, o 

Gráfico 30 apresenta os dados coletados. 
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Gráfico 29 – Avaliação dos alunos das áreas das engenharias, licenciaturas 
(bacharelados), Informática e Arquitetura, em relação à qualificação dos professores em 

nível institucional - 2014 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

A formação humana e ética proporcionada pela Instituição a todos os cursos 

foram avaliadas positivamente por 88,97%, sendo consideradas como bom por parte de 

32,43% dos alunos, como muito bom por 35,05% e excelente por 21,49%.  

A avaliação dos alunos em relação ao reconhecimento do diploma pelo mercado 

de trabalho está demonstrada no Gráfico 31. 
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Gráfico 30 – Avaliação dos alunos da área das engenharias, licenciaturas (bacharelados), 
Informática e Arquitetura, em relação à formação humana e ética proporcionada, em nível 

institucional - 2014 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

O reconhecimento do diploma da PUC Minas pelo mercado de trabalho foi 

avaliado positivamente por 89,9%, sendo considerado como bom por 16,82% dos 

alunos, como muito bom por 35,54% e excelente por 37,54%.  

Percebe-se que os alunos da área das engenharias, licenciaturas (bacharelados), 

Informática e Arquitetura da PUC Minas, avaliam a Universidade de forma positiva, o 

que se configura como um ponto forte que marca a instituição. 

 

5.2 Pós-graduação na PUC Minas  

 

A pós-graduação na PUC Minas visa proporcionar o desenvolvimento e 

aprofundamento da formação adquirida na graduação em determinado segmento do 

conhecimento humano. Subdivide-se em stricto sensu e lato sensu. A primeira 

compreende os programas de mestrado e doutorado; e a segunda compreende os cursos 

de especialização, aperfeiçoamento e outros subsequentes à graduação.  

 

5.2.1 Programas de pós-graduação stricto sensu 

 

O Art. 1º do Regulamento Geral dos Programas de Pós-graduação da 

Universidade (PUC Minas, 2013) afirma que a pós-graduação stricto sensu “se constitui 

de programas regulares, sistematicamente organizados, que visam a desenvolver e 
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Gráfico 31– Avaliação dos alunos das áreas das engenharias, licenciaturas 
(bacharelados), Informática e Arquitetura, em relação ao reconhecimento do diploma 

pelo mercado de trabalho - 2014 
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aprofundar conhecimentos, bem como a propiciar a criação de novas formas de saber, 

conduzindo à obtenção de grau acadêmico”. O Art. 3º define que “os programas 

compreenderão os cursos de mestrado e de doutorado e terão como objetivo a formação 

qualificada para o exercício de atividades científicas, culturais, tecnológicas e 

profissionais, nas diversas áreas do conhecimento”. (REGULAMENTO GERAL DOS 

PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PUC MINAS, 2013, p. 2-3). 

De acordo com o Plano Nacional de Pós-Graduação (BRASIL, 2010): “Os 

resultados da pesquisa, ao serem aplicados, levam a tecnologias e a procedimentos, 

podendo ser usados no setor público e no sistema privado, fazendo do conhecimento e 

da tecnologia uma poderosa ferramenta do desenvolvimento econômico e social.” 

(BRASIL, 2010, p. 18, v. 1). A PUC Minas reconhece a relevância da pós-graduação 

para o desenvolvimento do conhecimento e do país:  

A pós-graduação stricto sensu [...] possui como conceito regulador o 
princípio da inovação, por meio da produção e da renovação de 
conhecimentos expressa na pesquisa. Na pós-graduação, o componente da 
investigação é dominante. Em razão disso, não pode se ver privada de portais 
científicos, laboratórios, bibliotecas atualizadas. (REGULAMENTO GERAL 
DOS PROGRAMAS DE PÓS-GRADUAÇÃO. PUC MINAS, 2011, p. 119). 
 

A proposição do PDI está em conformidade com a afirmativa integrante do 

Plano Nacional de Pós-Graduação (BRASIL, 2010) de que “o núcleo da pós-graduação 

é a pesquisa”. E nela, a PUC Minas reafirma que a pesquisa depende de treinamento, 

exige dedicação plena ao estudo, sendo a tarefa das instituições acadêmicas e institutos 

de pesquisa, públicos ou privados, aliar ambos.  

Pode se considerar que a pesquisa situa-se no centro da pós-graduação e ao redor 

dela gravitam a capacitação e a dedicação, bem como os resultados da pesquisa que 

geram tecnologias e procedimentos que impulsionam o desenvolvimento econômico e 

social.  

 A pós-graduação stricto sensu da PUC Minas possui um conjunto de objetivos, 

metas e ações em variadas áreas do conhecimento, com vistas ao proposto na missão 

institucional. Os programas de pós-graduação stricto sensu estão sob a coordenação da 

Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação (PROPPG), que tem seus objetivos 

definidos pelo PDI como sendo:  

[...] planejar, coordenar e acompanhar as ações de Pós-graduação, de acordo 
com os padrões de excelência estabelecidos pela Coordenação de 
Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e pelo Inep, 
concomitante com o desenvolvimento da Pesquisa. Tais ações têm o 
propósito de cumprir o papel que cabe à Universidade de ser uma Instituição 
em que são realizadas pesquisa acadêmica e produção científica, por força do 
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princípio de integração entre ensino, pesquisa e extensão, proclamado no art. 
207 da Constituição da República e assegurado na Lei nº 9.394, de 20 de 
dezembro de 1996 (LDBEN). (PDI. PUC MINAS, 2011, p. 40). 
 

Segundo o Regimento Geral da Universidade (PUC Minas, 2011) a pós-

graduação stricto sensu é estruturada e desenvolvida pela Instituição com recursos 

próprios ou mediante convênio firmado com outras instituições ou órgãos públicos e 

privados.  Aberta aos diplomados em cursos de graduação que atendam ao disposto na 

legislação pertinente e às exigências estabelecidas no Regulamento Geral dos 

Programas de Pós-graduação da Universidade (PUC Minas, 2013) e no regulamento 

específico de cada programa. 

No ano de 2013, a PUC Minas em 2013, ofereceu 30 cursos de pós-graduação 

stricto sensu, com diversas linhas de pesquisa. Foram ofertados 18 mestrados e 12 

doutorados, e, dentre eles três em caráter interinstitucional. No primeiro semestre de 

2013, os programas de pós-graduação stricto sensu contaram com 953 alunos em cursos 

de mestrado e 398 nos de doutorado, totalizando 1.351 alunos regulares. Foram 

realizadas também 271 matrículas em disciplinas isoladas. (RELATÓRO DE 

ATIVIDADES. PUC MINAS, 2014). 

Na avaliação trienal da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes), referente ao período 2010-2012, foram analisados 2.893 cursos de 

mestrado, 1.792 de doutorado e 397 de mestrado profissional, totalizando 5.082 cursos. 

(CAPES, BRASIL) 

 Dentre os cursos de pós-graduação stricto sensu avaliados pela Capes, como 

dito anteriormente, 30 são da PUC Minas, cujos resultados mostram-se promissores, 

apontando para o reconhecimento de um padrão favorável de desempenho. Isso indica a 

boa qualidade dos cursos, necessária para a manutenção dos mesmos. O Quadro 14 

demonstra uma evolução positiva na avaliação da pós-graduação da PUC Minas.  
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Programa Nível 
Avaliação Trienal 

2007 2010 2013 
Administração F 4 5 5 
Administração MD NE - 4 
Zoologia de vertebrados M 4 4 4 
Informática M 3 3 4 
Relações internacionais: política internacional M NE 4 5 
Relações internacionais: política internacional MD NE NE 5 
Comunicação social: interações midiáticas M NE 4 4 
Direito MD 5 5 6 
Educação M 4 4 4 
Educação MD - - 4 
Engenharia mecânica MD 4 4 4 
Engenharia elétrica M 3 4 3 
Ensino F 3 3 4 
Ciências da religião M - 3 4 
Geografia: tratamento da informação espacial MD 4 5 5 
Letras MD 5 5 5 
Odontologia F 4 4 4 
Odontologia M 4 4 4 
Psicologia M - 4 4 
Psicologia MD 4 4 4 
Ciências sociais MD 4 4 5 

Legenda: 
M Mestrado Acadêmico  D Doutorado 
F Mestrado Profissional  M/D Mestrado Acadêmico / Doutorado 

NE Não Existia    
Fonte: BRASIL (2013) 
 
 

Ao confrontar os resultados das avaliações de 2007, 2010 e 2013 é possível 

constatar a regularidade das notas obtidas. Os cursos mantêm uma sequência regular em 

uma trajetória constante ao longo do período, apontando melhoria e expansão da pós-

graduação. 

Dos 16 programas de pós-graduação stricto sensu da Instituição, seis deles 

tiveram a nota elevada em relação à avaliação de 2010: os programas de pós-graduação 

em Ciências Sociais e em Relações Internacionais passaram da nota 4 para 5; os de 

Ensino de Ciências, Matemática, Ciências da Religião e  de Informática elevaram a nota 

3 para 4. Destaca-se a elevação do programa de pós-graduação em Direito, de nota 5 

para 6. Nos parâmetros da Capes, os conceitos 6 e 7 equivalem a desempenho de padrão 

internacional, e 7 o valor máximo atribuído a programas com doutorado. 

De acordo com os parâmetros de pontuação da Capes, a nota 4 indica o bom 

desempenho e ela foi obtida por 13 cursos, de nível de mestrado e/ou doutorado. 

Entretanto, o mestrado em Engenharia Elétrica obteve em 2007 a nota 3, aumentou para 

Quadro 14 – Evolução das notas de avaliação trienal da Capes para os programas de 
pós-graduação stricto sensu  
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4 em 2010 e retornou para 3 em 2013 o que indica, pelos parâmetros da Capes um 

desempenho regular.  

Mantiveram a nota os programas de pós-graduação de Geografia – Tratamento 

da Informação Espacial, Letras e o mestrado profissional em Administração, com nota 

5. Salienta-se que o mestrado profissional de Administração alcançou a nota 5, definida 

como a nota máxima para programas que oferecem apenas o mestrado. Os programas de 

Comunicação Social – Interações Midiáticas, Educação, Engenharia Mecânica, 

Odontologia, Psicologia e Zoologia de Vertebrados, mantiveram a nota 4.  

Em 2013 foi aprovado pelo Cepe o projeto pedagógico do Doutorado em 

Odontologia, conforme Resolução Cepe R.04/2013, em outubro de 2013 (CPA. 

PROPPG. PUC Minas, 2014).  

Segundo PROPPG a política atual da pós-graduação stricto sensu na PUC Minas 

está direcionada para a melhoria dos programas já existentes e a criação de novos cursos 

de doutorado. A criação de cursos de mestrado deve ser realizada com muita prudência, 

uma vez que além de custos elevados, esbarra-se na qualificação do corpo docente quer 

no que tange à carência de publicação em revistas especializadas e reconhecidas, quer 

na experiência em projetos de pesquisa e orientação de discentes. (CPA. PROPPG. PUC 

Minas, 2014). 

A PROPPG destaca a contribuição dos programas de pós-graduação stricto 

sensu da PUC Minas para a formação de pesquisadores e profissionais para o 

Magistério Superior. Esses programas contam com o apoio da Fapemig, CNPQ, Capes e 

desenvolvem projetos de pesquisa em parceria com empresas como a Cemig, Fiat, Vale 

e Petrobras, entre outras. (CPA. PROPPG. PUC Minas, 2014). 

 

5.2.2 Cursos de pós-graduação lato sensu 

 

A PUC Minas oferece cursos de pós-graduação na modalidade lato sensu, e 

atendendo ao disposto no seu Regimento Geral (PUC Minas, 2011), são ministrados em 

uma das seguintes modalidades: ensino presencial, semipresencial ou a distância. 

Também balizam a oferta desses cursos, a legislação vigente, o respectivo projeto de 

curso devidamente aprovado pela Universidade e as diretrizes estabelecidas pela 

PROPPG. 
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 Os cursos de pós-graduação lato sensu são ofertados por ato do Reitor, 

mediante proposta apresentada pela Diretoria de Educação Continuada, acompanhada 

de pareceres favoráveis dos departamentos/institutos ou faculdades envolvidos, da 

PROPPG e da Secretaria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional. Se 

oferecidos na modalidade semipresencial ou a distância, esses cursos são 

supervisionadas pela Diretoria de Ensino a Distância.    

Em termos de planejamento da pós-graduação lato sensu, de uma escala de notas 

de 0 a 5 apresentadas pela CPA, a PROPPG atribuiu nota 5 para a criação, expansão e 

manutenção de cursos e nota 4 para a melhoria da qualidade e relacionamento do lato 

sensu com a graduação.  Na afirmativa da PROPPG (CPA. PROPPG, 2014, p. 8) 

“Ainda se pode investir em programas de melhoria para o Lato Sensu. Já existem 

tentativas de melhoria constante da qualidade dos cursos e no relacionamento com o 

ensino na graduação.” 

A PROPPG também relata que quanto ao auxílio de verbas, interno e externo à 

Instituição, na realização dos cursos lato sensu oferecidos, há iniciativas de cursos in 

company, porém tal incidência é tímida se comparada com as ofertas das campanhas 

institucionais. São cursos elaborados por demanda de organizações, que em conjunto 

com a área acadêmica do lato sensu constroem um projeto pedagógico, que visa a 

atender às demandas específicas de cada empresa.  

De acordo com a PROPPG (CPA. PROPPG. PUC Minas, 2014), no ano de 2013 

foram oferecidos em torno de 400 cursos, sendo 130 no segundo semestre e cerca de 

270 no primeiro semestre. 

Os resultados da pós-graduação na PUC Minas não devem ser analisados 

puramente em função da avaliação atribuída por meio de notas, pois envolvem 

complexos e variados fatores, nem sempre passíveis de pontuação, dentre eles a 

adequação às mudanças demandas pelo ambiente interno e/ou externo, o esforço 

conjunto e a sinergia que envolve coordenadores, pesquisadores, instituições 

financiadoras, equipe de suporte e estudantes.  Além disso, vale destacar o esforço e 

apoio da PROPPG que coordena todo esse trabalho. Quanto à relação entre pesquisa e 

pós-graduação é inegável a existência de uma simbiose entre ambas.  

Por meio do PDI, a Instituição reconhece a relevância da pós-graduação para o 

ensino de graduação, destacando que ambas cumprem finalidades próprias e 

complementares.  
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A pós-graduação stricto sensu contribui para o avanço e a qualidade do 
ensino superior pela contínua atualização de conhecimentos propiciada pela 
pesquisa, garantida pela utilização de uma metodologia científica em ação e 
pela circulação de múltiplos pontos de vista. [...] Uma de suas funções é 
exatamente a de propiciar o avanço do ensino por meio dos conhecimentos 
novos trazidos pela pesquisa (PDI. PUC MINAS, 2011, p. 119). 
 

Identifica-se a relevância dada pela Instituição à articulação entre a graduação e 

a pós-graduação, de forma que esta última se imponha “como formadora de pessoal 

qualificado para atuar no conjunto da instituição e efetivar, com qualidade, as 

exigências do artigo 43 da LDB”. (PDI. PUC MINAS, 2011, p. 120). Todavia, é 

possível considerar a necessidade de incremento do desenvolvimento de pesquisa além 

da pós-graduação. No que tange à articulação entre as atividades de graduação e pós-

graduação, vale considerar o grau de satisfação dos docentes como demonstra o Gráfico 

a seguir. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

Sobre a articulação entre a graduação e pós-graduação, pode-se observar que 

41,6% dos docentes, avaliam-na como satisfatória ou muito satisfatória. Mas foi 

avaliada negativamente por 41,7%, que a consideram como regular, insatisfatória ou 

muito insatisfatória. Chama atenção que 16,8 % dos professores não deram resposta 

para a questão, sendo 5,9% por não saber e por 10,9% por não ter assinalado nenhuma 

opção. 

 Gráfico 32 – Avaliação dos docentes, em relação à articulação entre graduação e pós-
graduação na instituição - 2013 
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A integração entre a graduação e a pós-graduação na Instituição foi avaliada 

também pela Prograd (CPA. Prograd, 2014), que atribuiu o conceito 4 a esse respeito. 

Essa pontuação equivale à avaliação de que o item se encontra acima da 

quantidade/qualidade esperada. Segundo a Prograd,  

A integração pode ser observada tendo em vista que professores dos 
programas de pós-graduação Stricto Sensu também estão vinculados à 
graduação (10% - Censo Superior 2013). Além disso, existe o incentivo para 
participação dos alunos da graduação em programas de pesquisas, com a 
disponibilidade de bolsas. Os projetos pedagógicos de curso propõem essa 
integração e o movimento de professores e alunos entre os dois níveis de 
ensino materializam a articulação, a ser cada vez mais intensificada. (CPA. 
PROGRAD. PUC MINAS, 2014, p. 6). 
 

Segundo a PROPPG as áreas de conhecimento das ofertas de pós-graduação 

apresentam uma sintonia com as áreas de conhecimento dos cursos de graduação. Essa 

relação permite que o aluno de graduação dê continuidade aos seus estudos na 

Universidade após a conclusão do ensino superior, pleiteando cursos de especialização 

dentro de sua área de formação. Permite, ainda, que grande parte do corpo docente da 

graduação lecione também na instância da Pós-Graduação. Quanto a indicadores de 

atuação profissional dos egressos existe proposta da PROPPG para um Sistema de 

Acompanhamento de Egressos incorporado a Coleta Capes para entrada em 

funcionamento em 2014. (CPA. PROPPG. PUC Minas, 2014). 

 

5.3 Pesquisa na PUC Minas 

 

Para a PUC Minas as ações institucionais voltadas para a superação dos desafios 

relativos ao fazer científico estão assentados em: fundamentos éticos; no mérito; na 

articulação entre pesquisa e ensino de graduação, pós-graduação e extensão; no 

incentivo à formação de grupos de pesquisa formal e na busca de qualificação 

permanente do corpo docente. 

De acordo com o Regimento Geral (PUC Minas, 2011, p. 30) a instituição deve 

promover e estimular o desenvolvimento de pesquisa. As ações de promoção e estímulo 

às atividades de investigação podem ocorrer por diferentes formas: 

a) introdução de práticas investigativas e de pesquisa nos projetos pedagógicos dos 

cursos; 

b) incentivo à constituição de grupos de pesquisa formados por alunos e 
professores;  

c) apoio logístico e financeiro para o desenvolvimento de projetos de pesquisa;  
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d) incentivo ao incremento da produção acadêmica de alunos e professores;  

e) incentivo à melhoria da qualificação e titulação do corpo docente;  

f) celebração de convênios com instituições e órgãos públicos e privados, visando 

à captação de recursos para o financiamento da pesquisa;  

g) celebração de convênios com instituições congêneres visando à promoção de 

intercâmbio científico e à constituição de grupos de pesquisa interinstitucionais;  

h) ampliação e modernização do acervo e recursos bibliográficos, assim como de 

instalações e equipamentos laboratoriais;  

i) realização de eventos científicos em âmbitos nacional e internacional;  

j) divulgação dos resultados das pesquisas desenvolvidas na Universidade. 

Os dados da pesquisa conduzida junto aos alunos da área das engenharias, 

licenciaturas (bacharelados), Informática e Arquitetura da PUC Minas a respeito da 

participação deles em atividades de pesquisa estão apresentados no Gráfico 33. 

 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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Pode-se observar que apenas 12,6% dos alunos participaram de atividades de 

pesquisa, contra um total de 87,4% que afirmaram não participar. Observando os 

dados, vale destacar a justificativa dos alunos para a não participação. Entre as opções 

destacam-se três, com percentual mais elevado, ou seja, não disponibilidade de horário 

com 36,16%; seguida pelo não conhecimento das atividades com 22,52% e outro 

motivo diferente dos citados com 16,01%, sendo que as demais opções ficaram cada 

uma abaixo de 5%. 

No que se refere à relação recíproca do ensino com a pesquisa a PROPPG (CPA. 

PROPPG, 2014) destaca quatro atividades que são desenvolvidas e que permitem essa 

integração:  

a) envolvimento do discente com a pesquisa e a iniciação científica é considerado 

como Atividade Complementar de Graduação; 

b) inserção da pesquisa como componente curricular dos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos de Graduação da PUC Minas; 

c) projetos FIP, contemplam o envolvimento de aluno da graduação como bolsista 

de Iniciação Científica; 

d) apoio para o desenvolvimento de grupos de pesquisa com verbas de agências de 

fomento. 

A Tabela 8 apresenta as respostas dos alunos de graduação relativas à atividade 

e formas de participação de pesquisa na PUC Minas. 

 

Opções % 

Não 87,41 

Em pesquisa com projeto próprio, sob orientação 3,85 
Em pesquisa de professores ou alunos de especialização 0,16 
Em pesquisa de professores ou alunos de mestrado/doutorado 2,58 
Em pesquisa integrada a disciplina de graduação 2,24 
Em projeto de professor da graduação 3,76 
Total 100 

      Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

Pode ser observado que 87,40% dos alunos não participaram de atividades de 

pesquisa, contra 12,6 % que afirmaram participar. Esses dados evidenciam a baixa 

participação dos alunos em atividade de pesquisa, independente da forma de 

participação. 

Tabela 8 – Atividade e formas de participação em pesquisa de alunos de graduação - 
2014 
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O gráfico mostrado, em seguida, toma em consideração apenas o conjunto dos 

12, 6% alunos que afirmaram participar de atividades de pesquisa. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

No que se refere às formas de participação em atividades de pesquisa há 

predominância de duas que totalizam 60,4%: projeto próprio sob orientação e projeto 

de professor da graduação. Mas, é muito pouco expressiva a atividade de alunos em 

pesquisa de professores ou alunos de especialização. Esses dados trazem informação 

relevante para a PUC Minas no sentido de refletir sobre a baixa participação dos 

alunos de graduação em pesquisa, sob qualquer forma. Vale ressaltar que esse pequeno 

número possivelmente esteja associado ao reduzido número de pesquisas 

desenvolvidas, quando comparada ao número de cursos e contingente de professores 

existentes na Instituição. 

Também foi perguntado aos alunos sobre as contribuições das atividades 

de pesquisa para a formação acadêmica. Os resultados são apresentados na Tabela 9.  
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Contribuições % 

Reorientação da prática didático-pedagógica 2,58 

Mudança de valores e atitudes pessoais 2,28 

Aprendizagem sobre os processos teórico-metodológicos de pesquisa 6,38 
Desenvolvimento de habilidades de análise 6,46 
Desenvolvimento de uma postura ética e crítica 2,49 
Estímulo da reflexão entre teoria e prática 4,06 
Formação humanística 0,68 
Reflexão crítica sobre a prática profissional 1,99 
Ampliação do conhecimento sobre a realidade social 1,86 
Ampliação do conhecimento sobre processos de sustentabilidade da sociedade 1,23 
Desenvolvimento de habilidades para produção de inovação tecnológica 4,52 

Não trouxe contribuição 65,47 

Total 100 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

Pode ser observado na Tabela 9 que apenas 35% dos alunos afirmaram 

haver contribuição das atividades de pesquisa para a formação acadêmica e os demais 

65% indicaram a não contribuição. Focalizando a contribuição das atividades de 

pesquisa para a formação acadêmica, apontadas pelos alunos, destacam-se quatro: 

desenvolvimento de habilidades de análise, aprendizagem sobre os processos teórico-

metodológicos de pesquisa, desenvolvimento de habilidades para produção de inovação 

tecnológica e estímulo à reflexão entre teoria e prática.  

Essas informações parecem apontar para o fato de os alunos perceberem a 

contribuição das atividades de pesquisa para a formação acadêmica de modo restrito. 

Pode-se pensar em contribuições contidas dentro de limites do estudo de conteúdos de 

metodologia da pesquisa, sem maior abrangência com a instituição, a profissão e com 

a sociedade. Desse modo parece necessário que tanto os cursos quanto a instituição 

procurem estabelecer com e para os alunos outras conexões e contribuições advindas 

da pesquisa para a formação acadêmica dos discentes. 

Pode-se dizer que há certa divergência entre o que é proposto nas ações 

institucionais e os dados, principalmente os advindos das respostas dos alunos. Estes 

trazem um alerta: parece ser necessário focalizar a divulgação entre os alunos para as 

oportunidades e formas de participação em atividades de pesquisa, bem como refletir 

sobre a possível sobrecarga de conteúdo ligada às disciplinas, impedindo ou 

dificultando a participação dos alunos em outras atividades. É preciso ter presente que 

para a formação do aluno são necessárias outras habilidades e competências além dos 

Tabela 9 - Principais contribuições das atividades de pesquisa para a formação 
acadêmica de alunos das áreas das engenharias, licenciaturas (bacharelados), 

Informática e Arquitetura - 2014 
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conteúdos. Apenas estes não são mais suficientes. Nesse sentido é possível buscar o 

empoderamento educacional dos estudantes pelo contato com os conhecimentos, 

habilidades, instrumentos sociais e culturais disponibilizados pela Instituição ou no 

entorno em que ela está situada. O próprio aluno, se lhe é dada oportunidade, pode 

buscar meios de sistematizar seus conhecimentos, descobrir novas fontes de informação 

e estabelecer metas pessoais de desenvolvimento e de formação. Para tanto, ele 

necessita, no mínimo, certa disponibilidade de tempo e conhecimento sobre as 

oportunidades.  

Quanto a relação mais ampla da pesquisa a PROPPG destaca que a produção 

científica da PUC Minas guarda coerência com a missão, os objetivos e as políticas 

institucionais; os investimentos feitos; as necessidades sociais; e as exigências da 

ciência, tendo, por conseguinte relevância social e científica apesar de que muitos 

trabalhos acadêmicos não possuírem relevância social imediata. Afirma também que a 

produção científica da PUC Minas mantém vínculos e traz contribuição para o 

desenvolvimento regional e local quer no desenvolvimento de projetos sociais, ou ainda 

em projetos de cunho científico/tecnológico que visam a melhoria da qualidade de vida. 

Quanto às políticas institucionais e práticas referentes à formação de pesquisadores e 

bolsa de iniciação científica a PROPPG afirma que a PUC Minas busca constantemente 

o crescimento no apoio aos docentes e discentes, quer no incremento de bolsas de 

iniciação científica, quanto nas ferramentas de busca de projetos de pesquisa. Entende-

se a partir disso, que as necessidades giram mais em torno de alguns aprimoramentos 

simples, de fácil empreendimento e implantação de modo a implementar e caracterizar 

ainda mais as ações existentes, tanto no que se refere á redução das diferenças bem 

como na criação e na consolidação de ações planejadas e distribuídas pela instituição. 

(CPA. PROPPG. PUC MINAS, 2014). 

Com o objetivo de consolidar a pesquisa vale incentivar e apoiar a criação nos 

cursos de propostas de aprimoramento da política existente. Assim é relevante ratificar a 

necessidade do desenvolvimento de mais pesquisas na instituição, bem como manter 

canal eficiente de divulgação das oportunidades para desenvolvimento de pesquisa nos 

cursos de graduação. Todavia, antes de buscar o incremento de mais pesquisas, vale 

proceder ao registro sistemático das ações de pesquisa existentes, de maneira a 

possibilitar o rastreamento e consequente registro formal de todos os dados das ações 

dos cursos. Sugere-se a criação nos cursos - graduação e pós-graduação stricto e lato 
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sensu – presencias e a distância, de instrumento de organização de dados de modo 

sistemático constando o desenvolvimento de pesquisa, financiada ou não destacando 

participantes e as formas de integração com o ensino e a extensão. Entende-se ainda ser 

necessário solicitar aos grupos de pesquisa o registro e apresentação de suas atividades. 

A relevância dada à investigação científica pode ser identificada pela definição 

de seu papel na Instituição: como meio para a construção da sua identidade; como 

fundamento para o desenvolvimento científico e educativo; como importante 

instrumento para a produção do conhecimento, a formação de pessoas críticas e a 

construção da cidadania. Além de recursos próprios, a Instituição conta com 

financiamento de entidades de fomento para seus programas de pesquisa, conforme 

demonstra a  Tabela 10. 

 
Programa/Entidade de fomento 2011 2012 2013 

FAPEMIG  110 98 111 
FIP PUC MINAS 105 78 118 
PIBIC 63 62 62 
PROBIC 116 128 109 

Total 394 366 400 
Fonte: CPA. PROPPG. PUC MINAS, 2014. 

Observa-se pequena oscilação na quantidade de projetos no período 2011-2013, 

indicado na Tabela 10, apresentando aumento em torno de 10% no total de projetos 

financiados em 2013. Visualiza-se que em 2012 houve aumento da oferta de Probic com 

queda em 2013 e que as modalidades Fapemig e FIP sofreram um ligeiro aumento 

enquanto os projetos de pesquisa do Pibic mantiveram-se estáveis nos três anos. 

Salienta-se que o Fundo de Incentiva a Pesquisa (FIP) e o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (Probic) são programas de estímulo à pesquisa, 

financiados com recursos próprios, sendo o primeiro conduzido por professores da 

Instituição e o segundo elaborado e conduzido por alunos, sob a supervisão de 

professores, de acordo com regulamentos específicos. O Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (Pibic/CNPq) concede bolsas a alunos de graduação que 

atuam como jovens pesquisadores, em projetos de pesquisa apresentados por 

professores da própria PUC Minas. 

Tabela 10 - Projetos de pesquisa desenvolvidos, por entidade de fomento, no período 
2011-2013  
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Vale destacar que, com base no fato de que a iniciação científica é elo sólido 

e visível entre a graduação e a pós-graduação, a PUC Minas tem mantido o foco no 

número de bolsas de Iniciação Científica para os alunos de graduação, principalmente, 

com o apoio da Fapemig/Probic (PDI, 2011 p.52). O retorno das atividades de pesquisa 

e de extensão para o ensino em geral ocorre em espaços formais dos currículos de 

graduação e de pós-graduação quer sob a forma de Tópicos Especiais e de produção 

acadêmica, quer por meio de jornadas, seminários, oficinas, workshops, ação cultural e 

atividades congêneres (PPI, 2011, p. 13).  

A evolução dos projetos de pesquisa na Instituição, nas condições de 

apresentado e de aprovado, pode ser visualizada nas Tabela 11 a Tabela 13.  

Origem 

Projetos de pesquisa – FIP e PROBIC 

2011 2012 2013 

Apr Def Apr Def Apr Def 

Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 112 27 145 34 90 37 

Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais 41 12 24 11 45 20 

Instituto de Ciências Exatas e Informática 59 14 39 15 34 22 

Instituto de Ciências Humanas 81 44 41 29 28 21 

Instituto de Ciências Sociais 92 38 50 33 37 25 

Instituto de Filosofia e Teologia D. João 
Resende Costa 

25 11 16 10 26 15 

Instituto Politécnico 54 15 53 24 53 31 

Faculdade de Comunicação e Artes 15 5 11 4 5 2 

Faculdade de Psicologia 44 19 33 15 26 12 

Faculdade Mineira de Direito 77 35 65 29 78 41 

Pró-Reitoria de Pesquisa e de Pós-Graduação 2 1 2 2 1 1 

TOTAL 602 221 479 206 423 227 

Legenda: 
Apr Apresentado  Def Deferido 

Fonte: CPA. PROPPG. PUC MINAS, 2014. 

 

 

Tabela 11- Projetos de pesquisa apresentados e deferidos - Fundo de Incentivo à 
Pesquisa (FIP) e Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica (PROBIC) –

2011-2013 
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Origem                       

Projetos desenvolvidos 
FAPEMIG 

2011 2012 2013 

Instituto de Ciências Biológicas e da Saúde 21 15 18 

Instituto de Ciências Econômicas e Gerenciais 12 10 10 

Instituto de Ciências Exatas e Informática 12 9 11 

Instituto de Ciências Humanas  19 17 20 

Instituto de Ciências Sociais 12 11 16 

Instituto de Filosofia e Teologia Dom João Resende Costa 4 4 5 

Instituto Politécnico 15 16 16 

Faculdade de Comunicação e Artes 3 4 3 

Faculdade de Psicologia 7 6 6 

Faculdade Mineira de Direito 1 2 3 

Pró-reitoria de Pesquisa e de Pós-graduação 4 4 3 

TOTAL 110 98 111 

Fonte: CPA. PROPPG. PUC MINAS, 2014. 

 

 

 

 

Tabela 12 - Projetos de pesquisa desenvolvidos. Fapemig. 2011-2013 
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Origem 

2012 

2013 

Entidade de Fomento 

FIP 
PUC Minas 

CNPq 
Pibic/Pibiti 

PROBIC 
Projetos 
Fapemig 

Total Fapemig PUC 
Minas 

Instituto de Ciências 
Biológicas e da Saúde 

64 29 19 16 02 04 70 

Instituto de Ciências 
Econômicas e 
Gerenciais 

32 07 01 11 03 05 27 

Instituto de Ciências 
Exatas e Informática 

45 22 12 13 03 08 58 

Instituto de Ciências 
Humanas  

61 13 13 15 02 09 52 

Instituto de Ciências 
Sociais 

62 14 03 21 01 10 49 

Instituto de Filosofia e 
Teologia Dom João 
Resende Costa 

14 09 02 03 01 03 18 

Instituto Politécnico 54 18 09 39 07 18 91 
Faculdade de 
Comunicação e Artes 

14 03 01 01 01 01 07 

Faculdade de 
Psicologia 

26 12 05 03 01 03 24 

Faculdade Mineira de 
Direito 

44 18 02 28 11 03 62 

Total  416 145 67 150 32 64 458 
FIP PUC Minas - Programa de Iniciação Científica, bolsa concedida pela PUC Minas, dentro dos projetos 
de pesquisa FIP 
CNPq PIBIC - Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica, Pibiti - Programa Institucional de 
Bolsas de Iniciação em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação, patrocinados pelo CNPq. 
Probic - Programa de Bolsas de Iniciação Científica;  
Projetos Fapemig - projetos do corpo docente com a participação do corpo discente;  
Obs. 1: não constam nesta planilha as bolsas de Iniciação Científica concedidas através do sistema 
empresarial. 
Obs. 2: durante o ano, as bolsas disponibilizadas podem ter sido utilizadas por mais de um aluno, uma vez 
que um aluno pode sair do projeto e a bolsa ser transferida a outro. 
 Fonte: CPA. PROPPG. PUC MINAS, 2014. 

Segundo a PROPPG, em 2013, o corpo discente da PUC Minas, se envolveu em 

diversas pesquisas e contou com bolsas de várias entidades de fomento, além das bolsas 

de Iniciação Científica financiadas pelo sistema empresarial. Por meio da Assessoria 

para Assuntos Estudantis, a Instituição concedeu auxílio financeiro para participação em 

eventos técnico-científicos a 33 alunos, envolvidos em projetos de iniciação científica. 

(CPA. PROPPG. PUC Minas, 2014). 

Consolidando sua vocação para a pesquisa, a PUC Minas tem fomentado a 

estruturação de grupos de pesquisa formalizados no Diretório de Grupos de Pesquisas 

do CNPq, possibilitando a identificação dos protagonistas na atividade científica. Em 

2014, constavam 137 grupos de pesquisa cadastrados. Esse contexto é fruto do esforço 

Tabela 13 - Bolsas de Iniciação Científica disponibilizadas ao corpo discente – 2012-2013 
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conjunto da PROPPG e das Coordenações de Pesquisa dos cursos, no apoio e 

incitamento ao pesquisador para inscrição e atualização dos grupos de pesquisa no 

Diretório de Grupos do CNPq. Para participar nos programas de pesquisa a Instituição, 

condiciona em edital a aprovação do projeto à participação de coordenadores de 

projetos que sejam qualificados como docentes, doutores e/ou doutorandos, e ainda, que 

sejam membros de um grupo de pesquisa da PUC Minas cadastrados no CNPq. Os 

grupos de pesquisa e o quadro de doutores, distribuídos por área de conhecimento, são 

apresentados na Tabela 14. 

 

Área de conhecimento 

Grupos de pesquisa  Doutores  
2013 2014 2013 2014 

Qtd  %  Qtd  % Qtd  %  Qtd % 
Ciências Agrárias 1 1 1 1 17 3 17 3 

Ciências Biológicas 5 4 4 3 31 5 36 6 

Ciências da Saúde 11 8 10 7 57 9 56 9 

Ciências Exatas e da Terra 7 5 5 4 59 10 64 10 

Ciências Humanas 45 33 43 31 151 25 156 25 

Ciências Sociais Aplicadas 38 28 39 28 151 25 166 26 

Engenharias 15 11 15 11 57 10 58 10 

Linguística, Letras e Artes 14 10 20 15 39 7 36 5 

Não Informado 0 0,0 0 0,0 38 6 39 6 

Total 136 100 137 100 600 100 628 100 

Fonte: CPA. PROPPG. PUC MINAS, 2014 
 

  
Observa-se a estabilidade na distribuição dos grupos de pesquisa entre as várias 

áreas de conhecimento, assim como um pequeno crescimento no quadro de doutores, 

comparando-se os dados de 2013 e 2014. A maior concentração tanto de grupos de 

pesquisa quanto de doutores, em 2014, encontrava-se na área de Ciências Humanas e na 

área de Ciências Sociais Aplicadas: os grupos de pesquisa da área de Ciências Humanas 

representavam 31% e os da área de Ciências Sociais Aplicadas 28% do total de grupos; 

os doutores da área de Ciências Humanas representavam 25% e os da área de Ciências 

Sociais Aplicadas 27% do total de doutores da Instituição. A semelhança na 

concentração de doutores e nos grupos de pesquisa permite supor que o contingente de 

doutores de cada área pode estar determinando a criação e manutenção de grupos de 

pesquisa na PUC Minas. 

A partir de dados extraídos da plataforma Lattes sobre o universo de doutores 

que atuam no ensino superior privado no país, na região sudeste e em Minas Gerais, o 

Tabela 14 – Distribuição dos grupos de pesquisa e doutores por área do conhecimento. 
2013- 2014 
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Gráfico 35 mostra o contexto do quantitativo de docentes doutores por essa divisão 

espacial e permite estabelecer um comparativo com o quadro de docentes doutores da 

PUC Minas.  

 

 
             Fonte: CAPES. BRASIL, 2014. 

Considerando o quadro de doutores no ensino superior privado em nível 

nacional, por região e no estado, verifica-se que o quadro da PUC Minas representa 3 % 

do total de doutores do país, 4% em relação aos existentes na região sudeste e 30% dos 

que atuam em Minas Gerais estão na Instituição.   O detalhamento da qualificação do 

corpo docente da PUC Minas está apresentado no Eixo 4 deste relatório. 

É inegável o empenho da PROPPG da PUC Minas em desempenhar suas ações 

em prol da Pesquisa e Pós-graduação, em consonância com os ditames Institucionais. 

Nesse sentido podem ser destacadas algumas informações fornecidas pelo setor (Quadro 

15). 

 

 

 

 

  

Gráfico 35 – Comparação do total de doutores no ensino superior privado no Brasil, 
Região Sudeste, Minas Gerais e PUC Minas, 2014 
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Ações planejadas para 2013 Ações realizadas em 2013 

Consolidação do NIT – Núcleo de 
Inovação Tecnológica 

O NIT foi criado e já é uma realidade na PUC Minas e integra 
a estrutura PROPPG. Tem como objetivo primordial informar 
a comunidade acadêmica e pesquisadora da Universidade 
sobre as formas de proteção dos produtos resultantes de suas 
pesquisas. O Núcleo faz orientação e capacitação dos projetos 
inovadores desenvolvidos no âmbito da PUC Minas, com 
finalidade de criar um patrimônio intelectual na inovação e 
contribuir efetivamente para o desenvolvimento científico-
tecnológico do Estado de Minas Gerais 

Desenvolvimento do Sistema de 
Controle Financeiro dos Projetos FIP e 
Probic 

O Sistema de Controle dos Projetos FIP e Probic está em 
desenvolvimento 

Consolidação dos atuais programas de 
pós-graduação Ampliação de cursos 
de doutorado dos atuais programas 

O estágio atual da pós-graduação na PUC Minas e as 
comparações com as instituições estudadas indicam alguns 
elementos para a elaboração de planejamento adequado para o 
fortalecimento da pesquisa e da pós-graduação, como a 
consolidação dos programas existentes visando o aumento dos 
conceitos atuais obtidos pela Capes e o aumeno do número de 
cursos de doutorado na Instituição 

Dimensionamento adequado do 
número de docentes por programa de 
pós-graduação Ampliação do número 
de alunos orientados por docente 

Um componente importante relacionado à consolidação dos 
atuais programas refere-se ao número de professores dos 
cursos de pós-graduação. As diretrizes da Capes estão sendo 
observadas no sentido de otimizar este valor 

Fonte: CPA. PROPPG. PUC MINAS, 2014 

 

5.4 A Extensão na PUC Minas 

 

Este indicador, integrante do eixo 3 - Políticas Acadêmicas analisa as ações 

acadêmico-administrativas para a extensão, implantadas na Universidade em 

conformidade com as políticas estabelecidas. Os resultados apresentados e as 

considerações feitas foram baseados em documentos diversos, análise dos dados 

fornecidos em formulário preenchido pela Proex e dos questionários aplicados aos 

professores e alunos. 

Compreende-se a extensão “como um processo educativo, cultural e científico 

que articula o ensino e a pesquisa de forma indissociável e viabiliza a relação 

transformadora entre universidade e sociedade” (Plano Nacional de Extensão, 2012). E 

de acordo com as definições da Política de Extensão Universitária da PUC Minas (CPA. 

Proex. PUC Minas, 2006, p. 21) entende-se por projeto de extensão “ação processual e 

contínua de caráter educativo, social, científico ou tecnológico com objetivo específico 

a curto e médio prazo”.  

Quadro 15 - Ações planejadas e realizadas pela PROPPG em 2013 
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Todas as ações de extensão, programa, projeto, curso, evento, prestação de 

serviço, atividade investigativa, pesquisa científica ou publicação, respeitam as 

demandas do entorno das diversas Unidades e Campi da PUC Minas. Além disso, é 

levada em consideração a relevância social e acadêmica, de acordo com as 

possibilidades de intervenção às quais a formação teórico-técnico-científica de cada 

curso permite e sua gestão é prevista em edital publicado no portal da Universidade e 

divulgado aos meios de comunicação externos. 

A Proex divulga edital de fomento para projetos de extensão advindos dos 

cursos de graduação e pós-graduação. O princípio da indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão, que tem norteado as ações da Proex, é apresentado no edital e 

remete ao Art. No. 38, Inciso IV do Estatuto da PUC Minas (2012).  No edital é previsto 

como critério para participação, que as propostas tenham caráter interdisciplinar, que 

contemple mais de uma área de conhecimento do mesmo curso ou de cursos diferentes. 

E ainda, que seja apresentado um diagnóstico, identificando os estudos/ pesquisas que 

subsidiaram a elaboração do projeto e que sejam apresentados dados quantitativos e/ou 

qualitativos que justifiquem a ação em determinada realidade. Para garantir a efetiva 

participação da comunidade interna quanto a externa é exigido no formulário de 

apresentação das propostas de projetos a explicitação das estratégias para participação 

da comunidade nas fases de planejamento, execução e monitoramento/avaliação. 

Todas as ações de extensão (programas, projetos, cursos, eventos, prestações de 

serviços e outras) respeitam as demandas do entorno das diversas Unidades e Campi da 

PUC Minas, sendo essa uma diretriz assumida pela Proex em diversos de seus 

processos. No âmbito do edital de projetos de extensão do ano de 2013, por exemplo, as 

propostas necessariamente precisaram apresentar discussões que permitissem 

compreender a relevância social e acadêmica das ações, considerando-se as 

possibilidades de intervenção dos cursos, como forma de dar resposta a uma situação-

problema diagnosticada.  

A PUC Minas possui um conjunto de objetivos, metas e ações dedicado ao 

ensino, pesquisa e extensão em variadas áreas do conhecimento, de modo sistemático e 

crítico e adequadas à missão institucional. Os princípios, diretrizes e componentes nos 

quais a extensão universitária se baseia encontram-se no PDI, no PPI e na Política de 

Extensão Universitária. 
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O PDI reforça a importância da extensão no ensino e orienta para que os 

princípios norteadores da extensão universitária estejam integrados às matrizes 

curriculares, incluindo e valorizando a atividade extensionista nos planos de ensino, 

trabalhos interdisciplinares, monografias, eventos, cursos, práticas investigativas, 

Atividade Complementares de Graduação (ACG) e estágios (PDI, 2011). Enfatiza-se a 

relevância da política adotada pela Instituição, que estimula a participação dos alunos 

nas atividades de extensão, ao contabilizar as horas no âmbito da extensão como ACGs. 

Nesse caso, percebe-se que o estímulo por parte dos professores ainda precisa ser 

ampliado. 

A extensão universitária, integrada ao ensino e à pesquisa, tem como um de seus 

principais papéis contribuir para a integração entre a universidade e a outros setores da 

sociedade. A PUC Minas, assim, tanto age pela propositura de ações por seu corpo 

técnico-acadêmico, como pelo acolhimento de demandas que lhes são colocadas por 

outros setores da sociedade. Provenientes de diversas fontes, a Universidade acolhe 

propostas de entidades públicas e privadas, organizações sociais e indivíduos, as 

qualifica e propõe no que lhe é de competência e no limite de seus recursos (humanos e 

materiais), o diálogo e a intervenção capaz de produzir alteração para a situação-

problema apresentada. Por essa razão, a Instituição firma diversas parcerias (formais e 

informais), visando o cumprimento de sua proposta estatutária de cooperar para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural, regional e nacional. 

A Tabela 15 apresenta a distribuição de programas e projetos de extensão 

desenvolvidos em 2013, na região metropolitana de Belo Horizonte, em Arcos, 

Guanhães, Poços de Caldas e Serro. 
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Unidade PUC Minas Projetos 
Equipe Beneficiados 

Professores 
e Técnicos 

Alunos Diretos Indiretos Total 

Belo Horizonte       
Coração Eucarístico 26 47 498 160.632 325.425 486.047 
Barreiro 10 24 137 1.816 8.217 10.003 
São Gabriel 14 18 94 3.471 20.047 23.518 

Betim 6 22 135 1.383 1.860 3.243 
Contagem 4 9 101 469 1.708 2.177 
Arcos 12 14 75 2.164 11.966 14.130 
Guanhães 1 1 5 34 170 204 
Poços de Caldas 15 34 258 2.029 18.831 20.860 
Serro 1 2 5 53 500 553 
Multicampi 40 98 501 19.171 45.467 64.638 
Total 132 315 1.842 192.898 437.955 630.853 

Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013. 
 

Após a conclusão dos projetos que recebem fomento por parte da Proex é 

necessária a publicação de um artigo acadêmico, como estímulo à produção no âmbito 

da extensão. A Proex analisa demandas para participação em eventos que prevejam a 

apresentação de professores e alunos, quando a produção se relaciona com as ações 

desenvolvidas no âmbito da extensão universitária, o que favorece o desenvolvimento 

de artigos e de outros produtos acadêmicos apresentados nos eventos. Nessa 

perspectiva, no ano de 2013, houve uma seleção dos artigos provenientes de projetos de 

extensão, dos anos de 2011 e 2012, para a constituição de um livro capaz de congregar 

as experiências e as reflexões acadêmicas advindas das ações desenvolvidas no período. 

Finalizado em 2013, o livro terá seu lançamento previsto para 2014.  

Pela perspectiva de projetos de extensão em nível institucional, a Universidade 

mantém, desde 2004, parcerias com a Unesco, a Rede Globo e o Município de Belo 

Horizonte, nas quais assume a condição de executora do Programa Espaço Criança 

Esperança Belo Horizonte. No ano de 2013, o Programa beneficiou mais de 1.600 

pessoas e envolveu 46 professores e funcionários e 33 alunos de graduação. Com ações 

educativas, de esporte, lazer e cultura, de atenção psicossocial e outras, o Espaço 

Criança Esperança atende, prioritariamente, crianças, adolescentes e jovens do 

Aglomerado da Serra, área de reconhecida vulnerabilidade socioeconômica de Belo 

Horizonte.  

Também mantém parceria com o Instituto Nacional de Colonização e Reforma 

Agrária (Incra), tendo por finalidade a constituição de uma rede de apoio que permita a 

realização de projetos de assessoramento ao reconhecimento dos direitos de populações 

remanescentes de quilombos. Ações dessa natureza têm sido realizadas, por exemplo, 

Tabela 15 – Distribuição de programas e projetos de extensão desenvolvidos por 
Unidades e Campi, em Arcos, Guanhães, Poços de Caldas e Serro em 2013 
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no âmbito dos Projetos "Lições da Terra”, “A luta por reconhecimento dos direitos 

fundamentais das comunidades remanescentes de quilombo” e “Quilombos do São 

Francisco”. Além da parceria com um órgão público, os projetos – provenientes da 

escuta da comunidade e da percepção sobre espaços de ação/intervenção social por parte 

da Universidade – também articulam parcerias com organizações não 

governamentais/sociedade civil das localidades, tais como o Incra, Comunidades 

Quilombolas do Baú, Ausente, Fazenda Santa Cruz, Queimadas e Vila Nova Conselho 

Municipal das Comunidades Remanescentes de Quilombo do Serro, ambos da cidade 

do Serro – MG. 

Sob os princípios da extensão universitária, a PUC Minas no Barreiro também 

vem apresentando processos interessantes de articulação com a comunidade, por meio 

do programa “Rede Social do Barreiro”. No dia 26/09/2013, por exemplo, aconteceu o 

3º Encontro do Fórum da Rede Social. O evento teve por objetivo apresentar os 

trabalhos sociais realizados por entidades socioassistenciais, possibilitando maior 

integração entre as ações em desenvolvimento e, por consequência, o fortalecimento da 

rede de serviços sociais na região. Além da socialização, o espaço de diálogo tem 

possibilitado uma interessante aproximação por parte dos cursos de graduação ao 

entorno, permitindo que diversas demandas qualificadas possam ser incorporadas aos 

desafios do processo de ensino-aprendizagem na sala de aula. Segundo Oliveira (2011) 

a criação da Rede se iniciou por meio de parceria com entidades diversas que em 

reuniões mensais apresentavam suas demandas para a área de extensão. Nessa Rede 

Social a Instituição promove a discussão de problemas com a comunidade e define-se a 

atuação da extensão. Mas, não somente por meio de parcerias formais, a Instituição, nos 

seus diversos campi e unidades, articula-se com Associações, Escolas e outras 

entidades. 

O Município de Betim e o Conselho dos Direitos das Crianças e Adolescentes da 

localidade também acionaram a Universidade na busca por respostas que permitissem a 

compreensão sobre as condições socioeconômicas da população infanto-juvenil e suas 

famílias. Finalizado em 2013, o Diagnóstico trouxe reflexões sobre o perfil das crianças 

e adolescentes de forma georreferenciada, políticas sociais básicas, cultura e lazer, 

saúde e educação, adolescentes autores de ato infracionais e medidas socioeducativas. O 

exemplo de pesquisa extensionista cumpre sobremaneira as finalidades institucionais de 

compromisso com a inclusão e a justiça social. 
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Ainda na tentativa de responder se as ações de extensão universitária realizam os 

fins da instituição, é importante frisar que a extensão universitária representa um dos 

meios a partir do qual a Universidade cumpre sua função/compromisso social. Parte das 

ações de extensão da PUC Minas, pelo seu caráter de entidade comunitária, confessional 

e filantrópica, possui uma dupla função: são práticas acadêmicas, voltadas para a 

formação de quadros humana e tecnicamente competentes, ao passo em que atendem ao 

público da política de assistência social. Esse é o caso dos programas e projetos com 

pessoas com deficiência, idosos e outras pessoas em condição de vulnerabilidade 

socioeconômica. É fundamental ressaltar que as ações nomeadas como “acadêmico-

assistenciais” cumprem, em primeiro lugar sua condição acadêmica, que tem a função 

precípua de formar, dentre as quais destacam-se: o Programa de Capacitação de Pessoas 

com Deficiência; os projetos PUC Mais Idade de Arcos, Barreiro, Betim, Coração 

Eucarístico, Contagem e São Gabriel; a Capacitação de Conselheiros Municipais de 

Assistência Social da Região Metropolitana de Belo Horizonte e outros, num total de 62 

iniciativas. 

Ao tomar a função essencial da Universidade de contribuir para a formação de 

quadros humana e tecnicamente competentes, cabe esclarecer que ainda são poucos os 

estudos que têm como escopo estabelecer relações entre a extensão universitária, o 

impacto da participação na atividade para os alunos e se essa participação afeta o 

processo de permanência dos discentes na universidade.  

O estudo conduzido por Neto (2013) junto aos alunos do curso Ciências Sociais 

da PUC Minas identificou que embora não exista uma política afirmativa que conceda 

bolsas de pesquisa, iniciativa, estágio e extensão prioritariamente para os alunos mais 

pobres, foram esses os que mais se inseriram nessas atividades, tendo como resultado a 

melhoria do rendimento escolar e financeiro, aumentando as possibilidades de 

permanência e conclusão da graduação. Nesse estudo foi ainda investigada, junto aos 

ex-alunos do curso de Ciências Sociais, a relação entre a realização dessas atividades 

remuneradas e a inserção deles no mercado de trabalho. Os dados revelaram que 83,3% 

dos respondentes que participaram de alguma atividade de extensão, 71% dos que 

realizaram pesquisa e 68,9% dos que realizaram estágio durante a graduação, estavam à 

época, inseridos na área ou em outra relacionada ao curso. O Gráfico 36 apresenta as 

respostas dos alunos da área das engenharias, licenciaturas (bacharelados), Informática e 

Arquitetura da PUC Minas relativas à participação em extensão.  
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

Observa-se que apenas 16,31% dos alunos participaram de atividades de 

extensão, contra 83,69% que afirmaram não participar. Dentre os dados apurados 

destaca-se a justificativa dos alunos para a não participação. Dentre as opções de 

respostas, destacam-se as três com percentual mais elevado, ou seja, não 

disponibilidade de horário obteve 37,26 %; não conhecimento das atividades obteve 

21,38 % outro motivo diferente dos citados teve 14,11 %, sendo que as demais opções 

ficaram cada uma abaixo de 10 %. 

Também foi perguntado aos alunos sobre as contribuições das atividades de 

extensão para a formação acadêmica. Os resultados são apresentados no Gráfico 37. 

 

  

0 5 10 15 20 25 30 35 40

Não sei responder

Não, por outro motivo diferente dos citados

Não, porque considero que as atividades não…

Não, porque não tenho disponibilidade de…

Não, porque não tenho interesse

Não, porque não tomei conhecimento

Não, porque o curso não oferece

Sim

4,86

14,11

0,42

37,26

3,08

21,38

2,58

16,31

Gráfico 36- Participação em atividades de extensão dos alunos das áreas das 
engenharias, licenciaturas (bacharelados), Informática e Arquitetura - 2014 
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 Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

Podemos observar que apenas 43,80 % dos alunos indicaram haver contribuição 

das atividades de extensão para a formação acadêmica e os demais 56,20 % que não 

houve contribuição. 

Aos alunos que participaram da extensão foi perguntado sobre as principais 

contribuições das atividades de extensão para a formação acadêmica, dentre as listadas 

a seguir: conhecimento sobre processos de sustentabilidade da sociedade, 

aprendizagem sobre planejamento de intervenção, desenvolvimento de habilidades 

para produção de inovação tecnológica, reflexão crítica sobre a prática profissional, 

formação humanística, desenvolvimento de postura ética e crítica, mudança de valores 

e atitudes pessoais, estímulo da reflexão entre teoria e prática, ampliação do 

conhecimento sobre a realidade social, estimulo a pesquisa e não trouxe contribuição. 

Destas, os alunos puderam escolher as três maiores contribuições, que são 

apresentados no Gráfico 38. 
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Gráfico 37 – Principais contribuições das atividades de extensão para a formação 
acadêmica dos alunos de graduação dos cursos de engenharias, licenciaturas, 

informática e arquitetura - 2014 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
 

As quatro contribuições mais significativas foram estímulo à pesquisa, com 

16,28%, ampliação do conhecimento sobre a realidade social, com 13,03%, estímulo 

da reflexão entre teoria e prática, com 11,49% e mudança de valores e atitudes 

pessoais com 10,44%. 

Essas informações apontam para o fato de os alunos perceberem a contribuição 

das atividades de extensão para a formação acadêmica de modo restrito. Desse modo, 

parece necessário que tanto os cursos quanto a instituição procurem estabelecer com e 

para os alunos outras conexões e contribuições advindas da extensão para a formação 

acadêmica deles. 

De acordo com os dados fornecidos pela Proex, aquela pró-reitoria reconhece 

que há uma necessidade de maior integração da extensão universitária às atividades 

cotidianas da maioria dos cursos da PUC Minas. Embora tenham sido construídos 

processos na tentativa de incentivar os alunos à participação nas diversas ações de 

extensão universitária, ainda não foram desenvolvidos mecanismos que permitam 

identificar se os alunos se sentem incentivados a essa participação, por meio de 
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perguntas diretas ou outras formas de captação dessas informações. (CPA. PROEX. 

PUC MINAS, 2014). 

É nesse sentido que a Proex publica anualmente um edital, que tem por 

finalidade permitir que os cursos de graduação e pós-graduação acessem os programas 

de fomento para o desenvolvimento de projetos de extensão. Em um levantamento 

realizado pela Proex, realizado no ano de 2013, identificou-se que cerca de 90% do 

recurso disponibilizado para projetos é destinado ao pagamento de horas de docentes e 

bolsas de estudo para os alunos. A cada semestre, a Proex ofertou uma média de 700 

bolsas, de 10 e 20 horas/semana. Além disso, também participaram dos projetos cerca 

de 800 alunos, vinculados como voluntários. Cabe ressaltar que um mesmo aluno pode 

participar simultaneamente de várias atividades, pois a unidade de referência, em geral, 

é o programa/projeto e não o aluno. (CPA. PROEX. PUC MINAS, 2014). 

A questão das parcerias institucionais sempre representou impacto na concessão 

de bolsas de estudo. No ano de 2013, três significativas parcerias ou foram encerradas 

ou tiveram sua execução modificada gerando impacto direto nas atividades 

extensionistas conduzidas pelos programas/ projetos Rondon Minas, Escola da gente e 

Escola integrada. O projeto Rondon Minas, realizado nos últimos dois anos em 

parceria com a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Feam), teve seu convênio 

finalizado. Esse projeto possuía uma gestão extremamente complexa, por envolver 

contingente muito elevado de alunos e se relacionar essencialmente com municípios do 

interior do Estado de Minas Gerais (especialmente, Vales do Jequitinhonha e Mucuri, 

bem como Norte de Minas). O projeto sempre enfrentou dificuldades administrativas 

para sua execução no ambiente acadêmico e, ao mesmo tempo em que sua 

complexidade administrativa se chocava com as estruturas institucionais, o projeto 

movimentava mais de 600 alunos por ano. O programa Escola da Gente, que provia 60 

bolsas para alunos no Município de Betim, teve suas ações suspensas.  E a mudança 

por parte do Município de Belo Horizonte no programa Escola Integrada, fez com os 

quase 100 alunos da PUC Minas que atuaram junto às escolas municipais da capital 

fossem reduzidos para menos da metade. 

 Devido à baixa capacidade de concessão de bolsas para os alunos através da 

extensão, a Proex em articulação com a Prograd, iniciou a discussão sobre o 

desenvolvimento de outras modalidades de ação capazes de permitir que todos os 

alunos da PUC Minas desenvolvessem algum tipo de atividade de extensão. As então 



141 

 

nomeadas práticas de extensão vinculadas às disciplinas, portanto, passaram a 

representar uma estratégia essencial na difusão da extensão e do seu papel na formação 

de alunos. Acredita-se que essa interface extensão-ensino pode contribuir para que os 

estudantes ampliem sua compreensão sobre as realidades sociais nas quais atuarão e, 

para além da formação teórico-técnica, também percebam as interações sociais que vão 

afetar sua condição de trabalho. 

Se houve redução do número de alunos em programas e projetos de extensão, 

por outro lado, ampliaram-se as participações realizadas via práticas de extensão. 

Como já mencionado, por ser esse um processo em construção, ainda estão sendo 

estudados mecanismos para a captação do quantitativo de alunos e professores 

participantes, para o registro das ações e análise do impacto dessa participação na 

formação dos alunos, bem como elementos que prevejam o impacto das ações para o 

desenvolvimento da sociedade. No ano de 2013, diante das limitações para a captação 

das informações, a Proex buscou acesso aos dados de disciplinas cujos de planos de 

trabalho já traziam a referência sobre a extensão universitária. Por esse motivo, para os 

dados do Censo do Ensino Superior, demandado das IES anualmente pelo MEC, 

houve informe de alunos envolvidos nos programas, projetos e em 14 disciplinas que 

preveem práticas de extensão vinculadas, sendo elas: 

a) computadores e Sociedade, considerando-se 6 (seis) ofertas; 

b) oficina de Ciência IV, do curso de Ciências Biológicas/Coração Eucarístico, 

ofertada para o 4º período;  

c) práticas investigativas e extensionistas, no curso de  Enfermagem, na Unidade 

Barreiro, foram oferecidas nas disciplina Bases Teóricas, no 1º período; nas 

atividades Cenários Diversos e Redes Sociais (6º período); 

d) práticas em extensão, do curso de Nutrição, na Unidade Barreiro, ofertada para 

o 8º período;  

e) práticas investigativas e extensionistas V, VI e VIII, do Curso de Enfermagem, 

na Unidade Betim. 

 

 Assim, aos 1.842 alunos (bolsistas e voluntários) envolvidos nos programas e 

projetos de extensão, somaram-se outros 638 vinculados às disciplinas com práticas. 

Ao comparar a produção extensionista em relação ao universo da comunidade 

acadêmica, em torno de 60.000 pessoas, deduz-se o nível de participação em torno de 
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3%. Percebe-se assim que a participação de docentes e discentes nas atividades de 

extensão precisa ser alavancada. Esse contexto ratifica a adequação e necessidade de 

se introduzir disciplinas de extensão nos cursos. Como no ano de 2013 ainda não 

estava em prática a adoção de disciplinas que contemplam as práticas de extensão em 

todos os cursos na Instituição, acredita-se que no ano de 2014, com a disseminação 

dessa prática, atinja-se a meta de aumentar para 10% a participação dos alunos em 

atividades de extensão universitária. 

Embora a participação dos alunos em atividades de extensão ainda seja 

considerada tímida, a avaliação dos alunos em relação à integração entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão foi positiva, como mostra a Gráfico 39. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

Os alunos consideram que a integração entre as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão é positiva, apontada por mais de 68%, que a avaliaram como excelente 

(14,86%), muito bom (25,58%) e bom (28,20%). 

Os docentes também responderam sobre a articulação entre as atividades de 

ensino, pesquisa, extensão, na PUC Minas, como demonstra a Gráfico 40.  

 

  

Gráfico 39 - Avaliação da integração entre ensino, pesquisa e extensão pelos alunos das 
áreas das engenharias, licenciaturas (bacharelados), Informática e Arquitetura – 2014 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 

Sobre as formas de integração levantadas pode-se observar que os docentes 

possuem grau de satisfação positivo, alcançando um total acima de 40%, dentre os 

conceitos muito satisfatório e satisfatório. Chama atenção que 11 % dos professores não 

deram resposta para nenhuma delas.  

Diante dos percentuais de avaliação positiva no que se refere à integração entre 

as atividades acadêmicas é possível entender que a PUC Minas está se aproximando do 

que é proposto no PDI.  Uma possibilidade para que essa articulação ocorra de forma 

mais efetiva seria a conformação de um edital interno envolvendo as três áreas-fim da 

Universidade. O PDI, por exemplo, traz como proposição a constituição de um edital 

conjunto extensão-pesquisa, como forma de concretizar esse princípio da 

indissociabilidade. Entretanto, em 2013 nenhuma ação foi empreendida nesse sentido. 

 De acordo com as diretrizes da Prograd (2004) o entendimento e prática da 

articulação entre ensino, pesquisa e extensão transcende o envolvimento de alunos e 

professores em atividades típicas de cada uma dessas dimensões. O reconhecimento e 

estabelecimento de condições que viabilizem a realização de atividades de pesquisa e 

extensão como parte indissociável do processo ensino-aprendizagem são defendidos 

pela Prograd e determinados pelo PDI.   

 A articulação entre ensino, pesquisa e extensão, de acordo com o PDI (2011) é 

um princípio e metodologia de produção de conhecimento, deve ser realizada na 

Universidade possibilitando ao aluno, durante a sua graduação, o domínio das 
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competências e habilidades das três dimensões, principalmente através do princípio da 

interdisciplinaridade e da prática investigativa. Delineia-se assim, os caminhos para a 

preparação de profissionais críticos, autônomos e capazes de construir soluções mais 

abrangentes. 

  

5.5  Programas de atendimento e apoio aos estudantes 

 

A análise dos programas de atendimento e apoio aos estudantes considera os 

aspectos: participação de eventos – congressos, seminários, palestras, viagens de estudo 

e visitas técnicas – e produção discente – científicas, tecnológicas, culturais, técnicas e 

artísticas. 

Com a finalidade de oferecer um atendimento de qualidade aos alunos, a PUC 

Minas criou através da Resolução nº 06/2008, de 26 de setembro de 2008, a Assessoria 

para Assuntos Estudantis (AAE) vinculada à Vice-reitoria. (PDI, 2011. p.88).  

A AAE tem como atribuições: 

a) apoiar a integração do aluno na comunidade Universitária; 

b) analisar permanentemente as políticas de benefícios aos estudantes; 

c) desenvolver ações que possam contribuir para a redução das diferenças sociais, 

econômicas e culturais dos estudantes; 

d) contribuir para a redução dos índices de evasão e repetência; 

e) incentivar e apoiar estudantes nas promoções artísticas, culturais, esportivas e de 

lazer; 

f) coordenar atividade no Programa Bolsa Trabalho; 

g) fazer conexão entre os estudantes e a administração da Instituição, sendo 

representada por um agente articulador das relações entre esses estudantes e 

todos os demais setores da Universidade, estimulando o debate crítico, 

democrático e construtivo na busca da melhoria do desempenho acadêmico. 

Dentre os objetivos da AAE salienta-se o de incentivar o desenvolvimento e o 

crescimento profissional e pessoal dos alunos, possibilitando a exposição de seus 

trabalhos e participações em pesquisa, palestras, simpósios, eventos sociais, esportivos e 

religiosos. Para isto, foi estabelecido através da Portaria 095/2008 critérios para 

concessão de ajuda de custo aos estudantes nas suas solicitações para atividades 

científicas, esportivas, culturais e religiosas. (PDI, 2011, p.88)  
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Além das atividades específicas desenvolvidas pela Assessoria, a Universidade 

concretiza as políticas de atendimento aos alunos através da Secretaria de Apoio 

Comunitário (Secac), do Núcleo de Apoio a Inclusão (NAI), da Pastoral Universitária e 

da Coordenadoria de Atividades Artísticas e Culturais.  

A Coordenadoria de Apoio Comunitário, instância que compõe a Secac, é 

responsável por ações de apoio ao aluno carente e em situação de inadimplência com a 

Universidade e a inclusão social, pedagógica e acadêmica dos portadores de 

necessidades especiais, nesse caso, por meio do Núcleo de Apoio à Inclusão de 

Portadores de Necessidades Especiais (NAI), também afeto à Secac. (PDI, 2011, p.67). 

           A Coordenadoria de Apoio Comunitário tem consolidado uma série de ações que 

visam ao atendimento de alunos, e, para o próximo quinquênio, pretende-se seja 

mantida a atual política, aprimorando-se os processos de concessão de benefícios, tais 

como: 

a) bolsas Prouni – a PUC Minas aderiu ao Programa Universidade para Todos, 

desde sua implantação em 2005, otimizando, a cada ano, o processo de aplicação 

dessa política pública de incentivo ao acesso de cidadãos carentes à 

Universidade; 

b) financiamento estudantil, por meio do Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (Fies); 

c) bolsa Institucional de 50% para alunos ingressantes, e cujo perfil não se 

enquadre nos critérios estabelecidos pelo Prouni; 

d)  programa Institucional de Financiamento Estudantil – Crédito Educacional 

Rotativo Especial (CER) – direcionado à quitação de débitos de discentes 

inadimplentes com a Instituição, permitindo-lhes a continuidade dos estudos 

e) assistência a alunos beneficiados com o Prouni, Bolsa Institucional e Fies, no 

que se refere a orientações quanto ao período de duração do benefício e a 

situações que implicam perda de benefício e, ainda, o reestudo de situação 

socioeconômica, para eventual reavaliação da concessão. (PDI, 2011, p.69). 

 

Por fim, completando o aparato de suporte ao aluno, cabe explicitar que, em 

consonância com a Missão da Universidade, a Pastoral, dentre suas diversas atividades, 

“promove o atendimento e apoio religiosos de alunos, a partir de solicitações e 

diagnósticos encaminhados ao setor” (PDI, 2011, p. 92). 
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O Gráfico 41 apresenta a evolução e comparativo dos atendimentos realizados 

pela AAE, no período de 2012 a 2013.  
 

 
Fonte: CPA. PROEX. PUC MINAS, 2014. 
 
 

Os dados indicam que, em geral, houve um pequeno decréscimo nos auxílios 

financeiros, nas solicitações de bolsas e transferências nas diversas Unidades da PUC 

Minas. Percebe-se um aumento considerável nos atendimentos relacionados à 

negociação e uma redução de quase 50% em relação ao ano anterior nos diversos, que 

incluem casos relacionados à matricula, frequência, representação estudantil, currículo, 

Diretório Acadêmico, Diretório Central de Estudantes, estágio, cancelamentos de curso, 

dentre outros. Observa-se que em relação ao número total de alunos matriculados na 

PUC Minas, o número apresentado de atendimentos é muito pequeno, demonstrando 

que, ou os alunos desconhecem esta Assessoria ou se conhecem, não têm a utilizado. 

A PUC Minas, através da AAE, concedeu auxílio financeiro para participação 

em eventos técnico-científicos a 33 alunos, envolvidos em projetos de iniciação 

científica na PUC Minas. 

 

5.6  Política e ações de acompanhamento dos egressos 

 
A PUC Minas, com o objetivo de garantir a contínua melhoria de suas ações e 

promover - a autocrítica, vem desenvolvendo amplo processo de avaliação institucional 
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que é fundamental na construção do ensino de qualidade. Esse processo pressupõe que o 

egresso é uma fonte de informação sobre a qualidade do serviço prestado pela 

instituição de Ensino Superior onde obteve sua formação acadêmica. Uma política de 

acompanhamento do egresso se faz necessária para aperfeiçoamento dos projetos 

pedagógicos dos cursos; para oferta de educação à distância; para melhor interação com 

a sociedade e o mercado e para a construção de um relacionamento de interesse 

recíproco. (PDI, 2011. p.92) 

 A política de acompanhamento do egresso na PUC Minas, segundo a Seplan, 

está prevista nos projetos pedagógicos dos cursos (PPC). Algumas experiências nesse 

aspecto têm sido bem sucedidas e estão centradas em três eixos: 

a) diagnóstico e mapeamento de carreiras; 

b) monitoramento da atuação profissional; 

c) programas de integração com a sociedade e o mercado. 

A política de acompanhamento dos egressos é de responsabilidade da Seplan e 

das unidades da Instituição, com o propósito de sistematizar o conhecimento da 

trajetória dos egressos. (PDI, 2011. p. 93) 

A PUC Minas considera fundamental a opinião e o perfil de seus egressos, para 

criação de novos cursos e aferição da qualidade dos já existentes. Essas informações são 

úteis para revisão de programas e planos de ensino, e também são utilizadas para 

criação de novas oportunidades de formação continuada.  

Com a intenção de conhecer o perfil do egresso da PUC Minas e considerando 

ser uma das dimensões do processo de autoavaliação da Instituição, a CPA elaborou, em 

parceria com a Seplan, questionários estruturados e aplicados aos egressos dos cursos da 

área de engenharias, licenciaturas (bacharelados) e cursos superiores de tecnologia da 

PUC Minas. O total de respondentes foi de 1428.   

O Gráfico 42 mostra o grau de satisfação dos alunos egressos em relação ao 

curso. 
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Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 
 

Em relação à graduação na PUC Minas, observa-se a avaliação positiva para 

74,26% considerando o grau de satisfação com o curso - alto (49,44%) ou muito alto 

(24,82%). Para 20,68% o grau de satisfação é médio.  

Investigou-se a avaliação dos egressos em relação ao desenvolvimento de cinco 

competências durante o curso de graduação, como demonstra o Gráfico 43. 

 

 
Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 
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Gráfico 43 – Competências desenvolvidas pelos alunos durante o curso da graduação. 
Egressos dos cursos das áreas das engenharias, licenciaturas (bacharelados), Informática 

e Arquitetura - 2014 
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Do total de egressos entrevistados 82,9% afirmaram que o conjunto de 

disciplinas cursadas desenvolveu de forma boa ou excelente a atuação ética, com 

responsabilidade social, competente e comprometida com a sociedade em que vive; 

82,4% o raciocínio lógico; 76,5% a análise crítica da realidade; 74,1% a compreensão 

de processos, tomada de decisão e resolução de problemas no âmbito de sua área de 

atuação e 69,9% a leitura e interpretação de textos. 

 O Gráfico 44 demonstra a avaliação dos egressos em relação aos recursos 

pedagógicos oferecidos pelos cursos de graduação e sua contribuição para a formação 

deles. 

 

 
Fonte: SEPLAN. CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

Os egressos consideraram que a participação em estágio foi o recurso 

pedagógico que mais contribuiu para o seu desenvolvimento acadêmico com 69,97%. 

Contribuindo de forma positiva estão, a prática de pesquisa com 43,77%, a participação 

em eventos científicos com 42,44%, as atividades de extensão 33,97% e a monitoria 

com 33,34%.  
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Como forma de consolidar os vínculos entre os egressos e a Universidade, são 

disponibilizados aos ex-alunos incentivos para participarem em qualquer dos seus mais 

de 163 cursos de pós-graduação lato sensu, nas modalidades presencial contínuo, 

presencial modular e virtual e 21 cursos de curta duração, presenciais e a distância 

(Relatório de Atividades. PUC Minas, 2013). É oferecida, também, a oportunidade de 

atualização constante em programas de aperfeiçoamento e capacitação em diversas 

áreas do conhecimento (PDI, 2011. p.93). 

 O dinamismo do mercado requer atualização profissional permanente. Para 

atender a essa demanda, a PUC Minas oferece um programa de educação continuada, 

utilizado pelos egressos dos cursos de Engenharia, licenciaturas, Informática e 

Arquitetura, como demonstra o Gráfico 45.   

 

 

Ao se avaliar a formação continuada do egresso PUC Minas, é possível observar 

que 40,3 % dos egressos realizaram algum curso de aperfeiçoamento após a graduação, 

42,0% curso de atualização, 59,7% curso de curta duração.  

A PUC Minas oferece diversos cursos de pós-graduação lato sensu, pelo IEC e 

pelo Prepes, além de cursos de pós-graduação stricto sensu ofertados por diversos 

institutos. O Gráfico 46 e o Gráfico 47 mostram a porcentagem de Egressos que 

realizaram curso de especialização (pós-graduação lato sensu) e cursos de pós-

graduação stricto sensu. 

Gráfico 45 – Participação em cursos de formação ou educação continuada das áreas das 
engenharias, licenciaturas (bacharelados), Informática e Arquitetura - 2014  

 
     Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014 
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Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 

 

Observa-se que aproximadamente 77,87% dos respondentes não realizaram uma 

pós-graduação lato sensu. Dos 22,13% que realizaram apenas 9,52% realizaram na PUC 

Minas e 12,61% realizaram em outra instituição. Dos que não realizaram pós-graduação 

observa-se que 49% deles têm interesse em realizar. 

 

 Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 

 

Quanto aos cursos de pós-graduação stricto sensu, observa-se que 

aproximadamente 92,65% dos respondentes não realizaram uma pós-graduação stricto 

sensu. Dos 7,35% que realizaram apenas 3,15% realizaram na PUC Minas e 4,2% 
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Gráfico 46 – Participação em cursos de especialização (pós-graduação lato sensu). 
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Arquitetura - 2014 

Gráfico 47 – Participação dos egressos em cursos de mestrado (pós-graduação stricto 
sensu) - 2014 
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realizaram em outra instituição. Dos que não realizaram pós-graduação observa-se que 

41% deles têm interesse em realizar. 

O Gráfico 48 mostra os motivos que levaram os egressos a buscar outra 

instituição para realizar o curso de especialização. 

 

 

Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 

 

Entre os motivos que os levaram a buscar outra Instituição para dar continuidade 

à sua formação, destacam-se: a PUC Minas não oferecia o curso (6,36%); buscaram 

outra instituição porque a consideram melhor (3,3%); a relação custo-benefício de outra 

instituição de ensino era melhor (4,77%) e outros motivos (78,3%). O alto índice de 

‘outro motivo’ cabe uma investigação por parte da PUC Minas para atender melhor os 

egressos. 

Os principais objetivos que levaram os egressos a buscar a pós-graduação estão 

apresentados no Gráfico 49.  
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 Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 

Observa-se que 29,83% dos egressos tem como objetivo a qualificação na área 

de trabalho, 23,81 % na atualização do conhecimento e 7,84% na ampliação das 

oportunidades de trabalho. Isso mostra o foco do egresso no mercado de trabalho. 

O Gráfico 50 mostra a quantidade de egressos que trabalham na área em que se 

graduou. 

 

 

Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 
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Gráfico 50 – Egressos das áreas das engenharias, licenciaturas (bacharelados), 
Informática e Arquitetura segundo o trabalho na área em que se graduou - 2014 
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e apenas 15,09% não estão trabalhando. Isso mostra uma boa inserção dos egressos da 

PUC Minas no mercado de trabalho (84,91%). 

O Gráfico 51 mostra os motivos que levaram os egressos, que não trabalham na 

área que se graduaram, a não exercerem a profissão. 

 

 
Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 

 

  Observamos que dos 15,72% que responderam anteriormente no Gráfico 50 que 

não trabalha na área que se graduou uma grande parte (44,20%) não exercem a 

profissão de graduação por falta de oportunidade de conseguir empregos coerentes com 

a sua formação. 
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Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 

 

  Observando Gráfico 52, é possível perceber que a grande maioria dos egressos 

está vinculada ao setor privado (70,66%), enquanto 14,38% atuam no setor público; 

10,74% são autônomos ou profissionais liberais; 4,21% são proprietários de algum 

empreendimento. 

  O Gráfico 53 demonstra como os egressos mantém contato com a PUC Minas. 

 

 

Em relação à participação dos Egressos na vida da Universidade, uma maneira 

eficaz de estreitar o relacionamento com os mesmos é através da comunicação que se 

estabelece por meio dos contatos mantidos entre a Instituição - e seus egressos.  

Observou-se que apenas 46,2 % dos egressos mantêm algum contato com a PUC Minas 
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Gráfico 52 – Forma de contratação do egresso no mercado de trabalho - 2014 

Gráfico 53 – Forma de contato dos egressos com a PUC Minas - 2014 

 
 Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 
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(este contato se dá – em 16,32 % pelo site, 8,72 % pelos professores, 5,49 % por meio 

de e-mail, 2,4 % por meio dos alunos e 13,64% por outra maneira).  

Para a PUC Minas é importante conhecer qual a avaliação que os egressos fazem 

sobre vários aspectos da Universidade. O Gráfico 54 mostra a opinião dos egressos 

sobre a PUC Minas. 

 

 
Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 

 
Os resultados apresentados no Gráfico 54, demonstram que o item melhor 

avaliado foi “Reconhecimento do diploma no mercado de trabalho”, aproximadamente 

86,0% dos alunos avaliaram muito bem este quesito. “Atendimento dos funcionários”, e 

“Localização” ficaram entre 85,0% e 80,0%, sendo muito bem avaliados pelos egressos. 

Os itens cuja avaliação satisfatória alcançaram índices abaixo de 80,0% são: 

“Infraestrutura”, “Qualidade dos professores” e “Qualidade dos cursos’. 

A “Relação custo benefício” e “Atendimento às necessidades do Mercado de 

trabalho” embora tenham sido avaliadas positivamente, com grau de satisfação acima 

dos 50,0%, eles estão muito aquém em relação aos mais bem avaliados, os quais estão 

acima dos 80,0%. Apenas “Promoção de atividades inovadoras” foi avaliado com grau 

de satisfação abaixo de 50%. 
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  Através do Gráfico 55 podemos verificar o grau de satisfação dos egressos em 

relação a PUC Minas. 

 

 Fonte: CPA. SEPLAN. PUC MINAS. 2014. 

   

Os dados apresentados oferecem uma percepção do reconhecimento dos ex-

alunos em relação à PUC Minas. Mostram, também, um alto grau de satisfação da 

formação que receberam na Universidade. A avaliação positiva (75%) dos egressos 

sobre reconhecimento da Instituição para o mercado de trabalho é um fator importante o 

que eleva e consolida o nome da PUC Minas como universidade de excelência na 

formação superior. 

 

5.7 Inovação tecnológica na Universidade 

 

A partir de 2006 a PUC Minas integrou à sua estrutura o Núcleo de Inovação 

Tecnológica da PUC Minas (NIT) a partir da criação do Núcleo Permanente de Proteção 

do Conhecimento (NPPC). 

A importância da inovação é defendia por Luckesi (2012) que considera: 

Inovar é propor e construir novas possibilidades que redundam em ‘produtos’ 
que sejam adequados, úteis e belos [...]. Inovar significa trazer soluções 
novas, que se traduzam em atendimento às necessidades emergentes, em 
funcionalidade, bem-estar e beleza. A inovação responde a anseios humanos, 
seja encontrando soluções pragmáticas para a funcionalidade da vida, seja 
imprimindo beleza àquilo que se produz, que se faz, que se expressa 
(LUCKESI, 2012, p. 13). 
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O autor entende por produto o resultado da ação de alguém que produz bens, 

tanto materiais, quanto culturais. Nesse contexto vale destacar que a Lei da Inovação 

(BRASIL, 2004, art 2º, item IV) define inovação como a “introdução de novidade ou 

aperfeiçoamento no ambiente produtivo ou social que resulte em novos produtos, 

processos ou serviços”. Nesse sentido pode-se dizer com o Plano Nacional de Pós-

Graduação (PNPG) que inovação é, “um dos fatores decisivos para o desenvolvimento 

econômico e social de uma nação” (BRASIL, 2010, p.180). 

Em 2011 o NIT foi reestruturado e passou a ser denominado de Núcleo de 

Inovação Tecnológica da PUC Minas. O NIT integra a estrutura da PROPPG e tem 

como missão organizar, sistematizar, orientar, acompanhar e executar os trâmites 

previstos nas leis sobre propriedade industrial e direito autoral, bem como estabelecer 

políticas institucionais de propriedade industrial e direito autoral, efetuando e 

aprofundando a pesquisa acadêmica relacionada à temática da propriedade intelectual. 

Além disso, o NIT visa a difusão dos conhecimentos relacionados à propriedade 

intelectual e a proteção da propriedade intelectual da pesquisa gerada na Instituição. O 

Núcleo faz orientação e capacitação dos projetos inovadores desenvolvidos no âmbito 

da PUC Minas, com finalidade de criar um patrimônio intelectual na inovação e 

contribuir efetivamente para o desenvolvimento científico-tecnológico do Estado de 

Minas Gerais. A PROPPG disponibiliza on line uma cartilha de propriedade intelectual.  

No PDI da PUC Minas consta que a “Pró-reitoria de Pesquisa e Pós-graduação 

(PROPPG) irá incentivar projetos inovadores nos próximos anos” (PDI. PUC Minas, 

2011, p.41). O documento estabelece ainda que ‘do total da verba destinada pela PUC 

ao financiamento dos projetos de pesquisa, 20% serão dedicadas a tais projetos. Essa 

determinação está sendo seguida como pode ser observado no Edital FIP Nº063/2013 

em que consta a modalidade FIP - Inovação destinado a “projetos de pesquisa que 

contemplem algum tipo de inovação”.  

No edital, consta que, inovação envolve: 

a) introdução de um novo produto ou mudança qualitativa em um produto 
ou serviço existente; 

b) desenvolvimento de um novo processo não necessariamente envolvendo 
conhecimento inédito; 

c) mudança organizacional, ou seja, novas formas de fazer as mesmas coisas 
internamente, ou criação de novas rotinas ou cultura de trabalho; 

d) abertura de um nicho de mercado novo no qual uma área específica do 
setor ainda não haja penetrado; 

e) criação de novas fontes de provisão para matérias-primas ou outras 
contribuições que estimulem a sustentabilidade. (Edital FIP. PUC Minas, 
2013 p. 41). 
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Por essas características vale destacar que o combustível da inovação é o 

conhecimento, considerado no sentido de um conjunto de múltiplas combinações, de 

utilização da produção existente, bem como da produção de conhecimento.  

Na academia a atividade de inovação é aliada da produção de conhecimento 

novo, portanto faz junção com a prática científica e com o ensino de graduação e pós-

graduação; com a extensão bem como propicia modificações nas parcerias da 

Universidade, notadamente com empresas, propiciando oportunidades para ambas com 

geração de novas empresas, processos, produtos e patentes. 

A inovação constitui também um caminho que viabiliza e estimula a construção 

do conhecimento, ao possibilitar a transposição da teoria para o mundo do trabalho e 

vice-versa. Salienta-se que não se trata de um processo reducionista de transferência de 

conhecimento, mas de interação e comunicação entre o universo acadêmico e o social, o 

que envolve a capacidade de processar, adaptar e converter conhecimento em inovação, 

de forma a atender às demandas da sociedade e das organizações, enriquecendo suas 

relações, redes e estruturas. A adoção de inovação nas disciplinas cursadas foi 

investigada junto aos discentes, cujos resultados estão apresentados no Gráfico 56. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

Dentre os alunos 83,93% deles indicaram que as disciplinas cursadas ofereceram 

estímulo às inovações, tendo sido indicado por 9,83% como realizado por todas as 

disciplinas; 31,38% pela maioria e 42,72% pela minoria.  Houve indicação por parte de 
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3,81% dos alunos que não sabiam responder a respeito e de 12,27% de que nenhuma 

disciplina estimulou a inovação no curso. 

Em relação à contribuição dada pela pesquisa e extensão ao desenvolvimento de 

habilidades para produção de inovação tecnológica, os alunos avaliaram negativamente, 

como demonstram os gráficos apresentados no Gráfico 57.  

  

 
 Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

Do total de alunos pesquisados, 95,48% afirmam não perceber contribuição das 

atividades de pesquisa e 96,41% deles não perceberam contribuição das atividades de 

extensão no desenvolvimento de habilidades para a produção de inovação tecnológica. 

Quando se tem em mente que grande quantidade de alunos não desenvolve atividades 

de pesquisa e de extensão na graduação, esses resultados apontam mais para o 

desconhecimento das possibilidades de contribuição dessas atividades para a própria 

formação acadêmica do que para o desconhecimento da contribuição delas para o 

desenvolvimento de habilidades para a produção de inovação tecnológica. 

Desse modo, é possível afirmar a partir dos documentos da Instituição e da visão 

positiva dos alunos em relação às práticas pedagógicas em prol da inovação, que as 

estratégias adotadas pela PUC Minas estejam em caminho adequado. Todavia, as 

avaliações indicam também que se faz necessário implementar estratégias de incentivo e 

maior apoio para participação dos alunos em atividades de pesquisa, extensão e 

intervenção social, que viabilizem a aquisição de habilidades destinadas à produção de 

inovação tecnológica.  

 Além disso, vale refletir que possivelmente a inovação realizada em parceria 

com empresas estejam invisiveis na instituição. Desse modo, a incorporação dessas 
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inovações parece não trazer impacto na graduação. Esses dados sugerem ser necessário 

incentivar e apoiar ainda mais a formação complementar na graduação e pós-graduação, 

no que tange ao empreendedorismo e inovação, como forma de acesso ao mercado de 

trabalho, para viabilizar a criação e gestão de empreendimentos próprios.   

 

5.8 Comunicação da Instituição com a comunidade externa e interna 

 

Para análise da comunicação da Instituição com a comunidade externa e interna, 

a CPA levou em consideração os seguintes aspectos: acesso da comunidade externa e 

interna às informações acerca dos resultados das avaliações recentes; da divulgação dos 

cursos; da existência de mecanismos de transparência institucional; da ouvidoria, entre 

outros.  

A Secretaria de Comunicação (Secom) é o órgão responsável pela comunicação 

da PUC Minas e, em conformidade com o PDI (2011), tem a responsabilidade de atuar 

cotidianamente, observando os objetivos e metas estabelecidos nas diretrizes do 

planejamento institucional para a área. Tem o propósito de levar à comunidade externa e 

principalmente a interna, informações relevantes a respeito do conhecimento nela 

produzido, como forma de contribuir para uma sociedade mais esclarecida e justa.  

A Secom tem papel e lugar estratégico no processo de gestão comunicacional da 

Instituição. Nesse sentido, todos os esforços das áreas que compõem a Comunicação 

Institucional – Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Portal e 

Central de Informações – se dão no sentido considerar que a comunicação é uma área 

estratégica, alinhada com a missão, identidade, princípios e visão da PUC Minas. 

A tipologia de informações veiculadas pela Secom é coerente com a sua missão 

e incluem os aspectos que abarcam os processos e dimensões institucionais. Por ela são 

tratadas informações de natureza acadêmica, administrativa e de interesse geral. As 

informações que devem ser de natureza administrativa são tratadas no informativo No 

Ponto, que possui versão eletrônica (mais ampla) e de mural, afixada mensalmente nos 

pontos dos funcionários. Para os docentes, são oferecidas a Folha do Professor, 

veiculada semanalmente como primeira página do conjunto de folhas de chamada que o 

professor recebe no início da semana. Além disso, é oferecido o “PUC Informa”, 

distribuído para toda a comunidade acadêmica, com caráter jornalístico e periodicidade 

semanal. Nele são apresentadas as principais notícias da semana seguinte, atingindo 
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toda a comunidade acadêmica em todos os campi e Unidades, onde há a versão 

destinada ao público local.  

Além desses, o Portal da PUC Minas apresenta diversos links de 

encaminhamento de interesse do público em geral e traz duas áreas de informações e 

notícias: Destaques e Notícia, com informações sobre eventos, solenidades, novos 

projetos e programas, etc. A área de Destaques é destinada prioritariamente aos 

processos seletivos em aberto na Universidade, bem como seus resultados, 

procedimentos de matrícula e outros.  

Há ainda a distribuição semestral da Revista PUC Minas, com tiragem de 60 mil 

exemplares, endereçada à comunidade e a um amplo público externo, como instituições 

de ensino, órgãos públicos, etc. Nessa linha 

a política de comunicação tem como critérios principais a busca da qualidade, 
agilidade e transparência das informações de interesse de toda a comunidade 
acadêmica, valorizando ai não apenas o aspecto informacional, mas em 
especial o avanço nas estratégias de relacionamento com os públicos 
envolvidos’. (PDI. PUC MINAS, 2011. p.64). 
 

A PUC Minas mantém contato com a comunidade externa através de diferentes 

mídias e eventos. O maior evento institucional da PUC Minas, voltado para a 

comunicação com o público externo, a PUC Aberta, é gerido pelo Núcleo de 

Relacionamento da Instituição, sendo conduzido pela Secretaria de Comunicação por 

meio da assessoria de Relações Públicas. 

A PUC Aberta é dedicada aos estudantes do ensino médio e pré-vestibulandos, a 

fim de contribuir para a preparação e conscientização dos mesmos para com suas 

escolhas no que diz respeito ao curso superior de graduação. No evento, os jovens têm a 

oportunidade de conhecer os cursos que a PUC Minas oferece e as disciplinas que 

compõem a grade curricular, as áreas de atuação, as profissões e o mercado de trabalho.  

No ano de 2014 o programa completou sua 16ª edição. Realizado em quase 

todas as unidades, exceto em Arcos e Guanhães, contou com a participação de 10.288 

alunos distribuídos pelas unidades a saber, 5.243 sede Coração Eucarístico; 780 no São 

Gabriel, 1043 em Contagem; 720 no Barreiro; 1.900 em Betim e 602 em Poços de 

Caldas.  

Em termos de mídia espontânea (imprensa), a empresa Ideia Fixa faz 

levantamento quantitativo e qualitativo do que a mídia impressa veicula sobre a PUC 

Minas. Atualmente os indicadores de percepção tanto dos públicos interno quanto 

externo da PUC Minas revelam a efetividade das práticas comunicativas seja por meio 
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da publicidade, da mídia espontânea (imprensa), ações de relacionamento e os 

quantitativos relativos ao Portal e nossa Fanpage do Facebook.  

Ciente da importância em conhecer a imagem da PUC Minas mediante ao que é 

publicado em meios de comunicação externos e que não possuem vínculo com a 

Instituição, a CPA construiu uma análise dos clippings eletrônicos, que é resultado da 

coleta de informações diárias em jornais impressos e online, produzidos pela empresa 

‘Ideia Fixa’. Esses clippings são disponibilizados no portal Institucional da PUC Minas 

pela Assessoria de Imprensa da Secretaria de Comunicação. Geralmente, tais 

publicações dizem respeito às atividades comunidade acadêmica, resultados entre outros 

aspectos que envolvem a Universidade como um todo.  

A CPA analisou-os diariamente e pôde aferir quais foram os assuntos mais 

publicados sobre a instituição e como foi avaliada sua imagem (positiva ou negativa). 

Durante o ano de 2014, o clipping registrou 2.572 notícias referentes à PUC Minas, 

publicadas em jornais e revistas. Através da análise desse conjunto de notícias, pôde-se 

identificar as categorias de assuntos mais tratados sobre a Instituição, como demonstra o 

Gráfico 58. 
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Das categorias de notícias avaliadas, nota-se que 48,87% delas são referentes a 

Notícias que utiliza qualquer profissional da PUC Minas como fonte. As notícias que 

Pesquisa desenvolvida pela PUC Minas (realizada por professor/gestor da PUC 

Minas/através de parcerias) representam 19,52%. A categoria classificada como 

Notícias sobre evento na PUC Minas obteve um total de 8,79% das notícias. As notícias 

sobre resultados/processos da PUC Minas 7,27% das notícias. Os demais quesitos 

obtiveram o percentual de 15,56% entre as notícias publicadas 

Para aferir a imagem da PUC Minas, classificaram-se as mesmas notícias coletadas pelo 
Clipping Eletrônico, em três grupos: positivas, negativas ou neutras, tendo como objetivo a 
avaliação da imagem transmitida pela mensagem sobre a Universidade, conforme demonstrado 
no Gráfico 59.   

  

Gráfico 58 – Categorias de notícias sobre a PUC Minas em 2014 

 
     Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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 Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
 

As notícias consideradas neutras (96,77%), geralmente, destacavam outro objeto 

central, que não a PUC Minas a Instituição sendo citada apenas como referência a um 

dado Institucional. No caso das notícias negativas (0,47%), o critério utilizado 

considerou o caráter depreciativo, de reclamação da PUC Minas. Já a classificação 

positiva (2,76%) foi considerada quando a notícia trazia algum benefício, elogio e/ou 

ranqueamento da Instituição. 

Desta forma, observa-se que, embora a Instituição tenha um potencial 

significativo de veiculação de sua imagem por meio de mídias externas e espontâneas, e 

que reúnam em um só lugar as notícias que são publicadas sobre ela, segundo a 

secretaria de Imprensa, ela não utiliza e esquematiza essas informações a seu favor 

(referente às notícias classificadas como neutras e negativas). As notícias são 

disponibilizadas no site, mas não há qualquer monitoramento destes clippings. 

Os questionários aplicados pela CPA aos diferentes públicos (conforme 

metodologia já registrada nesse relatório) possibilitaram aferir a percepção desses atores 

quanto ao quesito imagem institucional.  

No Gráfico 60 é representada a percepção dos alunos da área das engenharias, 

licenciaturas (bacharelados), Informática e Arquitetura da PUC Minas, quanto ao acesso 

aos manuais, diretrizes, projetos pedagógicos e a avaliação que eles fazem com relação 

2,76 0,47

96,77

positiva negativa neutra

Gráfico 59 – Classificação das notícias referentes à PUC Minas em 2014 
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à atualização do portal, a divulgação das informações e dos eventos e quanto à 

qualidade das peças gráficas.  

 

Quanto ao acesso às informações, os alunos tem imagem positiva da Instituição. 

As avaliações, bom, muito bom e excelente, são majoritárias nos quesitos acesso aos 

manuais, diretrizes e projetos pedagógicos (66,5%); atualização do portal da PUC 

Minas (86,97%); divulgação das informações (82,34%); divulgação dos eventos 

(83,05%); e qualidade das peças gráficas (85,9%). 

Com relação aos docentes da PUC Minas, indagou-se qual o principal meio, de 

comunicação que os mantém informados das atividades desenvolvidas na PUC Minas. 

Gráfico 60 – Percepção dos alunos das áreas das engenharias, licenciaturas 
(bacharelados), Informática e Arquitetura quanto a estratégias de comunicação 

adotadas pela Instituição - 2014 

 
  Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 

Conforme se vê no Gráfico 61, na opinião dos docentes, os meios de 

comunicação da PUC Minas, que mais os mantém informados, de maneira geral são: 

Portal e e-mails, seguidos pela Folha do Professor e SGA.  

Essa mesma pergunta foi dirigida ao corpo técnico-administrativo, conforme 

demonstra o Gráfico 62. 

 

 

Gráfico 61– Percepção dos docentes quanto ao principal meio de comunicação que os 
mantém informados - 2013 

    

Gráfico 62– Percepção do corpo técnico-administrativo quanto ao principal meio de 
comunicação que os mantém informados - 2013  

 
  Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 
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Para o corpo técnico-administrativo, o Portal da instituição e os e-mails são os 

principais meios de comunicação que os mantém informados de maneira geral.  

O canal direto de comunicação entre a Instituição e todos os segmentos que 

compõem a comunidade acadêmica (alunos, professores e funcionários), e a 

comunidade externa, incluídos aí os parceiros da Universidade em diversos projetos é a 

Ouvidoria Geral da PUC Minas, órgão ligado à Reitoria, o que lhe confere autonomia 

funcional em relação aos demais órgãos da Universidade. (PDI, 2011). 

O serviço prestado pela Ouvidoria ao longo de sua existência tem como 

princípio o compromisso com a verdade, com o resguardo respeitoso ao requerente. O 

atendimento é o mais ágil possível para a resolução das questões apresentadas e 

feedback às partes interessadas, porque contempla o respeito ao ser humano e valoriza a 

defesa da liberdade de expressão. 

A Ouvidoria recebe as demandas por telefone, pessoalmente e via internet. 

Todas as demandas são recebidas e cadastradas conforme sua natureza: elogio, 

sugestão, reclamação, solicitação, informação. Algumas demandas já são respondidas 

pela própria Ouvidoria. Para outras, é necessário o suporte e/ou intervenção de outros 

setores. Há ainda casos que necessitam ser encaminhados para averiguação e 

providências. Para todos os casos é necessário dar retorno ao usuário; resposta final, 

encaminhamentos e providências tomadas.  

Entre janeiro de 2012 e dezembro de 2013 a Ouvidoria recebeu uma demanda de 

7.665 atendimentos, cujos modos de atendimento estão demonstrados no Gráfico 63.  

 

Gráfico 63 – Modos de atendimento realizados pela Ouvidoria em 2012 e 2013 

 
     Fonte: OUVIDORIA. PUC MINAS, 2014. 
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A maior parte das demandas é recebida via internet através, de e-mail (77,25% 

em 2012 e 68,99 em 2013). Além disso, a Ouvidoria fica aberta durante todo dia, o que 

possibilita o atendimento via telefone (18,11% em 2012 e 25,45% em 2013) e 

pessoalmente (5,64% em 2012 e 5,56 em 2013). Ao comparar os dados sobre as formas 

de atendimento das demandas da Ouvidoria nos anos de 2012 e 2013, pode-se perceber 

que a forma de contato por e-mail obteve uma queda de 8,26% e a por telefone um 

ganho de 8,35% e os contatos pessoalmente praticamente se mantiveram, tendo uma 

perda de (0,08%). 

Todas as demandas que chegam a Ouvidoria são registradas por escrito, para fins 

de registro, levantamento estatístico, elaboração de relatórios e encaminhamentos. Os 

relatórios são constituídos de gráficos estatísticos referentes à quantidade de 

atendimentos por natureza da questão e, além disso, são descritas as principais 

demandas referentes ao período em questão; estas também divididas pela sua natureza: 

a) Informação: O demandante requer esclarecimentos de suas dúvidas. Geralmente 

essas demandas são respondidas pela própria Ouvidoria ou é informado o 

contato do setor competente para o devido esclarecimento. 

b) Solicitação: O demandante requer algo à Ouvidoria que, muitas vezes, é 

referente a outros setores. Geralmente estas demandas são encaminhadas ao 

setor competente. 

c) Reclamação: São reivindicações advindas de alunos, professores, funcionários e 

usuários externos, na busca de seus direitos e na tentativa de resolução dos 

problemas. Essas demandas, quando não compete à Ouvidoria atender, são 

encaminhadas aos setores responsáveis. 

d) Elogio: São manifestações de agradecimentos e/ou satisfações com os serviços 

prestados pela PUC. Essas demandas são sempre encaminhadas ao responsável 

pelo setor elogiado. 

e) Sugestão: São ideias advindas de alunos, professores, funcionários e usuários 

externos na busca de uma melhoria dos serviços prestados pela PUC. Essas 

demandas são sempre encaminhadas aos setores responsáveis para 

conhecimento.  

 

No Gráfico 64 é apresentado o percentual do tipo de demanda atendida pela 

Ouvidoria da PUC Minas nos anos de 2012 e 2013. 
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O principal tipo de demanda de atendimento realizado pela Ouvidoria refere-se à 

reclamação (43,49 em 2012 e 48% em 2013), seguida das Orientações (32,44% em 

2012 e 31,82% em 2013). Os dados demonstram que as demandas sobre reclamação 

tiveram um aumento de 4,51%. Os demais tipos de atendimento sofreram uma pequena 

queda. A CPA não tem dados qualitativos para avaliar o motivo crescimento das 

reclamações, mas sugere que isso seja acompanhado pelo órgão competente. Ainda que 

caracterizado como um setor à parte, a Ouvidoria com seu registro de dados contribui 

para a comunicação da PUC Minas, uma vez que sua atuação possibilita o diálogo 

permanente da Instituição com os seus principais públicos e dá visibilidade as ações da 

Instituição.  

Finalizando este eixo de análise – as políticas acadêmicas – foram identificadas 

potencialidades, necessidades e desafios, a partir das avaliações empreendidas pelos 

partícipes do presente processo de autoavaliação institucional. O exame entre as práticas 

e políticas prescritas nos documentos regimentais da Instituição também dão suporte ao 

elenco de potencialidades, necessidades e desafios enumerados a seguir. 

  

5.9 Potencialidades detectadas 

• Comprometimento do corpo docente com a explicitação do Plano de Ensino e 

discussão com os alunos. 

• Coerência entre a concepção das atividades pedagógicas em relação aos 

Gráfico 64 - Tipo de demanda atendido pela Ouvidoria em 2012 e 2013  

 
       Fonte: OUVIDORIA. PUC MINAS, 2014. 
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princípios e mecanismos reguladores e sua operacionalização nos cursos. 

• A articulação entre teoria e prática como um princípio de aprendizado e que 

contribui para a difusão do conhecimento. 

• Adoção do princípio da indissociabilidade entre o ensino, a pesquisa e a 

extensão nos principais documentos institucionais. 

• Possibilidade de continuidade dos estudos na Universidade após a conclusão do 

ensino superior, mediante a oferta de cursos de especialização dentro de área de 

formação dos alunos. 

• Sintonia entre as áreas de conhecimento das ofertas de pós-graduação e as dos 

cursos de graduação. 

• Orientação das atividades da PUC Minas, incluindo a pós-graduação, para 

valores humanistas, traduzidos em iniciativas sociais; contribuição ao 

desenvolvimento autossustentável da sociedade; consideração aos seus recursos 

humanos e financeiros; assento em sua tradição nos diversos campos do 

conhecimento e da formação profissional; consideração nas demandas 

socioculturais e do mundo do trabalho. 

• Manutenção e avanço da pós-graduação stricto sensu ao longo dos últimos anos 

em qualidade e quantidade dos cursos 

• Qualificação dos professores.  

• Adoção dos trabalhos interdisciplinares nos vários cursos de graduação. 

• Apoio Institucional a Grupos de Pesquisa. 

• A existência de Política de Extensão, com normas e procedimentos implantados. 

• Existência de órgãos colegiados de extensão, resultando em estrutura decisória e 

de funcionamento descentralizada. 

• Existência de coordenadores de extensão e de pesquisa nas Unidades/Campi, nos 

cursos de graduação, Institutos /Faculdades. 

• Reconhecimento dos Núcleos Temáticos da Proex como referência junto aos 

Institutos/Faculdades para o desenvolvimento de ações de extensão e produção 

acadêmica e atuação na formação e capacitação da comunidade acadêmica. 

• Formalização de práticas de extensão vinculadas às disciplinas, como estratégia 

de aproximação da extensão ao ensino. 
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• Possibilidade de inclusão e articulação entre o Ensino, Pesquisa e Extensão em 

eventos e projetos, como os Seminários de Ensino, Pesquisa e Extensão 

realizados nas Unidades/Campi. 

• Existência de uma Secretaria de Comunicação organizada e que atende a todos 

os setores, unidades e públicos. 

• Atualização do Portal PUC Minas como canal de comunicação da comunidade 

universitária e pela sociedade. 

• Reconhecimento da Ouvidoria pela comunidade acadêmica. 

• Existência de uma assessoria para tratar de assuntos relacionados aos estudantes, 

que busca estabelecer uma relação com o aluno, procurando integrá-lo na 

comunidade universitária, facilitando sua participação na vida acadêmica e na 

construção das suas relações com todos os outros setores da Universidade. 

• Existência de política de acompanhamento do egresso. 

 

5.10  Necessidades e desafios detectados 

 

• Incrementar a articulação entre pós-graduação e graduação. 

• Promover debate e tomada de decisão sobre atividades integradas aos Projetos 

Pedagógicos que oportunizem a aprendizagem e visem ampliar a formação do 

aluno além dos conteúdos das disciplinas e respondendo às demandas 

educacionais e aos anseios da comunidade.  

• Criar mecanismos para estímulo à participação do aluno em atividades 

acadêmicas de pesquisa, extensão, monitoria, eventos, entre outros. 

• Divulgar aos discentes, de modo sistemático, as oportunidades de atividades 

acadêmicas na Instituição e fora dela. 

• Proporcionar para a comunidade discente debate e reflexão sobre a contribuição 

das atividades de pesquisa, extensão e monitoria. 

• Expandir as atividades interdisciplinares, multidisciplinares e também 

transdisciplinares, no ensino, na pesquisa e na extensão. 

• Estreitar o diálogo entre o ensino, pesquisa e extensão no sentido de viabilizar e 

favorecer a incorporação da extensão e da pesquisa nas atividades curriculares 

obrigatórias. 
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• Fortalecer a integração dos núcleos temáticos da Proex com os grupos de 

pesquisa da Universidade. 

• Promover mecanismos de valorização da extensão universitária nos processos de 

provimento interno e seleção externa de docentes. 

• Estabelecer estratégias de comunicação interna que garantam a socialização das 

informações para aprimorar processos de gestão e tomada de decisão. 

• Divulgar, entre a comunidade acadêmica, as ações realizadas e atendimentos 

feitos pela Assessoria para Assuntos Estudantis. 

• Investir na oferta de cursos à equipe docente e maior ênfase na sua divulgação; 

• Utilizar diferentes estratégias de divulgação das ações institucionais como 

práticas pedagógicas do curso, a respeito da atuação da PUC Minas em relação 

aos fins estabelecidos no PDI, bem como as ações de responsabilidade social 

promovidas pela Instituição. 
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6 EIXO IV – POLÍTICAS DE GESTÃO 

 

O eixo de políticas de gestão tem como foco de análise o desenvolvimento das 

políticas de pessoal, da organização e gestão da Instituição, abrange ainda elementos do 

planejamento e da sustentabilidade financeira da PUC Minas para garantir o seu pleno 

desenvolvimento de forma sustentável. Os indicadores a serem tratados neste eixo 

envolvem a formação e capacitação do corpo docente e do corpo técnico-administrativo; 

a gestão institucional; o sistema de registro acadêmico; a sustentabilidade financeira; a 

relação entre o planejamento financeiro (orçamento) e a gestão institucional; coerência 

entre plano de carreira e a gestão do corpo docente e do corpo técnico-administrativo. 

 

6.1 Política de formação e capacitação docente 

 

O Estatuto da carreira docente dispõe sobre as atribuições, deveres e direitos do 

docente. É o instrumento maior e orientador da política de formação e capacitação 

docente da PUC Minas, que define: as políticas de ingresso, por meio de seleção interna 

e externa ou por admissão em caráter experimental, na condição de visitante, substituto 

e convidado; as diretrizes e responsabilidades para condução dos processos de avaliação 

de desempenho, de promoção horizontal ou vertical; as diretrizes para definição do 

quadro de vagas; os tipos de regime de trabalho; as condições para o exercício de 

funções administrativas e acadêmicas; condições para a movimentação dos docentes; os 

critérios de lotação, férias, licenças, afastamentos e extinção do contrato de trabalho 

(ESTATUTO DA CARREIRA DOCENTE. PUC MINAS, 2012). 

 A Comissão Central de Pessoal Docente (CCPD) é composta por quatro 

professores indicados pela Reitoria e dois professores indicados pela Associação dos 

Docentes da PUC Minas (ADPUC). De acordo com o Art. 68 do Estatuto da carreira 

docente (PUC MINAS, 2012) compete à CCPD prestar assessoramento nas questões 

relativas à política de pessoal docente; emitir parecer sobre admissão, promoção, 

concessão de licença não remunerada aos docentes e as demais questões afetas a relação 

de trabalho do docente na Instituição.  

 No que tange à capacitação docente, a política de pessoal da PUC Minas é regida 

pelo Programa Permanente de Capacitação Docente (PPCD). Por meio dele são 
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definidos os critérios para concessão de pagamento de horas-aula, com liberação de 

carga horária, aos professores regularmente matriculados em cursos de doutoramento. 

Para obtenção do benefício o docente deverá preencher os requisitos definidos nas 

condições previstas no Acordo Coletivo de Trabalho vigente, firmado entre o Sindicato 

dos Professores do Estado de Minas Gerais (Sinpro/MG) e a Sociedade Mineira de 

Cultura (SMC), tendo como interveniente a ADPUC (PUC MINAS, 2013). 

 O Edital 094/2014, de 03 de outubro de 2014, exigiu como critério de concessão 

ao docente, que deveria ter: 

 [...] ministrado/cumprido, ininterruptamente, nos últimos 2 (dois) anos, pelo 
menos 20 (vinte) horas-aula semanais, ou tenham trabalhado, no mesmo 
período, em regime de 20 (vinte) horas semanais e que contem, no mínimo, 
10 (dez) anos completos de serviços prestados à instituição, tudo em 
conformidade com edital específico, observando-se ainda, os seguintes 
parâmetros quanto ao valor da concessão:  
a) valor correspondente a 10 horas-aula, se regularmente matriculado em 
curso oferecido na mesma cidade onde se localiza o campus em que estiver 
lotado; 
b) valor correspondente a 12 horas-aula, se regularmente matriculado em 
curso oferecido em outra cidade ou estado onde se localiza o campus em que 
estiver lotado; 
c) valor correspondente a 10 horas-aula, para professor que tiver bolsa na 
modalidade ‘sanduíche’ (PUC MINAS, 2013, p.1). 

 

As horas concedidas para o doutorado abrangem seis semestres regulares. O 

professor tem direito a um semestre, improrrogável, para a finalização de sua tese. Aos 

cursos realizados no país exige-se que sejam recomendados pela Capes, aos realizados 

no exterior, exige-se que a instituição tenha renomada excelência acadêmica.  

O Gráfico 65 apresenta o quadro docente em processo de titulação em 2013, 

com e sem o benefício do PPCD, por unidade.   
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Dos 581 docentes em processo de titulação, no período de 2011 a 2013, somente 

26,68% foram beneficiados pelo PPCD e 73,32% não foram beneficiados. O Gráfico 66 

a seguir apresenta o quadro docente em processo de titulação, em cursos de mestrado e 

doutorado em 2013, estudando na PUC Minas e em outras Instituições de Educação 

Superior (IES).  

 

 

Gráfico 65 - Evolução dos docentes em processo de doutoramento e situação de benefício 
do PPCD 

 
                  Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013. 

Gráfico 66 – Docentes em processo de titulação em 2013 na PUC Minas  
e em outras Instituições de Educação Superior 

 
             Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013. 
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Estes dados revelam que dentre os 250 professores em processo de titulação em 

2013, grande parte dos professores realizaram seus estudos, neste ano, em outras 

instituições, principalmente para aqueles em titulação de Doutorado. No nível de 

mestrado há um relativo equilíbrio entre os que estudam fora e dentro da Instituição. 

A Instituição concede também o auxílio pós-doutoral, com o objetivo de 

incentivar os docentes, principalmente aos vinculados aos programas de pós-graduação, 

mediante o pagamento de horas-aula com liberação de carga horária para os docentes 

aceitos por instituições de renome, de forma adicional à bolsa concedida por agências de 

fomento. Em 2013, houve oito docentes beneficiados com o incentivo pós-doutoral para 

a realização de estágio. (RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013).  

Como forma de incentivar a participação em eventos acadêmico-técnico-

científicos, em 2013, a PUC Minas concedeu 294 auxílios viagem. Dentre esses, 124 

foram concedidos ao corpo docente, dos quais 69 foram destinados à apresentação de 

trabalhos, resultantes dos projetos de pesquisa desenvolvidos na Instituição. Foram 

destinados 26 a eventos nacionais e 43 auxílios a eventos internacionais. Foram também 

concedidos 160 auxílios viagem a docentes convidados, sendo 148 deles destinados à 

participação em bancas de titulação na Instituição. (RELATÓRIO DE ATIVIDADES. 

PUC MINAS, 2013). 

Fruto de projetos de pesquisa desenvolvidos na Instituição e de demais formas 

de geração e difusão do conhecimento, a produção técnica, científica, artística e cultural 

no ano de 2013 se destacou pelo número de publicações, ações e eventos, como 

demonstra a Tabela 16 a seguir: 
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Embora representativa a produção intelectual total no ano de 2013, 

comparativamente aos anos 2012, 2011 e 2010, houve uma redução. 

Considerando que a redução tem se mantido como um comportamento 

constante, esse contexto suscita a necessidade de adoção de estratégias que, no mínimo, 

restabeleçam o patamar de produção intelectual alcançado em 2010. Ressaltamos que a 

queda demostrada de 2012 para 2013 acontece em maior proporção devida à falta de 

dados para compor a análise. 

 

6.2 Política de formação e capacitação do corpo técnico-administrativo  

 
A Pró-reitoria de Recursos Humanos (PRORH), com o intuito de atualização 

profissional ofertou 24 treinamentos para o corpo técnico administrativo nos anos de 

2012 e 2013. Os principais focos de investimento em aperfeiçoamento com a 

participação de funcionários da PUC Minas nos anos de 2012 e 2013 foram: 

a) programa de desenvolvimento de competências: estenderam-se para todos 

Tabela 16 – Evolução da produção técnico-científica, artística e cultural - 2012 - 2013. 
Evolução da produção técnico-científica, artística e cultural na PUC Minas 2012 - 

2013. 
Classificação 2010 2011 2012 2013 

Produção bibliográfica 
    

Artigo em periódico 882 675 702 273 
Trabalho em anais de evento 944 908 798 282 
Livro ou capítulo de livro 567 591 559 249 
Outra produção bibliográfica                    514 459 539 156 

Produção técnica 
    

Software, produto tecnológico, processo 
e trabalho técnico, carta, mapa e 
similares 

567 445 603 171 

Curso de curta duração ministrado 391 296 235 92 
Apresentação de trabalho 1123 964 936 480 
Outra produção técnica 1008 818 811 361 

Produção Artística e Cultural 106 80 32 5 

Orientação concluída 
    

Pós-graduação - stricto sensu 408 314 370 368 
Participação em Evento 2387 2063 1.635 799 

Orientação em Andamento 602 866 971 463 

Total 9499 8479 8.191 3.699 
                Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013. 
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os funcionários; 

b) programa de capacitação no trabalho: foram realizados principalmente para 

atender a necessidade de capacitação no trabalho para deficientes que são 

funcionários da Instituição; 

c) cursos internos e externos de aperfeiçoamento técnico e/ou comportamental: 

apenas para os de cargos específicos. 

O Gráfico 67 apresenta o número de treinamentos e o número de funcionários 

participantes em treinamentos nos anos de 2012 e 203. 

 
Comparando o investimento em treinamentos, pode-se observar que o número de 

participantes em 2013, aumentou em relação ao ano de 2012. O aumento mais sensível 

ocorreu no “Programa de capacitação no trabalho” que, de 112 participações em 2012, 

foi para 880, em 2013. O programa de desenvolvimento de competência foi ofertado em 

2012, mas não foi ofertado em 2013 e os cursos internos e externos de 

aperfeiçoamento/capacitação não foram ofertados no ano de 2012 e foi ofertado em 

2013. 

As ações de aperfeiçoamento e qualificação profissional são realizadas sob a 

demanda dos setores. Geralmente, são realizados treinamentos necessários para lidar 

com modificações técnicas ou de procedimento rotineiros daquele setor. (PORTAL. 

PUC MINAS, 2014). 

A Pró-reitoria de Recursos Humanos realiza estudos para verificar a 

possibilidade de criação de procedimentos para avaliação de desempenho do corpo 

Gráfico 67 – Participação de funcionários em treinamentos - 2012 e 2013. 

 
  Fonte: PRORH. PUC MINAS, 2013. 
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técnico administrativo, os quais poderão servir de balizadores para ascensão 

profissional.  

Foi perguntado ao corpo-técnico administrativo se eles participaram de 

treinamento nos últimos dois anos, como apresentado no Gráfico 68. 

 

 
              Fonte: PRORH. PUC MINAS, 2013. 

 

A PUC Minas oferece alguns benefícios para o corpo técnico-administrativo 

como: 

a) auxílio creche para as funcionárias por até seis meses após o nascimento do 

filho; 

b) plano de saúde UNIMED; 

c) previdência complementar; 

d) seguro de vida; 

e) vale-transporte. 

A Instituição também, atendendo às negociações com os sindicatos das 

categorias, disponibiliza bolsas de estudos para seu corpo funcional, em casos de 

inserção em cursos de graduação. Elas podem variar o percentual até o limite de 100%. 

Para a pós-graduação lato sensu, a Instituição oferece 5% de desconto nas mensalidades 

para os profissionais ex-alunos. Este desconto pode ser complementado com mais 20% 

do sindicato a todos os profissionais que realizarem curso de pós-graduação lato sensu 

na PUC Minas. Esta bolsa independe da instituição de ensino na qual realizaram a 

graduação. As bolsas para pós-graduação stricto sensu são também fruto da negociação 

0

10

20

30

40

50

60

Sim Não Não respondeu

55,7

36,5

7,8

Gráfico 68 – Corpo técnico-administrativo participante de treinamento nos últimos dois 
anos. 



181 

 

sindical, sendo ofertada uma bolsa de até 50%, por programa, para os profissionais que 

realizam curso de pós-graduação strictu sensu. 

 

6.3 Gestão institucional 

 

Este tópico tem como objetivo analisar a gestão institucional considerando os 

aspectos: autonomia e representatividade dos órgãos de gestão e colegiados; 

participação de professores e estudantes; critérios de indicação e recondução de seus 

membros; realização e registro de reuniões. 

A PUC Minas é uma “instituição privada, comunitária, confessional e 

filantrópica”, mantida pela Sociedade Mineira de Cultura (SMC). (PUC MINAS, 2011, 

p. 20). Ela é regida pelo Direito Canônico, pelos documentos pontifícios relacionados 

com o ensino superior, pelas legislações do Ministério da Educação, pelo estatuto da 

SMC, pelo seu Estatuto e seu Regimento Geral, pelas resoluções do Consuni  e Cepe, 

pelo Estatuto da Carreira Docente e pelos atos do Reitor.  

A Universidade possui treze setores administrativos, segundo o art. 13 do seu 

Estatuto (PUC Minas, 2010), a saber: 

a) de supervisão: Grã-Chancelaria; 

b) de deliberação superior: Consuni e o Cepe; 

c) de execução: Reitoria; 

d) de deliberação intermediária: Conselho de Gestão e Política; 

e) de execução intermediária: Pró-reitorias; 

f) de execução auxiliar: Secretaria Geral e os Órgãos Auxiliares; 

g) de assessoramento: Consultoria Jurídica e a Comissão Central de Pessoal 

Docente; 

h) de avaliação institucional: Comissão Permanente de Avaliação; 

i) de administração dos campi, dos Núcleos Universitários e das Unidades 

Acadêmicas (Conselho Acadêmico-Administrativo e Pró-reitoria Adjunta); 

j) dos Institutos e Faculdades; 

k) dos departamentos: Assembleia, Câmara e Chefia do Departamento; e 

l) das Unidades Acadêmicas Especiais. 
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O Consuni é o órgão máximo da Universidade tendo sua composição definida no 

art. 18 e a suas competências no art. 20 do seu Estatuto (PUC MINAS, 2010). De 

acordo com o Estatuto e Regimento Geral (PUC MINAS, 2011) a criação, organização, 

modificação, suspensão e extinção de cursos, dentre outras é competência do Conselho 

Universitário. Já o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão delibera sobre as questões 

de natureza estritamente acadêmica.  

O planejamento da PUC Minas estende-se para os treze setores administrativos 

da Instituição, do qual faz parte o Departamento. Esse setor administrativo é a menor 

fração da estrutura universitária e é constituído pela: Assembleia do Departamento, 

formada por todos os professores em efetivo exercício; Câmara do Departamento, 

formada por coordenadores de curso e pela representação docente; e pela Chefia do 

Departamento (ESTATUTO DA UNIVERSIDADE. PUC MINAS, 2010). 

As questões relativas às atividades acadêmicas, aos projetos pedagógicos dos 

cursos (avaliação e reformulação), ao perfil do professor de cada disciplina e 

cumprimento das Normas Acadêmicas (PUC MINAS, 2012), dentre outras é de 

competência dos Colegiados dos cursos. Eles são “organizados por campus, por unidade 

acadêmica, por núcleo universitário e por unidade especial”. (PDI. PUC MINAS, 2011, 

p.14). São constituídos no curso de graduação por três docentes do departamento, 

eleitos pela Assembleia do Curso, um representante dos professores de outro 

departamento e pela representação estudantil. Nos cursos tecnológicos seus colegiados 

são formados por dois professores do Departamento, um representante de outro curso e 

um representante estudantil; e no curso de pós-graduação por professores doutores 

segundo o projeto pedagógico do programa e um representante estudantil (ESTATUTO 

DA UNIVERSIDADE. PUC MINAS, 2010). 

O coordenador do Curso designado pelo Reitor dentre os professores do 

Departamento que foram eleitos pela Assembleia do Curso, e o seu mandato é de três 

anos, sendo permitida uma única recondução consecutiva (ESTATUTO DA 

UNIVERSIDADE. PUC MINAS, 2010). 

Em relação aos cargos eletivos na Instituição, foi solicitado aos docentes que 

apresentassem o nível de conhecimento dos itens referentes à participação de 

professores e alunos em cargos eletivos na PUC Minas.  O Gráfico 69 reflete as 

respostas dos docentes. 
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É possível observar que dos 202 docentes, grande parte tem conhecimento de 

cada uma das opções apresentadas. A que eles menos conhecem é a referente ao 

“incentivo à participação dos representantes na gestão da PUC Minas” (43,6%). Esta 

opção apresenta, inclusive, o maior índice de desconhecimento (27,2%) por parte dos 

respondentes. A opção mais conhecida é referente à “Participação de professores e 

estudantes nos órgãos colegiados de direção” (63,9%), sendo a que possui o menor 

índice de “desconhecimento” (11,4%) por parte dos respondentes; 10,4% não 

responderam a questão.  

O Gráfico 70 mostra o nível de conhecimento do pessoal técnico-administrativo 

sobre a participação de alunos e professores em cargos eletivos na PUC Minas.  

 

Gráfico 69 – Conhecimento dos docentes sobre os mecanismos eleitorais na Universidade 

 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 
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A mesma questão foi respondida pelo pessoal técnico-administrativo e conforme 

os resultados apresentados pelo gráfico pode-se observar que dos 167 respondentes, 

grande parte desconhece as opções da questão. A que eles mais desconhecem é a 

referente às “Formas de renovação dos cargos de direção” (41,3%) e ao “Incentivo à 

participação dos representantes na gestão da PUC Minas” (40,7%). 

Assim como os professores, o pessoal técnico-administrativo conhece ou 

conhece parcialmente a forma de participação de docentes e discentes em cargos 

eletivos, e os que desconhecem talvez seja por não terem relação direta com os 

processos relacionados à participação de professores e alunos em quadros eletivos na 

PUC Minas. 

O Colegiado de Curso e outras instâncias superiores podem, para a organização 

dos cursos e das atividades da Instituição, marcar reuniões com o corpo docente. A 

Tabela 17 mostra a participação de professores em reuniões, no ano de 2013. 

 

Gráfico 70 - Conhecimento do pessoal técnico-administrativo sobre os mecanismos 
eleitorais na Universidade 2013. 

 
      Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 
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Foi solicitado aos docentes que assinalassem sobre a sua participação nas 

diversas reuniões, na PUC Minas. Dos 202 respondentes a reunião que eles mais 

participaram foi aquela realizada entre professores de período (53,5%), seguida pelas 

reuniões de coordenação de período (49,5%) e de coordenação de cursos com os 

coordenadores de atividades (46,5%).  

A PUC Minas garante, pelo seu Regimento e Estatuto, a participação dos 

docentes e discentes nos processos decisórios e em cargos eletivos, no nível do curso, o 

que torna o processo democrático.  

Em relação a gestão institucional a PUC Minas pretende concretizar a sua 

“Visão de Futuro e cumprir a sua Missão” e para isso respeita os seus princípios e 

valores, para que seja alcançada a qualidade, inovação e sustentabilidade em 

consonância com o ensino, a pesquisa e a extensão (PUC MINAS, 2011, p.119) 

 

6.4 Sistema de registro acadêmico 

 

Este tópico abordará o sistema de registro acadêmico quanto ao atendimento às 

necessidades institucionais e dos discentes, considerando os aspectos: organização, 

informatização e diversificação de documentos disponibilizados. 

O Centro de Registro Acadêmico (CRA) da PUC Minas, de acordo com as 

informações postadas no Portal, é responsável por coordenar os trabalhos de controle e 

registro acadêmico da graduação; intermediar junto a Gerência de Tecnologia da 

Tabela 17 – Participação de professores em reuniões na PUC Minas, no ano de 2013 

Reuniões 
Sim, 

participei 
Não, porque 
não ocorreu 

Foi realizada, 
mas não 

participei 

Não se 
aplica 

Não 
Respondeu 

Entre professores de período 53,5 25,2 2 9,9 9,4 
Da coordenação de período com 
os professores 

49,5 24,3 3 13,9 9,4 
Da coordenação de curso com 
coordenadores de atividades 

46,5 11,9 1,5 30,7 9,4 
Assembleia de docentes de curso 
de graduação 

34,2 18,8 19,3 18,3 9,4 
Com o colegiado de curso de 
graduação do qual é 

31,2 6,4 1,5 51,5 9,4 
Com Colegiado de Programa de 
Pós Graduação 

12,4 10,9 3 64,4 9,4 
Curso/ Departamento/Faculdade 
com a direção do Instituto 

39,1 14,4 5 32,2 9,4 

De Grupo de pesquisa 29,7 12,9 9,9 38,1 9,4 

De Grupo de Extensão 25,7 11,4 10,4 43,1 9,4 

Com grupos ou pessoas externas 43,6 8,9 3,5 34,7 9,4 
      Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 
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Informação (GTI), as demandas acadêmicas de informatização para implementação no 

Sistema de Gestão Acadêmica (SGA); orientar funcionários e professores na utilização 

do SGA; coordenar o processo de matrícula; acompanhar o calendário acadêmico da 

graduação; apoiar atividades administrativas da Prograd e Incorporar, paulatinamente, 

as funções de registro acadêmico da pós-graduação. (PORTAL. PUC MINAS, 2014). 

O registro acadêmico é realizado com o auxílio do Sistema de Gestão 

Acadêmica (SGA), que foi desenvolvido com o objetivo de conservar os dados da 

graduação referentes ao corpo discente, corpo docente, cursos, currículos e disciplinas. 

Os setores usuários responsáveis pela administração deste sistema são o Centro de 

Registros Acadêmicos (CRA) e Pró-reitoria de Recursos Humanos (PRORH). 

  

6.5 Sustentabilidade financeira e relação com o planejamento 

 

  Esse item tem por objetivo apresentar as fontes de recursos previstas/executadas, 

considerando o atendimento ao custeio e aos investimentos em ensino, extensão, 

pesquisa e gestão, em conformidade com o PDI 2012-2016. A proposta orçamentária da 

Universidade é organizada pela Reitoria e submetida a aprovação da SMC, após o 

parecer do Consuni. (PUC MINAS, 2010).  

O orçamento anual estipula os recursos que devem ser aplicados na PUC Minas 

para as despesas, correntes e os investimentos permanentes, bem como o montante que 

deve ser destinado aos gastos com pessoal, e estão consoantes com o seu PDI, a fim de 

manter o equilíbrio e a saúde financeira da instituição (PUC MINAS, 2011). Ele é 

elaborado levando em consideração a previsão da carga horária matriculada pelos 

alunos da graduação e pós-graduação (especialização, mestrado e doutorado), o que 

permite prever a receita e fazer os cálculos com o custeio, principalmente de pessoal e 

seus encargos. 

A PUC Minas busca adequar e elevar os recursos para o ensino, pesquisa e 

extensão. Para manter o equilíbrio entre a receita e custeio a Universidade procura 

aperfeiçoar as suas atividades com expansão no número de vagas e cursos ofertados, 

anualização de alguns cursos (iniciado em 2011); ampliação dos convênios para manter 

as condições de ensino, como os celebrados com órgãos saúde (estadual e municipal), 

com empresas, e os dirigidos para as clínicas de Odontologia, Fisioterapia, 

Fonoaudiologia, e para o Centro de Tratamento e Reabilitação de Fissuras Labiopalatais 
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e Deformidades Craniofaciais (Centrare), em contrapartida à oferta de atenção de baixa 

e média complexidade à população. Essas ações e os convênios têm por objetivo manter 

a sustentabilidade financeira da instituição. 

A PUC Minas reserva parte dos seus recursos para as atividades de extensão que 

são utilizados nos projetos desenvolvidos pelos cursos com a participação dos 

professores e alunos, e essas ações visam integrar o meio acadêmico com a comunidade 

(PUC MINAS, 2011).  

Em relações aos custos para a pesquisa a PUC Minas usa recursos próprios como 

o Fundo de Incentivo a Pesquisa (FIP) e o Programa Institucional de Bolsas de Iniciação 

Científica (PROBIC); e também os de custeio misto como o Programa Institucional de 

Bolsas de Iniciação Científica (Pibic/CNPq) e as parcerias com agências de fomento 

(PUC MINAS, 2011; PUC MINAS, 2013), já tratadas nesse relatório. A Tabela 18 

mostra a evolução do número de projetos de pesquisa PUC Minas, entre 2011a 2013, 

em relação às agências de fomento. 

 

 

A Tabela 19 mostra o número de bolsas de iniciação científica na PUC Minas, 

no primeiro semestre de 2013, em relação às agências de fomento. 

 

 

Tabela 18 – Evolução do número de projetos de Pesquisa, em andamento, segundo as 
entidades de fomento, 2011 a 2013. 

Entidade de fomento 
Nº de projetos   

2011 2012 2013 
FAPEMIG – Fundo de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 110 98 111 
PUC Minas FIP – Fundo de Incentivo à Pesquisa 105 78 118 

Pibic 63 62 62 
PROBIC – Bolsa de Iniciação Científica 116 128 109 

Total  394 366 400 
Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013 

Tabela 19 - Bolsa de Iniciação Científica, em andamento, para o corpo discente, por 
agência de fomento em 2013 
Entidade de Fomento Nº de 

bolsas 
PROBIC/FAPEMIG  
  

Fundo de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais 150 
Fundo de Amparo à Pesquisa de Minas Gerais – Quota 
institucional 

32 

Projetos FAPEMIG 64 
CNPq 
 

Programa Institucional de Bolsa de Iniciação Científica 
(PIBIC) / Programa Institucional de Bolsa de Iniciação 
em Desenvolvimento Tecnológico e Inovação - PIBITI 

67 

PUC Minas FIP – Fundo de Incentivo à Pesquisa 145 
Total  458 

Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013 
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Em 2013, 400 projetos de pesquisas de docentes receberam financiamento de 

agências de fomento para o seu desenvolvimento e 458 projetos de iniciação científica 

foram desenvolvidos com a participação de docentes e alunos, também com 

financiamentos internos e externos à PUC Minas. 

Dos projetos de iniciação científica, a PUC Minas financiou, com recursos 

próprios 145 projetos em 2013. 

O grande desafio da PUC Minas é concretizar os seus objetivos institucionais, 

cumprir a sua missão, com respeito aos seus valores e princípios, investir em ensino, 

pesquisa e extensão, a fim de alcançar a qualidade, a inovação e assegurar a sua 

sustentabilidade financeira. E, para isso, a Universidade vem realizando ajustes 

necessários diante do peso ascendente do custo da folha de pagamento de pessoal sobre 

a receita, com o intuito de manter o funcionamento saudável da instituição. 

As medidas adotadas para racionalização dos processos internos têm contribuído 

para a saúde financeira da Instituição por meio da redução de custos e otimização da 

estrutura administrativa. 

 

6.6 Coerência entre plano de carreira e a gestão do corpo docente 

  
A carreira docente da PUC Minas rege-se pelos preceitos contidos no Estatuto 

da Carreira Docente, no Estatuto e Regimento Geral da Instituição, pela legislação do 

ensino superior e pela legislação trabalhista. A gestão do corpo docente na Instituição é 

competência da Câmara do Departamento. Os parágrafos IX e X do Art. 76 do Estatuto 

da Universidade determinam que compete à Câmara do Departamento conduzir e 

monitorar os processos de provimento interno, promoção na carreira e seleção externa e  

indicar professores aos cursos e programas com perfil adequado ao projeto pedagógico 

de curso.  

Para ingresso na carreira docente – estruturada nas categorias de professor 

auxiliar, adjunto e titular – a titulação é um requisito primordial. Para a categoria de 

Professor Auxiliar exige-se o título de especialista, para a de Professor Assistente o de 

mestre e para a categoria de Professor Adjunto exige-se o título de doutor, como 

prescreve o Art. 37 do Estatuto da carreira docente.  As categorias são subdivididas em 

quatro níveis, excetuada a de professor titular que é constituída de um único nível, de 

acordo com o Art. 6º do Estatuto (PUC MINAS, 2012). 
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A Tabela 20 apresenta o quadro de docentes da PUC Minas no 2° semestre de 

2013, por categoria e titulação. 

 

 

O quadro de docentes da PUC Minas encerrou o ano de 2013 com 1455 

professores com titulação de mestres e doutores, corresponde a mais de 88% do seu 

quadro. A instituição ainda possui 35 professores graduados em seu quadro docente, 

todavia este número tende a se reduzir com a adoção da nova política para a carreira 

docente construída pela Instituição.  

O Gráfico 71 e o Gráfico 72 apresentam, respectivamente, a evolução e 

comparativo entre as vagas ofertadas e as preenchidas na PUC Minas nos processos de 

seleção interna e de seleção externa, no período 2011 a 2014.  

O edital é o fio condutor do processo de seleção e estabelece os requisitos 

necessários à participação dos candidatos. Como etapa inicial do processo, compete à 

CCPD o julgamento da regularidade das inscrições.  Para conduzir o processo é 

constituída uma comissão examinadora – composta por três professores, sendo dois 

indicados pela Câmara do Departamento e outro designado pela Reitoria como 

presidente – atendendo ao disposto nos artigos 12 e 13 do Estatuto da carreira docente. 

Cabe à comissão examinadora a avaliação da prova de conteúdo, prova didática, 

entrevista com os candidatos e divulgação dos resultados (RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013). 

Tabela 20 – Quadro de docentes em 2013 por categoria e titulação 

Ano Titulação 
Categoria 

Auxiliar Assistente Adjunto Titular Total 

2013 

Graduado 08 20 03 04 35 
Especialista 02 123 18 10 153 

Mestre 01 759 55 24 839 
Doutor -- 06 583 27 616 

TOTAL 11 908 659 65 1643 
        Fonte: Adaptado do RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013. 
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Os dados indicam um desnível entre a oferta de vagas para docentes e o 

respectivo preenchimento. A quantidade de vagas em maior proporção que o 

preenchimento delas pode ser um indicativo de escassez de docentes qualificados, no 

nível requerido pela Instituição. 

Tão importante quanto o processo de ingresso na PUC Minas é o processo de 

promoção dos docentes, que tem por objetivo manter o bom professor em seus quadros 

e valorizar sua atuação.  

Gráfico 71 – Evolução e comparativo entre vagas para docentes e seu preenchimento 
por meio da seleção interna - 2011 a 2014 

 
 Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013. 

Gráfico 72 – Evolução e comparativo entre vagas para docentes e seu preenchimento 
por meio da seleção externa – 2011 a 2014 

 
Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013. 
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A promoção dos docentes ocorre de forma horizontal e vertical. Na promoção 

horizontal o critério de sua concessão é o mérito, independentemente da existência de 

vaga, como define o Art. 34 do Estatuto da carreira docente. Essa modalidade não tem 

época definida de realização, podendo ser requerida pelo interessado a qualquer 

momento, resguardado o interstício de três anos de exercício do magistério na 

Instituição, contados a partir da data do requerimento precedente. (PUC MINAS, 2012). 

O requerimento da promoção horizontal é analisado pela Câmara do 

Departamento, levando em conta o resultado da mais recente avaliação de desempenho 

em que se considera como referência os seguintes fatores: participação em atividades, 

eventos e cursos voltados ao aperfeiçoamento e atualização acadêmica; 

desenvolvimento de atividades relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão; 

exercício de funções ou cargos acadêmico-administrativos na Universidade; 

desenvolvimento de atividades técnico-profissionais, externas à Universidade, em área 

de conhecimento relacionada à atuação docente e produção científica (PUC MINAS, 

2012). 

A avaliação horizontal, em que se julga o mérito do docente, tem como subsídio 

o resultado da Avaliação docente realizada pela CPA, detalhada a seguir, e é 

homologada pela Reitoria, como definem o § 1º do Art. 35 e o Art. 36 do Estatuto da 

carreira docente (PUC MINAS, 2012). 

A promoção do docente na modalidade vertical independe da existência de vaga 

e ocorre mediante comprovação pelo integrante da carreira docente da obtenção do 

título adequado à categoria postulada, mediante requerimento à Reitoria que o 

submeterá à análise da CCPD, de acordo com os Art. 37 e 38 do Estatuto (PUC 

MINAS, 2012). 

A promoção à categoria de professor titular depende da existência de vaga e do 

cumprimento dos seguintes requisitos estabelecidos nos artigos 39 e 40 do Estatuto da 

carreira docente: o docente deve estar enquadrado no último da categoria de professor 

adjunto; ser aprovado em processo seletivo específico para esse fim; contar com, no 

mínimo, dez anos de exercício de docência nos quadros da PUC Minas; não exceder o 

total de quarenta horas semanais de jornada de trabalho, somadas em todas as 

instituições de ensino superior em que atue.  (PUC MINAS, 2012). 

As prescrições do Estatuto da carreira docente no sentido de viabilizar o 

processo de promoção do corpo docente pelos critérios de mérito e titulação, também 
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são consideradas no processo de avaliação de desempenho docente. A concepção, 

formulação e proposição de políticas e diretrizes da avaliação de desempenho docente 

competem à Comissão Permanente de Avaliação (CPA), como define o Art. 46 do 

Estatuto da PUC Minas em seu parágrafo I.  

 O Art. 32 do Estatuto da carreira docente define a realização da avaliação de 

desempenho docente trienalmente, contados a partir de 31 de julho de 2012. Dessa 

forma, a primeira avaliação de desempenho docente ocorrerá em julho de 2014.  (PUC 

MINAS, 2012). 

As informações ora apresentadas e referentes à gestão da carreira docente 

possibilitam identificar coerência entre o plano e ação efetiva da Instituição no sentido 

de assegurar condições de trabalho que valorizam e estimulam o corpo docente.  

 

6.7 Coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico-

administrativo.  

 

Esta parte tem como objetivo analisar a coerência entre o plano de carreira e a 

gestão do corpo técnico-administrativo. De acordo com as informações encontradas no 

Portal RH (PUC MINAS 2014), mantidas pela Pró-reitoria de Recursos Humanos 

(PRORH), a estrutura de cargos e salários da PUC Minas está organizada de acordo 

com os diversos cargos e funções que a compõem. Os mecanismos de ascensão na 

carreira estão alinhados com a existência de vagas nos setores. A política de 

remuneração, por sua vez, ampara-se em levantamento de dados constantes de mercado 

com vistas a estabelecer uma remuneração adequada no que diz respeito à média 

regional das empresas que exercem cargos e funções semelhantes às da PUC Minas. 

A Universidade não possui estatuto de carreira para o os profissionais técnico-

administrativos, mas opera de acordo com a sua estrutura interna de cargos e salários. A 

Instituição possui Manual de Descrição de Cargos, que pode ser acessado pelo Portal 

RH da PUC Minas, ele é atualizado regularmente e entregue aos gestores a cada três 

anos.  A estrutura de cargos e salários possui aproximadamente 100 cargos genéricos, 

que abrigam uma multiplicidade de funções, distribuídas de acordo com as suas 

particularidades e requisitos formais. As tabelas salariais são elaboradas conforme as 

áreas de atuação ou regiões geográficas, onde a PUC Minas atua. (PUC MINAS, 2014).  
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O processo de admissão e contratação dos profissionais que irão compor o 

quadro de funcionários da PUC Minas está amparado pela Consolidação das Leis do 

Trabalho (CLT) e pode ocorrer de duas formas: contratação por prazo indeterminado e 

contratação por prazo determinado. Esse processo realiza-se com base na aprovação das 

solicitações de contratação junto à Diretoria de Recursos Humanos (DRH), que recebe e 

analisa as solicitações de contratação de profissional técnico administrativo para o setor.  

O processo de recrutamento e seleção dos candidatos leva em consideração o 

quadro de vagas aprovado e o orçamento anual previsto para o corpo funcional da 

Instituição. No processo de recrutamento de pessoal administrativo, a seleção é 

realizada por meio da análise de currículo, entrevista e avaliação psicológica, e 

contempla, ainda, uma avaliação do gestor do setor onde o contratado vai atuar. (PUC 

MINAS, 2014). 

Foi perguntado aos profissionais sobre a sua percepção em torno de questões 

relativas ao relacionamento interpessoal no setor de trabalho. Os dados são apresentados 

no Gráfico 73. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 
De acordo com os dados, a percepção da maioria dos técnicos-administrativos 

em relação ao relacionamento interpessoal com a chefia, colegas de setor, professores, 

subordinados / estagiários, alunos e outros funcionários é muito boa. Foi perguntado aos 

profissionais se a chefia imediata passava as informações de forma clara. Os dados são 

apresentados no Gráfico 74. 
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A partir dos resultados, é possível observar que para a maioria dos respondentes 

(80,8%), a chefia repassa as informações de forma clara. Os técnicos-administrativos 

também avaliaram o modo de agir da chefia imediata, tendo em vista a coerência entre 

as solicitações e as cobranças; o estabelecimento de tarefas bem como o tempo 

estipulado para sua realização e o respeito humano. O resultado é apresentado no 

Gráfico 75. 
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                   Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013 

Gráfico 75 - Percepção dos funcionários técnico-administrativos referente ao modo de 
agir da chefia imediata - 2013  

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 
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Para os técnicos-administrativos o modo de agir da chefia imediata considerando 

as avaliações de muito bom e bom, todas as opções foram consideradas acima de 79%, 

sobressaindo o respeito humano com 83,9% dos respondentes. 

 

6.8 Potencialidades 

 

• Valorização dada pela PUC Minas à qualificação de seu corpo docente e à 

produção e difusão do conhecimento.  

• A crescente qualificação do corpo docente, nos últimos anos, demonstra que a 

IES dispõe de um quadro de profissionais com habilidades e competências 

suficientes para a garantia de uma educação de qualidade. 

• A PUC Minas garante, pelo seu Regimento e Estatuto, a participação dos 

docentes e discentes nos processos decisórios e em cargos eletivos, no nível do 

curso, o que torna o processo democrático. 

• O PDI 2012-2016 alinha ao sucesso efetivo das suas propostas a participação de 

todos nos processos decisórios na PUC Minas. 

• A PUC Minas busca adequar e elevar os recursos para o ensino, pesquisa e 

extensão e, para manter o equilíbrio entre a receita e custeio, tem aperfeiçoado 

as suas atividades, expandido o número de vagas e cursos ofertados, anualizado 

alguns cursos, ampliando convênios. 

 

6.9 Necessidades e desafios detectados 

 

• Adotar estratégias que, no mínimo, restabeleçam o patamar de produção 

intelectual alcançado em 2010, ou seja, buscar um aumento de 27%. 

• A ausência de critérios objetivos para alguns aspectos da progressão da carreira 

para funcionários. 

• Alcançar a qualidade, inovação e sustentabilidade em consonância com o ensino, 

a pesquisa e a extensão propostos em seu PDI. 

• Concretização dos objetivos institucionais da PUC Minas, aliado a sua 

sustentabilidade financeira. 
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• Buscar novas fontes de recrutamento ou investir mais na divulgação dos editais 

de seleção externa, de modo a obter os candidatos adequados ao preenchimento 

das vagas de professor. 
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7 EIXO V - INFRAESTRUTURA FÍSICA 

 

Pretende-se neste eixo, verificar as condições de infraestrutura física que a PUC 

Minas apresenta para o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, 

extensão e gestão. Neste eixo são considerados os vários indicadores envolvendo as 

instalações administrativas; salas de aula e de professores; auditórios; espaços para 

atendimento aos alunos; infraestrutura para CPA; espaço de trabalho para professores 

em tempo integral; instalações sanitárias; infraestrutura física, serviços de 

informatização, plano de atualização do acervo de biblioteca; laboratórios de 

informática, recursos de Tecnologias de Informação e Comunicação; serviços de 

laboratórios para práticas didáticas; espaços de convivência e de alimentação. 

A PUC Minas possui cinco campi no Estado de Minas Gerais. O campus de Belo 

Horizonte é composto pelas unidades Coração Eucarístico, Barreiro e São Gabriel e 

pelos núcleos universitários de Betim e Contagem. Nos municípios de Arcos, Guanhães, 

Poços de Caldas e Serro estão localizados os demais campi (PUC MINAS, 2011). 

Além da infraestrutura física que os campi oferecem, a Universidade dispõe de 

outros espaços para a realização de diversas atividades, como o ensino a distância (Ed. 

Pio XII), outros cursos de graduação e pós-graduação (Edifício Redentorista, Edifício 

Dom Cabral e o IEC em Belo Horizonte, Sete Lagoas e Divinópolis), núcleos de 

pesquisa, atendimento comunitário, Editora PUC Minas e a Gerência de Tecnologia da 

Informação. Esses setores são abrigados por edificações distintas, localizadas na região 

metropolitana e outros municípios (PUC MINAS, 2011). 

A Tabela 21 mostra as áreas construídas e o tamanho do terreno da PUC Minas, 

no segundo semestre de 2013. 
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 (1) Área ocupada com edificações (área de projeção) 
(2) Área com cuidados de jardinagem e manutenção (jardins, gramados e bosques), área nativa, reflorestada ou 
taludes. 
(3) Área ocupada com quadra, campo, ginásio e piscina, incluindo áreas adjacentes. 
(4) Estacionamento, vias de acesso, áreas a construir. 
(5) Na Unidade Coração Eucarístico, considerou-se as áreas do Ed. Redendoristas, Seminário Emáus (prédio54), Ed. 
PIO XII (Ensino a Distância), Ed. Na Avenida Francisco Sales (Gerência de Tecnologia da Informação), Ed. Dom 
Cabral (cursos de Administração e Direito, IEC). Parte do terreno da Inspetoria São João Bosco, situado na Av. 31 de 
Março e Ed. Situados à Rua Dom José Pereira Lara, 399, Dom Pedro Evangelista, 377, Rua Dom Lúcio Antunes, 
256, Rua Claudio Manuel, 1.205, e Ed. Solnco (Rua Inconfidentes, 920). Considerou-se também área situada em Sete 
Lagoas. 
(6) Inclui o Hospital Veterinário e Fazenda Experimental. 
(7) Área utilizada em parceria com o Colégio Nossa Senhora da Conceição. 
Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2014. 
 

No segundo semestre de 2013, a PUC Minas contabiliza uma área total 

construída igual a 267.691 m2, composta por 247 edificações, nas unidades e núcleos 

universitários pertencentes ao Campus Belo Horizonte (Coração Eucarístico, Barreiro e 

São Gabriel, Betim e Contagem) e nos campi de Arcos, Guanhães, Poços de Caldas e 

Serro. A relação entre a área construída e o número de alunos da graduação 

matriculados no segundo semestre de 2013 (45.145 alunos)2 (p.67) é de 5,93 m² por 

aluno. A Universidade possui ainda 458.264 m2 de área verde e de jardinagem e espaços 

Tabela 21 – Área construída e tamanho do terreno no segundo semestre de 2013 
 Área em m2  
 

Campus/unidade Edificações Terreno 
 

Unidade Barreiro 9 22.084 4.298 9.980 - 21.709 35.987 
Coração 
Eucarístico 

90 92.673 43.136 136.761 48.060 100.778 328.735 

Coração 
Eucarístico – 
outras áreas(5) 

13 23.350 8.146 902 - 5.383 14.431 

Unidade São 
Gabriel 

22 30.185 19.354 13.370 - 42.015 74.739 

Núcleo 
Universitário 
Betim 

54 43.104 31.940 10.356 1.918 3.154.231 3.198.445 

Núcleo 
Universitário 
Contagem 

28 19.316 13.424 28.345 4.409 28.700 74.878 

Campus Arcos 5 9.741 5.568 22.596 - 8.060 36.224 
Campus Guanhães 3 940 1.057 23.574 - 5.287 29.918 
Campus Poços de 
Caldas(6) 20 21.447 13.846 208.263 912 532.492 755.513 

Campus Serro(7) 3 4.851 2.593 4.117 1.137 3.190 11.037 
Total 247 267.691 143.362 458.264 56.436 3.901.845 4.559.907 
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naturais fortalecem a saúde e o bem-estar das pessoas favorecendo o processo ensino-

aprendizagem (BELTRAME; MOURA, 2009). 

 

7.1 Pró-reitoria de Infraestrutura e Logística 

 

A Pró-reitoria de Infraestrutura e Logística (PROINFRA) é responsável pelos 

aspectos relacionados à infraestrutura (obras e gestão patrimonial), e também responde 

pelas atividades de logística de manutenção, conservação, melhoria e ampliação das 

instalações da Universidade, sistemas de segurança, além da compra de materiais, de 

máquinas e de equipamentos; a movimentação desses produtos e sua armazenagem; a 

gestão de estoques e sua distribuição aos usuários finais e a disponibilização de suporte 

tecnológico à comunidade acadêmica. Nesse sentido, a Pró-reitoria de Infraestrutura e 

Logística possui “[...] frentes de trabalho direcionadas para cada área de atendimento: 

Gestão de Infraestrutura, Gestão de Logística e Gestão de Tecnologia da Informação” 

(PUC MINAS, 2011, p. 98). 

O respeito ao meio ambiente orienta todas as atividades e a reorganização da 

infraestrutura da Universidade, e com o intuito de minimizar os impactos à sociedade, e 

na criação e construções das edificações são consideradas manutenção da ventilação 

cruzada de forma a diminuir a necessidade de condicionamento mecânico; abertura nas 

edificações para minimizar a necessidade de iluminação artificial durante o dia; e 

reaproveitamento de água pluvial (PUC MINAS, 2011, p. 98). 

A Proinfra atende as solicitações dos diversos campi da PUC Minas obedecendo 

aos seguintes fatores: recursos disponíveis, aprovações do sistema de gestão do projeto 

pedagógico, emergência da execução, demanda e capacidade técnica de atendimento. A 

agilidade dos atendimentos varia conforme o volume de solicitações recebido e a 

disponibilidade de profissionais para atender às necessidades. 

Em virtude de seu tamanho, a PUC Minas apresenta características de uma 

cidade de médio porte, motivo pelo qual as intervenções de infraestrutura, em sua 

maioria, exigem níveis elevados de investimentos e por esse motivo a Pró-reitoria 

prioriza a execução dos serviços, respeitando o Orçamento Programa estabelecido e 

visando ao benefício da coletividade.  
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7.2 Setores de apoio acadêmico  

 

Os setores de apoio acadêmico são espaços que possibilitam novas formas de 

aprendizagem e de interação com os fenômenos da realidade, as atividades e o 

conhecimento produzido possibilitam o desenvolvimento de um olhar investigativo, 

crítico e propositivo, e incentivam a produção de pesquisas e estudos sobre as mais 

diversas temáticas (PUC MINAS, 2014). 

 

7.2.1 Centro de Climatologia 

 

O Centro de Climatologia foi instituído pelo Conselho Universitário, por meio 

da Resolução Consuni R. 07/2004, e está localizado na PUC Minas em Contagem. O 

TempoClima é um setor de “excelência em estudos e serviços no setor da meteorologia, 

climatologia, geoprocessamento e hidrologia”, e por isso faz parte de uma “rede 

internacional” que realiza troca de informações relacionadas com o tempo, e com a 

ocorrência, distribuição e movimentação da água no planeta (hidrologia). Além da 

participação nessa rede o Centro de Climatologia recebe, a cada 15 minutos, imagens de 

satélite, de um sistema que detecta descargas atmosféricas em tempo real e modelos 

numéricos de previsão de tempo de alta resolução temporal e espacial. Isso permite 

fornecer, diariamente, “previsões de tempo com até sete dias de antecedência, 

“tendência climática”, monitoramento do tempo e emissão de alertas de condições 

adversas como de tempestades severas, ocorrência de descargas atmosféricas, 

possibilidade de inundação, entre outros”. As informações geradas pelo Centro estão 

disponíveis em uma página exclusiva na internet, e tudo isso torna o TempoClima 

referência no setor no Estado de Minas Gerais (PUC MINAS, 2014).   

No ano de 2013, o Centro de Climatologia firmou novos convênios com a 

Vale/Pará - Queimadas, Prefeitura de Belo Horizonte, Construtora Máxima Service e 

Termo Aditivo com a Vale/Ferroso Sul. E deu continuidade aos convênios e contratos 

firmados com a Vale/Portos e Ferrovias, Vale/Ferrosos Norte - Mineração, jornais (O 

Tempo, Correio e Planalto do Araxá), redes de TV (Alterosa, Bandeirantes e 

Tiradentes), Rádios (Alvorada, CDL FM, Catedral e Antena 1) prefeituras, empresas 

particulares, órgãos estaduais e federais, como o Departamento de Estradas de Rodagem 

de Minas Gerais (DER/MG) e Defesa Civil, entre outros (PUC MINAS, 2014).   
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O Centro de Climatologia também ministra cursos de curta duração nas áreas de 

meteorologia, climatologia, e geoprocessamento. Em 2013, realizou o treinamento: 

Principais Sistemas Atmosféricos que atuam na Região Metropolitana de Belo 

Horizonte durante o Período Chuvoso, para funcionários da Defesa Civil de Belo 

Horizonte (12 participantes) e, concedeu 385 entrevistas, por meio de seus 

meteorologistas (PUC MINAS, 2014). 

O Centro de Climatologia recebeu 1.180 visitas de alunos de escolas do ensino 

fundamental, médio, técnico e superior, no ano de 2013. E nesse mesmo ano participou 

dos eventos: Ciência no Dia a Dia - PUC Minas em Contagem; Congresso Mundial de 

Universidades Católicas (CMUC); Exposição Ambiente, Conflito e Cooperação; III 

Feira de Ciências, Cultura e Tecnologia - Prefeitura Municipal de Belo Horizonte; 

Programa Agenda da Rede Minas; PUC Aberta; Semana Mineira de Cooperação pelas 

Águas e Dia da Meteorologia - Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM); 

Seminário de Iniciação Científica e Extensão - PUC Minas em Contagem; 11º 

Seminário Meio Ambiente e Cidadania - Jornal Hoje em Dia/Record (PUC MINAS, 

2014).   

O Centro realiza pesquisas nas áreas de meteorologia, climatologia e seus 

impactos, e no ano de 2013 realizou os seguintes projetos de pesquisa: Estudo dos 

efeitos da topografia e da urbanização em eventos de precipitação intensa sobre a 

RMBH, utilizando-se o modelo regional Eta/TEB – Fapemig; Investigating multi-scale 

processes responsible for the change of the Rainfall Seasonality and Water Extremes 

occurrence over the Amazon - Fapesp/Fapeam/Energia dos Estados Unidos (DoE).  E 

confeccionou uma cartilha informativa sobre a Legislação Brasileira em situações de 

desastres ambientais em área urbana, cujo título é: Desastres Ambientais em Área 

Urbana - um olhar legal (PUC MINAS, 2014). 

 

7.2.2 Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros (Cespuc) 

 

O Centro de Estudos Luso-Afro-Brasileiros (Cespuc), criado em 1995, a partir 

da Portaria R. 023/1995, teve a reformulação do seu Regulamento aprovada a partir da 

Resolução Consuni R. 06/2009 é regido pelo Estatuto e Regimento Geral da PUC Minas 

e está vinculado acadêmica e administrativamente ao Instituto de Ciências Humanas da 

PUC Minas (PUC MINAS, 2014).  
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O Cespuc é um espaço multidisciplinar, cujo objetivo é “propor e executar 

políticas de divulgação e de estudos da Língua Portuguesa, das literaturas brasileira, 

portuguesa e africana” e para isso organiza “reuniões científicas, seminários, 

congressos, colóquios, grupos de pesquisa, publicações científicas, minicursos, mostras 

e assessoria pedagógica”. (PUC MINAS, 2014).   

Em 2013, em parceria com o Programa de Pós-Graduação em Letras, o Cespuc 

realizou diversas atividades que contemplaram a temática leitura e literatura, tais como: 

Conversas com Escritores: Professor Jeter Neves; Professor Alexandre Veloso de 

Abreu; Escritora Conceição Evaristo - Espaço Cultura e Fé; XVI Enfoque Letras e 3º 

Simpósio dos Estudos da Linguagem – Seslin; Oficina: Discursos sobre Leitura e Leitor 

na Sociedade Contemporânea - Professora Jane Quintiliano Guimarães Silva e 

Professora Valéria Aparecida de Souza Machado; Oficina: Lendo e Escrevendo Poesias 

- Professor João Batista Martins; Palestra: Teoria e Metodologia para Análise dos 

Africanos na Literatura de Viagens - Auditório da Casa do Professor.  E, no mesmo ano, 

publicou os artigos: Literaturas de Língua Portuguesa: Estética. v.16, n.31, dezembro 

2013; Linguística e Língua Portuguesa: Letramento e Identidade. v.17, n.32, dezembro 

2013 (PUC MINAS, 2014). 

 

7.2.3 Centro de Memória e de Pesquisa Histórica (CMPH) 

 

  O Centro de Memória e de Pesquisa Histórica (CMPH) tem como finalidades: 

guardar documentos, realizar pesquisas e divulgá-las ao público interno e externo da 

Universidade, por meio de publicações escritas ou eletrônicas, e preservar a história 

institucional da PUC Minas; realizar pesquisas teóricas e empíricas referentes à área dos 

estudos históricos e afins; organizar e implementar, sob formas diversas, ações com o 

objetivo de viabilizar o aprofundamento da pesquisa histórica na PUC Minas; congregar 

os esforços de pesquisa afetos às áreas de História e afins na PUC Minas (PUC MINAS, 

2014).   

 No ano de 2013 foram realizadas atividades acadêmico-institucionais: como 

concessão de entrevistas; visitas técnicas; projetos de preservação da história, 

supervisão e acompanhamento de estagiários; participação em eventos internos e 

externos; atividades de pesquisa e de extensão; consultorias para instituições públicas e 

privadas. (PUC MINAS, 2014).   
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7.2.4 Complexo Esportivo e Centro Olímpico  

 

O Complexo Esportivo da PUC Minas é vinculado ao Instituto de Ciências 

Biológicas e da Saúde (ICBS), conforme Portaria R/N.º 055/1994, de 1994, e tem como 

atividade central a gestão dos projetos de esporte e lazer da Universidade. As atividades 

de ensino, pesquisa e extensão realizadas no Complexo são organizadas conforme o 

Calendário Acadêmico, em função das demandas do ICBS e dos cronogramas e projetos 

apresentados pelos demais setores da Universidade ao Conselho Gestor do Complexo 

Esportivo (PUC MINAS, 2014).   

No 1º semestre de 2013, o Complexo Esportivo investiu na redefinição de seu 

planejamento estratégico. Duas linhas de ações distintas foram delimitadas, conforme 

descrito no mapa estratégico: Lazer e Esportes para a Comunidade Acadêmica, como 

diferencial da Universidade (negócio acadêmico) e Soluções em Lazer, Esporte, 

Educação e Saúde, para atendimento as demandas da sociedade (negócio sustentável). 

No 2º semestre, as ações estratégicas foram concentradas na redefinição e busca de 

novas parcerias em prol da sustentabilidade financeira do Complexo Esportivo.   

Ao longo do ano, foram desenvolvidos ações e projetos que contemplam 

competições esportivas, parcerias e convênios, cessões de espaços, formação de atletas 

paraolímpicos, atendimento a comunidade acadêmica e externa, treinamento de atletas 

de alto rendimento, projetos sociais, projetos de extensão, eventos escolares, encontros 

científicos e pedagógicos, melhorias e manutenção dos equipamentos esportivos e 

infraestrutura, entre outros (PUC MINAS, 2014). 

 Em 2013, o Complexo Esportivo realizou atividades de apoio à realização de 

campeonatos esportivos; campanhas para captação de recursos; firmou parcerias com 

entidades públicas e privadas; treinamento de atletas em diversas modalidades e 

projetos de extensão (PUC MINAS, 2014). 

 

7.2.5 Fazenda Experimental 

 

A PUC Minas possui duas fazendas experimentais que subsidiam o ensino, a 

pesquisa e a extensão do curso de Medicina Veterinária, uma em Esmeraldas, ligada ao 

curso de Betim e a outra em Poços de Caldas. Somadas elas possuem 361 hectares, 

sendo 172 de área cultivada, e abrigam cabeças de rebanho para a Bovinocultura de 

Leite e de Corte. As fazendas oferecem, aos alunos, “a prática de um modelo de 
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produção centrado na exploração da ciência e da tecnologia, como forma de sustentar a 

obtenção de receita e a elevação dos índices de produtividade pautados nos novos 

conceitos de bem-estar animal”. (PUC MINAS, 2014).  

 

7.2.5.1 Fazenda Experimental de Betim 

 

A Fazenda Experimental em Betim, localizada em Esmeraldas, a 54 km daquele 

município e a 39 km de Belo Horizonte, possui 313 hectares, sendo 150 de reserva 

legal. O espaço incorpora todas as inovações tecnológicas aplicadas à prática 

agropecuária no curso de Medicina Veterinária, além de fomentar estudos ambientais e 

atividades de extensão dos cursos de Ciências Biológicas, Geografia e Engenharia (PUC 

MINAS, 2014).   

Em 2013, foram realizadas na fazenda-escola aulas práticas e atividades 

extracurriculares; atividades práticas nos diversos laboratórios e acompanhamento dos 

animais no setor e recria; desenvolvimento de projetos de pesquisa e de trabalhos de 

conclusão de curso e monitoramento da área de preservação ambiental.   A Tabela 22 

mostra a evolução, área cultivada, número de cabeças dos rebanhos e média da 

produção de leite, da fazenda localizada em Esmeraldas, que atende ao curso de 

Medicina de Betim.  (PUC MINAS, 2014).   

 

Sistemas de produção 2011 2012 2013 
Área cultivada – cana-de-açúcar, milho, pastagem, braquiária, coast-
cross e capineira 

140 140 140 

Área de Preservação 150 150 150 
Bovinocultura de leite – número de cabeças do rebanho 140 147 163 
Produção de leite ao dia 1.004L 1.100L 1.150L 
Média da produção de leite por animal ao dia 25L 24L 25L 
Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2014. 

 

Pode-se observar que as áreas cultivadas e a de preservação não tiveram 

alterações no período. A bovinocultura está em ascensão, bem como a média e a 

produção diária de leite, na fazenda de Esmeraldas que atende ao curso de Medicina 

Veterinária de Betim.  

 

Tabela 22– Evolução das áreas cultivadas, de preservação, número de cabeças dos 
rebanhos e média da produção de leite, da fazenda experimental, da cidade de 

Esmeraldas, no período de 2011 a 2013.  
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7.2.5.2 Fazenda Experimental de Poços de Caldas 

 

A Fazenda Experimental em Poços de Caldas, localizada no município, a 15 km 

do campus universitário, possui 48 hectares, sendo 32 de pastagens, 12 de área de 

preservação permanente e dois de capineira. O restante da área é composto por 

benfeitorias, como curral, um açude, dois silos com capacidade total para armazenar 

280 toneladas de forragem, casa de colono, baias, sala de aula, garagem e galpões. O 

local incorpora inovações tecnológicas aplicadas à prática agropecuária no curso de 

Medicina Veterinária, além de fomentar estudos ambientais e atividades de extensão dos 

cursos de Arquitetura e Urbanismo, Enfermagem, Fisioterapia e Engenharia Civil (PUC 

MINAS, 2014).  

No espaço de laboratório, os estudantes desenvolvem atividades práticas e 

orientadas por professores de várias disciplinas do curso de Medicina Veterinária. A 

Tabela 23 mostra a evolução da área de preservação, área cultivada, número de cabeças 

dos rebanhos e média da produção de leite, da fazenda localizada em Poços de Caldas, 

que atende ao curso de Medicina Veterinária. 

 

Sistemas de produção 2011 2012 2013 
Área cultivada – pastagem braquiária, coast-cross e capineira 32 32 32 
Área de Preservação 12 12 12 
Bovinocultura de corte – número de cabeças do rebanho 30 37 39 
Ovinocultura – número de cabeças do rebanho 30 35 41 
Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2014. 

 

Constata-se que o número de cabeças do rebanho bovino e ovino aumentaram e 

as áreas de preservação e cultivadas não tiveram alteração no período. 

 

7.3 Salas de aula 

 

Este item tem por objetivo descrever as salas de aula existentes quanto ao 

atendimento às necessidades institucionais, considerando os aspectos: dimensão, 

limpeza, iluminação, acústica, ventilação e conservação. Foi solicitado aos professores 

que classificassem as condições das salas de aula quanto a limpeza, iluminação, ruído, 

ventilação e conservação e os dados são apresentados no Gráfico 76. 

Tabela 23 – Evolução das áreas cultivadas, de preservação, número de cabeças dos rebanhos e 
média da produção de leite, da fazenda experimental, da cidade de Poços de Caldas, no 

período de 2011 a 2013. 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 
 

Em relação à infraestrutura da sala de aula, quando se soma as variáveis 

avaliativas “condições plenas” e “condições adequadas”, os itens mais bem avaliados, 

foram Limpeza (85,6%), Iluminação (84,6%); a seguir vem os itens Conservação 

(77,2%), Ruído (56,5%) e Ventilação (55,5%). 

Foi solicitado aos discentes dos cursos que da área das engenharias, licenciatura 

(bacharelado) e informática, a avaliação das condições das instalações físicas e 

materiais das salas de aula, apresentado no Gráfico 77. 

 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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Gráfico 76 – Avaliação da infraestrutura das salas de aula pelos docentes - 2014 

Gráfico 77 – Avaliação da infraestrutura das salas de aula pelos alunos das áreas das 
engenharias, licenciatura (bacharelado) e informática - 2014  
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Os requisitos relacionados com a infraestrutura da sala de aula mais bem 

avaliados pelos alunos foram: “Iluminação” (87,29%), “Mobiliário” (83,46%) e 

“Equipamentos de projeção” (79,17%) somando-se as opções “excelente”, “muito bom” 

e “bom”. O requisito que atingiu o menor índice considerando-se a mesma somatória foi 

“Ventilação” (50,86%).  

Os docentes avaliaram a relação do número de alunos por sala de aula, como 

mostra o Gráfico 78. 

 

 

          Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 

No que toca ao número de alunos em relação ao espaço físico, pode-se observar 

que 75,3% dos docentes avaliaram este aspecto positivamente, sendo 23,3% para as 

“condições plenas” e 52% para “condições adequadas”.  

Os alunos da área das engenharias, licenciatura (bacharelado) e informática, 

também avaliaram a mesma questão, como mostra o Gráfico 79. 

 

      Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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Gráfico 78 – Avaliação da adequação do número de alunos em sala de aula, segundo os 
docentes - 2013 

Gráfico 79 – Avaliação da adequação do número de alunos em sala de aula, segundo os 
alunos das áreas das engenharias, licenciatura (bacharelado) e informática - 2014 
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Os alunos (79,13%) também avaliaram este aspecto positivamente, sendo “bom” 

(35,44%), “muito bom” (25,26%) e “excelente” (18,43%). Portanto, alunos e 

professores avaliaram este quesito de forma semelhante. 

 

7.4 Laboratórios 

 

Os laboratórios foram avaliados quanto ao atendimento das necessidades 

institucionais, considerando a conservação dos equipamentos, demonstrado no Gráfico 

80. 

 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

Os equipamentos dos laboratórios estão atualizados e bem conservados na 

opinião de 60,57% dos alunos; desatualizados, mas bem conservados na opinião de 

21,09% e desatualizados e mal conservados na opinião de 5,15% dos respondentes. A 

partir desses resultados pode-se observar que a PUC Minas tem envidado esforços para 

manter os equipamentos dos laboratórios conservados e atualizados. 

 

7.5 Clínicas e ambulatórios 

 

As clínicas e os ambulatórios são espaços de aprendizagem com o objetivo de 

proporcionar uma formação acadêmica multidisciplinar para os alunos. Os 

atendimentos, nesses espaços, são realizados pelos alunos dos cursos de graduação com 
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a supervisão direta e integral de docentes. Além da prestação de serviços à comunidade 

externa, as clínicas são utilizadas em atividades de extensão e de pesquisa.  

O Programa de Integração e Sustentabilidade do Instituto de Ciências Biológicas 

e da Saúde (ICBS) objetiva desenvolver, coletivamente, estratégias de planejamento, 

execução e divulgação de diferentes ações dos cursos envolvidos, permitindo visão mais 

ampla dos corpos discente e docente, possibilitando uma esperada articulação no saber e 

no fazer dos profissionais da área da saúde e meio ambiente. Dentro desse programa 

desenvolve-se o projeto “Clínica Integrada” que prevê o uso das clínicas dos cursos de 

Fisioterapia, Fonoaudiologia e Odontologia, assim como o ambulatório do curso de 

Nutrição, como espaços compartilhados entre todos os cursos do ICBS, com o objetivo 

de proporcionar formação acadêmica multidisciplinar e assistência integrada em saúde. 

O Gráfico 81 mostra a avaliação dos docentes sobre as condições de instalações das 

clínicas e ambulatórios.  

 

       Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013 

Na avaliação dos docentes 40,6% consideram as condições muito boas e boas, 

7,9% avaliaram como regulares e 1% como ruins.  

 

7.6 Biblioteca: infraestrutura física, serviço de informatização e plano de 

atualização do acervo  

 

O Sistema Integrado de Bibliotecas (SIB) da PUC Minas tem por finalidade 

oferecer suporte informacional aos programas de ensino, pesquisa e extensão e destina-

se ao corpo docente, discente, funcionários, ex-alunos e comunidade em geral.  Reúne 

um acervo importante de periódicos e materiais que auxiliam o ensino, à pesquisa e a 

extensão (PUC MINAS, 2011).  Esse sistema foi instituído pelo Conselho Universitário, 

0

10

20

30

40

50

Condições
muito boas

Condições
boas

Condições
regulares

Condições
ruins

Não se
aplica

Não
Respondeu

11,9

28,7

7,9
1

42,6

7,9

Gráfico 81 – Condições de instalações das clínicas e ambulatórios segundo os docentes - 
2013 



210 

 

por meio da Resolução Consuni R.07/2005, vinculado à Reitoria, e integra a Biblioteca 

Central do Campus de Belo Horizonte - PUC Minas no Coração Eucarístico; as 

bibliotecas na PUC Minas no Barreiro e no São Gabriel, nos Núcleos Universitários de 

Betim e de Contagem; as Bibliotecas Setoriais localizadas nos Campi (Arcos, 

Guanhães, Poços de Caldas e Serro). (PUC MINAS, 2011). 

A biblioteca oferece à comunidade, entre outros serviços, visitas orientadas e 

aulas de normatização, bem como acesso a diversas bases de dados, incluindo-se o 

Portal da Capes. Segundo o Relatório Geral de Atividades em 2013, as bibliotecas da 

Universidade registraram 52.013 usuários cadastrados e um acervo de mais de 700 mil 

exemplares de livros, dentre outros itens, distribuídos em suas dez unidades (PUC 

MINAS, 2014).   

A  

 

Tabela 24 mostra a distribuição das bibliotecas, por campus e unidades, por a 

área construída e número de assentos. 

 

Campus/Unidade Área (m2)  Assentos 

Unidade Barreiro 850 212 
Unidade Coração Eucarístico 9.578 812 
Unidade Praça da Liberdade 249 100 
Unidade São Gabriel 2.050 400 
Núcleo Universitário de Betim 905 224 
Núcleo Universitário de Contagem 1.080 219 
Campus de Arcos 455 123 
Campus de Guanhães 77 16 
Campus de Poços de Caldas 1.850 214 
Campus de Serro 343 64 
Total 17.303 2.384 
(1) Fitas cassetes, disquetes, mapas, slides, vídeos, CD Rom, 
normas técnicas, planta arquitetônica, globo, filme de rolo, 
discos, jogos, fotografias, DVD’s, transparências, programas de 
rádio e TV e partituras. 

                                  Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2014. 
 

Em 2013 a PUC Minas possuía uma área construída, relacionada a Bibliotecas, 

de 17.303 m2 e o número de assentos de 2.384, distribuídos em dez unidades 

acadêmicas. A Tabela 25 mostra o número de acervos (livros, materiais especiais e 

periódicos) nas bibliotecas da PUC Minas, no segundo semestre de 2013. 

 

Tabela 24 – Distribuição das bibliotecas, área construída e número de assentos, – 2013 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

O acervo das bibliotecas é constituído em sua maioria por livros (95,78%), por 

materiais especiais (2,74%), periódicos nacionais (1,23%) e periódicos estrangeiros 

(0,25%).  

Foi solicitado aos docentes que opinassem sobre a adequação da Biblioteca da 

PUC Minas quanto às instalações equipadas para o acervo, condições de acessibilidade, 

tendo em vista os requisitos de dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, 

segurança, conservação, conforto, horários de atendimento e espaços para estudos 

individuais e em grupo. Quanto à informatização da biblioteca os docentes foram 

questionados sobre computadores, programas e aplicativos em quantidades que atendem 

às demandas previstas para a utilização do acervo, permitindo diferentes formas de 

pesquisa, reserva de livros online, acesso via internet, assim como a existência de 

política de aquisição, expansão e atualização do acervo para atender à demanda dos 

cursos. As respostas obtidas são apresentadas no Gráfico 82. 

 
  

Tabela 25 – Número de exemplares nas bibliotecas no segundo semestre de 2013 

Campus/Unidade Livros Materiais 
especiais (1) 

Periódicos 
Nacionais 

Periódicos 
Estrangeiros 

Total 

Barreiro 34.936 792 452 13 36.193 

Coração Eucarístico 382.332 9.912 3.935 1.462 397.641 

Praça da Liberdade 11.106 598 136 7 11.847 

São Gabriel 61.735 1.667 792 33 64.217 

Betim 63.258 1.911 787 71 66.027 

Contagem 47.214 1.986 496 10 49.706 

Arcos 34.024 1.282 768 58 36.132 

Guanhães 6.208 95 163 7 6.473 

Poços de Caldas 73.136 2.359 1.434 190 77.119 

Serro 14.483 229 416 11 15.139 

Total  728.432 20.821 9.379 1.862 760.494 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 

 

Dentre os fatores de análise apresentados, o referente às instalações e à 

informatização da biblioteca foram os que obtiveram a melhor avaliação, quando se 

considera a soma das opções, “muito bom” e “bom”, por mais de 70% dos 

respondentes.  

Os discentes da área das engenharias, licenciaturas (bacharelado) e informática, 

avaliaram a adequação da Biblioteca da PUC Minas quanto aos itens atualização do 

acervo, instalações físicas e recursos de informática, como mostra o  

Gráfico 83.  

 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 
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Gráfico 82 – Adequação da Biblioteca segundo as suas instalações, informatização e 
política de aquisição, expansão e atualização do acervo, docentes em 2013 

Gráfico 83 - Avaliação dos alunos das áreas das engenharias, licenciaturas 
(bacharelados), Informática e Arquitetura quanto a atualização do acervo, instalações 

físicas e recursos de informática da Biblioteca em 2014 



213 

 

Na avaliação dos alunos o quesito melhor avaliado por eles foram as instalações 

físicas da biblioteca com 93,78%, nas opções “muito adequado” e medianamente 

adequado”; a atualização do acervo obteve 89,52%, e os recursos de informática 

74,58%.  

Em relação ao acesso a diferentes formas de pesquisa a biblioteca da PUC Minas 

permite que o usuário consulte várias bases de dados, destacando-se: Portal da Capes, 

Academic Council on the United Nations System(ACUNS), Ciao (área das Relações 

Internacionais); Eric (área da Educação); Free Medical Journals (área Médica e 

Biomédica); PubMed (área Médica e Biomédica); Scielo (área multidisciplinar); Science 

Direct (Elservier) (área multidisciplinar). 

A política de aquisição, expansão e atualização do acervo permite o 

desenvolvimento do processo ensino aprendizagem na Universidade. A  

Tabela 26 mostra a aquisição de livros, periódicos e materiais especiais no ano 

de 2013. 

 
Unidade 

Livro Periódico Material Especial 

Compra Doação Compra Doação Compra  Doação 

Coração Eucarístico 12.670 7.658 246 902 262 348 

Coração Eucarístico (1) 16 - 26 26 04 15 

Barreiro 1.619 372 88 71 51 12 

São Gabriel 999 1.893 191 02 89 99 

Betim 4.193 314 123 87 78 25 

Contagem 3.028 709 99 76 74 22 

Arcos 1.765 298 65 108 39 12 

Guanhães - 81 23 38 09 04 

Poços de Caldas 3.295 626 158 230 104 16 

Serro 641 165 30 59 36 05 

Total 28.226 12.116 1.049 1.599 746 558 

Material especial: Fitas cassetes, disquetes, mapas, slides, vídeos, CD Rom, normas técnicas, planta arquitetônica, 
globo, filme de rolo, discos, jogos, fotografias, DVD’s, transparências, programas de rádio e TV e partituras. 
(1) Unidade na Praça da Liberdade, no bairro Funcionários, vinculada a PUC Minas no Coração Eucarístico. 
Fonte: RELATÓRIO DE ATIVIDADES. PUC MINAS, 2013. 

 

Tabela 26 – Aquisição de livros, periódicos e materiais especiais, comprados e recebidos 
por meio de doação, para o acervo da Biblioteca - 2013. 
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A tabela mostra que das 44.294 aquisições (compras e doações) 91,08% foram 

de livros, e as demais produções ficaram com 8,92% do acervo adquirido no ano de 

2013. O  

 

Gráfico 84, a seguir, mostra a evolução da verba aplicada para a aquisição de 

livros e periódicos para o acervo da Biblioteca da PUC Minas no período de 2011 a 

2013. 

 

 
Fonte: PUC MINAS, 2014. 

 
Estes resultados mostram como a PUC Minas tem investido de forma crescente 

na ampliação do seu acervo. No período analisado percebe-se um investimento maior na 

aquisição de livros, com aumento anual.   

A Instituição pretende que a biblioteca seja um facilitador das relações da 

Universidade com as áreas do conhecimento de outras instituições de ensino superior, 

por meio da troca de experiências e informações, e para isso pretende criar a “Biblioteca 

do Futuro” que abrigará toda produção acadêmica e de pesquisa desenvolvida nas suas 

unidades acadêmicas (PUC MINAS, 2011). 
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Gráfico 84 – Evolução da verba aplicada para a aquisição de livros e periódicos para o 
acervo da Biblioteca – 2011 a 2013. 
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7.7 Espaço físico de trabalho do corpo técnico-administrativo 

 

Ao pessoal técnico-administrativo foi solicitado que avaliassem as condições  da 

infraestrutura do seu local de trabalho quanto a limpeza, iluminação, ruído, ventilação e 

conservação e os dados são apresentados no Gráfico 85. 

 

 

Segundo o pessoal técnico-administrativo os quesitos mais bem avaliados foram 

“iluminação” (87,4%), “conservação” (81,4%) e “limpeza” (80,2%) considerados como 

“condições plenas” e “condições adequadas”. O requisito “ventilação” foi apontado 

como uma condição insatisfatória (23,4%). 

 

7.8 Infraestrutura da CPA 

 

Neste item apresenta-se uma breve descrição da infraestrutura destinada à CPA, 

quanto ao atendimento às necessidades da Instituição e do setor. A Comissão 

Permanente de Avaliação (CPA) está situado à Rua Pe. Pedro Evangelista, 377, no 

bairro Coração Eucarístico, Belo Horizonte – MG. A CPA possui acesso à internet 

através das redes acadêmica e administrativa (as principais redes de acesso), entretanto 

o link disponibilizado para acessar a internet não comporta as demandas do setor, e por 

isto, sempre ocorrem problemas de acesso. 

  

Gráfico 85– Classificação da infraestrutura do espaço físico de trabalho pelo pessoal 
técnico-administrativo - 2013. 

 
     Fonte: CPA. PUC MINAS, 2013. 
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7.9 Espaços de convivência e de alimentação 

 
Quanto ao espaço de convivência existente, no que tange ao atendimento às 

necessidades institucionais, considerou-se os aspectos de quantidade, dimensão, 

limpeza, iluminação, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação. 

O Espaço Cultura e Fé, inaugurado em 2012, é uma área multiuso destinada à 

comunidade acadêmica para realização de reuniões, encontros, lançamentos de livros, 

palestras e exposições (PUC MINAS, 2013). O espaço está localizado no jardim central 

do campus Coração Eucarístico (prédio 7) e conta com uma cafeteria (Boca do Forno), 

uma livraria (Dom Quixote), sala para exposições, sala para reuniões e um espaço para 

orações (Figura 3). 

 

                         Fonte: PUC MINAS, 2013. 

 

O local, que hoje abriga o Espaço, é um prédio da década de 1920 que integra o 

conjunto arquitetônico tombado pela Diretoria de Patrimônio Cultural do Município de 

Belo Horizonte, que autorizou a reforma proposta. Todo o prédio foi recuperado, 

mantido o piso original de taco e restaurado o telhado. Foi instalado um sistema de 

climatização “Volume Refrigerante Variável” (VRV) que proporciona economia no 

consumo de energia.  

Segundo o Reitor da PUC Minas e Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belo 

Horizonte, professor Dom Joaquim Giovani Mol Guimarães, o Espaço Cultura e Fé “é 

um espaço desejado para nossa convivência, para o cultivo de nossas proximidades, tão 

importante para a nossa comunidade acadêmica” e que o local seja “[...] paz e harmonia, 

Figura 3 – Espaço Cultura e Fé 
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de cultivo e promoção da cultura, da convivência, do conhecimento e também da prece 

e da oração”. (PUC MINAS, 2013). 

  

7.10  Infraestrutura física da PUC Minas Virtual  

 

Neste item descreve-se a adequação da infraestrutura física, acadêmica e 

tecnológica da PUC Minas Virtual em relação a atendimento das atividades de ensino 

das disciplinas virtuais da graduação, dos cursos de graduação e de pós-graduação; para 

os estudantes, docentes, tutores e pessoal técnico-administrativo. 

A Diretoria de Ensino a Distância - PUC Minas Virtual, criada pela Portaria da 

Reitoria nº 035/99, de 20 de agosto de 1999 (PUC MINAS, 2011) é a unidade da PUC 

Minas responsável pela concepção e execução de projetos de ensino na modalidade a 

distância.  

A PUC Minas Virtual tem sede na Av. Trinta e Um de Março, nº 1020 no Bairro 

Dom Cabral em Belo Horizonte. Com espaço físico próprio, com cerca de 1000 m², que 

compreende a recepção, área de administração acadêmica e administrativa, salas de 

trabalho para coordenadores pedagógicos e de cursos, salas de reuniões, salas para 

encontros presenciais, salas para tutores, central de atendimentos, salas de produção de 

multimídia, salas de apoio computacional (controle da rede e dos sistemas, servidores, 

treinamento de tutores e professores, desenvolvimento de aplicativos etc.), auditório, 

sala de aula, sala de Reunião. Os cursos são ofertados nos Núcleos Universitários de 

Arcos, Barreiro, Betim, Belo Horizonte, Contagem, Guanhães, Juiz de Fora, Poços de 

Caldas, São Gabriel, Serro, Mariana, Pirapora e Teófilo Otoni. 

A PUC Minas adota um Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) que possui 

diversos recursos, a saber: “[...] páginas para apresentação de conteúdos [...], 

cronograma do curso, centro de recursos, quadro de avisos, correio eletrônico interno, 

fórum de discussões, encontros online [...], atividades abertas e objetivas etc”. (PUC 

MINAS, 2011, p.109).  

O modelo de Educação a Distância da PUC Minas é baseado na mediação via 

internet e está hospedado em servidores, dentro e fora da instituição estando disponível 

para docentes e discentes. A estrutura dos polos de apoio presencial, dada a sua 

finalidade, atende plenamente os requisitos estabelecidos nos projetos e a legislação 

vigente. 
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7.11 Potencialidades 

 

• As condições de iluminação, limpeza, conservação, quantidade de alunos em 

relação ao tamanho das salas de aula e mobiliário são adequados conforme a 

avaliação de professores e alunos. 

• A biblioteca é bem avaliada por professores e alunos quanto ao seu acervo, 

instalações e recursos informatizados. 

• A PUC Minas investe de forma crescente na melhoria do acervo da biblioteca. 

• O espaço de convivência Espaço Cultura e Fé é adequado e permite a 

socialização da comunidade interna da PUC Minas. 

• A infraestrutura do espaço físico de trabalho do pessoal técnico-administrativo é 

bem avaliada por eles. 

• A demanda por cursos e disciplinas virtuais está aumentando. 
• A estrutura dos polos de apoio presencial é adequada. 

 

7.12  Necessidades e desafios detectados 

 
• Diminuição do ruído/barulho e melhoria na ventilação das salas de aula e 

ambientes de trabalho, com o menor impacto no meio ambiente. 

• Criação da “Biblioteca do Futuro” que abrigará toda produção acadêmica e de 

pesquisa desenvolvida nas suas unidades acadêmicas. 
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

As notas conclusivas que se seguem objetivam esboçar as principais tendências, 

bem como os desafios, a que se depositam a PUC Minas no ano de 2014, por eixo 

temático, tendo em vista a prática da autoavaliação como mecanismo de apreensão do 

conhecimento acerca da realidade acadêmico-institucional da Universidade.  Esta 

autoavaliação se realizou por meio da participação efetiva da comunidade acadêmica, 

que se dispôs a refletir acerca dos rumos que estão sendo tomados pela gestão, os 

ajustes e as melhorias necessárias para fortalecer as ações e os projetos que a instituição 

desenvolve.  

Com base na assertiva de que a autoavaliação é fruto do esforço da Universidade 

na busca pelo autoconhecimento, os resultados apreendidos nesta etapa do relatório 

expressam a realidade institucional, dinâmica, complexa e desafiadora de todos aqueles 

que pensam e realizam a gestão de Universidade. Nesse sentido, a opinião da 

comunidade acadêmica foi considerada mediante as vivências e experiências de cada 

envolvido, adquiridas no contexto acadêmico, considerando os insumos necessários 

para os estudos e análises em torno da gestão e realização dos processos acadêmico-

institucionais. 

A visão adquirida a partir da confecção deste relatório revelou como a PUC 

Minas caminha na efetivação dos seus objetivos e metas, à consonância das ações 

implementadas com a missão e os princípios desta Universidade, o seu compromisso 

com uma formação de qualidade em sintonia com as demandas e as mudanças da 

sociedade. 

 Este relatório foi estruturado conforme as informações fornecidas pelos setores 

e segmentos da comunidade acadêmica permitindo assim o mapeamento das 

necessidades e potencialidades no âmbito das políticas institucionais, nos aspectos 

referentes à operacionalidade do conjunto das atividades desenvolvidas na 

Universidade.  

Com a finalidade de construir mecanismos de cooperação, participação e 

envolvimento de todos os atores e segmentos da academia, objetivando o 

desenvolvimento, a ampliação e o fortalecimento da missão institucional, as dimensões 

abordadas neste relatório apresentaram alguns apontamentos para análise e reflexão por 
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parte da comunidade acadêmica. A seguir citaremos as principais conclusões retiradas 

de cada eixo temático. 

No que tange o Eixo 1, referente ao planejamento e a avaliação institucional, 

observou-se uma preocupação constante por parte da Secretaria de Planejamento em 

traçar ações condizentes com o Plano Institucional da Universidade, bem como um 

conhecimento multidisciplinar e qualificado das equipes, o que proporciona sinergia e 

alinhamento de ideias e propósitos e, ainda, uma visão sistêmica da Universidade, por 

parte do setor, potencializando maior inserção da Seplan nas diversas instâncias da 

Universidade.  Ao mesmo tempo, tal Secretaria afirma enfrentar desafios na execução 

das suas atividades relativos à normatização de alguns processos internos e da 

Universidade; há necessidade de ferramentas para melhor acompanhamento dos 

processos e documentos e a necessidade de maior alinhamento da comunicação com as 

proposições estratégicas elaboradas no Planejamento e a criação de mecanismos para 

integrar ações acadêmicas sintonizadas com as demandas sociais, com seus princípios e 

valores. Desse modo, torna-se necessário ampliar ações para impulsionar a inovação 

tecnológica, fortalecer parcerias com instituições externas, de modo que se possam 

ampliar recursos.  

Ainda referente ao Eixo 1, no que tange a avaliação institucional, o setor 

responsável tem se esforçado em colocar em discussão para a comunidade acadêmica a 

situação da Universidade na atualidade, principalmente no que diz respeito aos desafios 

que devem ser enfrentados, são eles: a baixa produção acadêmica do corpo docente ao 

se comparar com os anos anteriores, a nota mediana no Enade na maioria dos cursos, e a 

deficiência de comunicação interna entre os setores gestores da Universidade.  

Em 2014 houve uma tentativa por parte da CPA em desenvolver estratégias para 

apresentar os dados referentes ao relatório da avaliação institucional 2013 junto aos 

setores objetivando maior empenho dos mesmos no preenchimento do relatório em 

2014, contudo, ainda sim 3 não responderam as informações solicitadas e 1 enviou 

apenas os dados parciais. Foram realizadas várias reuniões da comissão da avaliação 

institucional junto a essas equipes. Além disso, a CPA tem se colocado a disposição das 

mesmas para sanar dúvidas e acompanhar o preenchimento do relatório solicitado. 

Percebe-se uma dificuldade ainda em mobiliar os diversos setores para o momento da 

autoavaliação, consequentemente a coleta de dados se transforma num desafio para a 

CPA. Nesse sentido, a relação junto aos setores ainda é algo a ser trabalhado para que 
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esse processo ocorra com maior fluidez, uma vez em que o papel da CPA é reunir as 

percepções dos setores em relação à gestão da PUC Minas para compor a autoavaliação 

institucional. 

A CPA da PUC Minas também procurou mapear maior número de dados em 

2014 objetivando uma análise mais aprofundada e crítica da Universidade. Além disso, 

realizou diagnósticos pontuais em cursos como Serviço Social que recebeu a nota 2 no 

ENADE de 2012 na tentativa de compreender melhor a realidade do curso em questão. 

Por fim, outra tentativa realizada pela CPA diz respeito à produção do próprio 

relatório em questão. A equipe foi estruturada de modo que cada eixo foi escrito por no 

mínimo um professor e um funcionário, também aumentou-se o tempo da escrita do 

relatório. Isso ocorreu mediante uma leitura critica da equipe a qual pontuou a 

necessidade de maior tempo para análise critica dos dados, observou-se que os 

relatórios anteriores estavam bastante descritivos e que seria interessante um esforço de 

análise mais crítica da realidade institucional. 

Em relação ao Eixo 2, referente ao desenvolvimento institucional, notou-se que a 

pesquisa e a extensão da PUC Minas é apontada pela comunidade acadêmica de forma 

satisfatória, contudo o número de professores e de alunos que participa deste tipo de 

atividade ainda é considerado baixo, representando um percentual de apenas 23% dos 

professores envolvidos, em 2014, em alguma das atividades que se seguem: atividade 

de pesquisa, atividade de extensão, coordenação de pesquisa e/ou coordenação de 

extensão; e 87,4% dos alunos respondentes não participa de atividade de pesquisa e 

83,9% não participa de atividade de extensão. Além disso, observou-se que muitos 

professores que exercem atividade de pesquisa também exercem de extensão, portanto, 

os mesmos professores são referencias nos cursos em relação às duas atividades. Ainda 

é um desafio para a gestão superior, tanto da Prograd como da Proex, aumentar a 

participação de professores e alunos em atividades de pesquisa e extensão. Também 

consiste um desafio para esses setores à captação de recursos externos por meio de 

agências de fomento/empresas comprometidas socialmente com o desenvolvimento 

dessas atividades acadêmicas. 

Um ponto importante a ser destacado, também relacionado a este eixo, é que 

houve por parte da Universidade um investimento em projetos de iniciação cientifica e 

em auxílio viagem para docentes, contudo a produção acadêmica por parte dos 

professores ainda aponta um declínio nos últimos anos. Várias hipóteses foram 
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levantadas para justificar esse quadro, como por exemplo, os professores estão fazendo 

pesquisa, mas não conseguem produzir artigos, livros etc; ou então, a produção 

acadêmica não está sendo atualizada pelo docente com frequência na plataforma Lattes 

do CNPq, ou não há uma sistematização eficiente, por parte da PUC Minas, relativo à 

produção docente, dificultando o levantamento dessas informações; ou os professores 

estão com um numero elevado de horas em sala de aula e não conseguem tempo para 

dedicar à produção científica. O fato é que a PUC Minas tem investido em pesquisa, 

buscado melhorar esses dados e compreender a realidade acadêmica em questão.  

Em relação às ações de responsabilidade social, tanto funcionários como 

docentes expressam satisfação perante a PUC na maioria das atividades oferecidas pela 

SECAC. Percebe-se, contudo, que a participação da comunidade acadêmica em geral 

ainda é bastante mediana. A participação de professores e funcionários em atividades da 

Pastoral, por exemplo, é baixa, isso pode demonstrar uma falta de interesse por parte 

dos professores e funcionários, seja falta de tempo para participar, ou alguma falha na 

divulgação das atividades. Por outro lado, ainda consiste um desafio para a Instituição 

ampliar as atividades de responsabilidade social em geral. 

O número de bolsas oferecidas à comunidade não variou muito ao que se pôde 

comparar com os anos anteriores. Ainda consiste um desafio para Instituição aumentar o 

número de bolsas para mestrado e doutorado, mediante convênios com agencias de 

fomento relativo a este tipo de recurso. 

Em relação ao atendimento à comunidade, há números expressivos mostrando a 

adesão às atividades oferecidas pela PUC Minas por parte da sociedade.  

Quanto às atividades de intercâmbio, também tem aumentando bastante o 

número de alunos da PUC estudando no exterior. 

No que tange o Plano de Sustentabilidade Ambiental, ainda é um desafio para a 

Universidade, pois não foi totalmente implementado para sistematizar as ações nesta 

área, merecendo atenção no próximo ano. 

O Eixo 3 trata a questão das políticas acadêmicas, contempla à pesquisa 

realizada junto aos cursos que se seguem: Ciências Biológicas; Ciências Sociais  

(Bacharelado); Ciências Sociais (Licenciatura); Enfermagem; Engenharia Civil; 

Engenharia Elétrica; Engenharia Metalúrgica; Engenharia Química; Publicidade e 

Propaganda; Téc. Produção Multimídia; Téc. Gestão de Turismo. A prática dos 

docentes foi avaliada pelos alunos graduandos desses cursos, no que se refere aos 
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quesitos de atendimento aos objetivos propostos, apresentação do plano de ensino, 

relação entre teoria e prática, interdisciplinaridade, como satisfatória, contudo aponta 

uma necessidade, no quadro geral dos cursos em questão, de melhoria, principalmente 

no que tange a relação teoria e prática, a interdisciplinaridade e ao estímulo a inovação 

nas disciplinas.  

O perfil do aluno desses cursos revelou que a maioria desenvolve atividade 

remunerada, contudo 37,7% dos respondentes não estavam trabalhando no momento da 

pesquisa. 59,3% dos discentes dedicam de 3 a 5 horas ou mais de estudos por semana 

extra classe, e 40,7% estuda de 1 a 2 horas ou não estudam fora do horário da aula. Isso 

revela um percentual grande dos alunos respondentes que tem se dedicado muito o 

pouco aos estudos. Além disso, essa situação contribui com a hipótese de que os alunos 

não estão participando de projetos de extensão e pesquisa porque não tem tempo de 

dedicação extra classe. 

Observou-se que a atuação dos alunos em atividades de monitoria é pequena, 

apenas 12% dos alunos participa deste tipo de atividade. Por outro lado, as pesquisas 

junto aos cursos tem demonstrado, cada vez mais, que o apoio da monitoria vem sendo 

mal aproveitado tanto pelos alunos, como pelos professores, sendo necessário repensar 

uma política junto aos departamentos de cursos e a Prograd para criar condições 

quantitativas e qualitativas de monitoria aos alunos, quanto aos horários e a relação 

entre monitores e professores.  

Outro ponto observado, merecedor de destaque, refere-se às medidas adotadas 

pelos Colegiados dos cursos para discutir o projeto pedagógico, sobre a melhoria das 

condições de ensino aprendizagem, sobre a integração das disciplinas, de acordo com a 

avaliação dos discentes, o colegiado dos cursos tem conseguido satisfatoriamente tratar 

essas questões.  

A qualidade dos cursos, o corpo docente da Instituição, o reconhecimento do 

diploma no mercado de trabalho e a formação humanística da PUC Minas foram 

avaliados de forma bastante positiva pelos alunos.  

Já em relação à integração do ensino com a pesquisa e a extensão foi 

considerada mediana, pois 31,3% dos alunos respondentes consideraram esta relação 

ruim ou não souberam responder a esse respeito. O mesmo percentual incide sob a visão 

dos professores em relação a esta questão, cerca de 30% dos professores não conseguem 

perceber esta relação ou não responderam a esta pergunta. Isso pode corroborar para 
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responder a indagação de por quê alguns alunos não estão conseguindo perceber a 

relação entre ensino, pesquisa e extensão, pois a maioria não participa deste tipo de 

atividade dificultando a compreensão dessa relação. Outro dado que reforça essa 

hipótese é o fato de 95,48% dos alunos pesquisados não perceberem a contribuição das 

atividades de pesquisa e 96,41% deles não perceberem a contribuição das atividades de 

extensão no desenvolvimento de habilidades para a produção de inovação tecnológica.  

Ressalta-se que a Proex tem tentado formalizar as práticas de extensão vinculadas às 

disciplinas, como estratégia de aproximação da extensão ao ensino. E a PROPPG tem 

buscado incentivar a criação de grupos de pesquisa objetivando a aproximação entre 

pesquisa e ensino. 

Quanto à política da Pós-graduação, observou-se que os cursos mantiveram uma 

sequência regular em uma trajetória constante ao longo do período, apontando melhoria 

e expansão da pós-graduação. Contudo, as pesquisas revelaram uma necessidade de 

aproximação entre os cursos de pós-graduação e os de graduação, pois 17% dos 

docentes não souberam responder essa questão, 22,8% apontou a relação como regular e 

13,9% insatisfatória, ou seja, mais da metade dos respondentes não estão satisfeitos ou 

desconhecem a situação. 

No que se refere às ações planejadas e realizadas pela PROPPG em 2014, 

destaca-se a consolidação do NIT – Núcleo de Inovação Tecnológica, tal núcleo faz 

orientação e capacitação dos projetos inovadores desenvolvidos no âmbito da PUC 

Minas, com finalidade de criar um patrimônio intelectual na inovação e contribuir 

efetivamente para o desenvolvimento científico-tecnológico do Estado de Minas Gerais. 

Outras ações realizadas pela PROPPG estão em desenvolvimento como é o caso do 

desenvolvimento do Sistema de Controle Financeiro dos Projetos FIP e Probic, 

dimensionamento adequado do número de docentes por programa de pós-graduação e a 

ampliação do número de alunos orientados por docente. 

Consiste um desafio para os setores PROPPG, Prograd e Proex promover a 

discussão sobre a relação entre pesquisa, ensino e extensão, possibilidade de inclusão e 

articulação entre o Ensino, Pesquisa e Extensão em eventos e projetos, como os 

Seminários de Ensino, Pesquisa e Extensão realizados nas Unidades/Campi.  

Em relação à extensão da PUC Minas, o reconhecimento dos Núcleos Temáticos 

da Proex como referência junto aos Institutos/Faculdades para o desenvolvimento de 

ações de extensão e produção acadêmica e atuação na formação e capacitação da 
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comunidade acadêmica tem representado uma tendência das ações de extensão junto aos 

cursos, além disso, a existência de órgãos colegiados de extensão, resultando em 

estrutura decisória e de funcionamento, descentralizada e participativa, também 

representa uma potencialidade da política de extensão da PUC Minas. Os desafios a 

serem enfrentados pela Proex dizem respeito, principalmente, ao fortalecimento da 

integração dos núcleos temáticos da Proex com os grupos de pesquisa da Universidade, 

a consolidação das ações de extensão vinculadas às disciplinas nos cursos, a criar 

mecanismos para estimular à participação do aluno em atividades de extensão.  

Em se tratando da percepção dos alunos egressos sobre a experiência do curso 

escolhido para formação, observa-se contentamento por parte dos entrevistados, quanto 

atuação ao conjunto de disciplinas cursadas, 82,9% afirmaram que desenvolveu de 

forma boa ou excelente a atuação ética, com responsabilidade social, competente e 

comprometida com a sociedade em que vive; 82,4% o raciocínio lógico; 76,5% a 

análise crítica da realidade; 74,1% a compreensão de processos, tomada de decisão e 

resolução de problemas no âmbito de sua área de atuação e 69,9% a leitura e 

interpretação de textos.  

De acordo com 69,97% dos egressos, a participação em estágio é o recurso 

pedagógico que mais contribui para desenvolvimento acadêmico, seguido da prática da 

pesquisa, com 43,77%, depois da participação em eventos científicos, com 42,44%, das 

atividades de extensão, 33,97%, e da monitoria com 33,34%.  

Segundo à pesquisa realizada pela Seplan junto aos egressos da PUC Minas, em 

relação à procura pelo curso de pós-graduação, 29,83% desses alunos tem como 

objetivo a qualificação na área de trabalho, 23,81 % na atualização do conhecimento e 

7,84% na ampliação das oportunidades de trabalho. Isso mostra o foco do egresso no 

mercado de trabalho. Contudo a PUC Minas não está conseguindo absorver muitos 

alunos egressos em cursos de pós-graduação. Os alunos da Pós-graduação são oriundos, 

na sua maioria, de outras universidades. 

Em relação ao exercício da profissão em que se formou, observa-se que, entre os 

egressos, 69,19% trabalham na área de sua graduação, 15,72% trabalham em outra área 

e apenas 15,09% não estão trabalhando. Isso mostra uma boa inserção dos egressos da 

PUC Minas no mercado de trabalho (84,91%). 

No que tange à comunicação interna e externa da PUC Minas, o meio de 

comunicação mais utilizado pela comunidade acadêmica e público externo tem sido o 
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site. No caso dos professores a folha dos professores também é um canal bastante 

utilizado pelo corpo docente. 

A Ouvidoria tem sido cada vez mais apropriada pelos alunos principalmente 

denúncias e reclamações. 

Outro ponto interessante relacionado à comunicação diz respeito á existência de 

uma assessoria para tratar de assuntos relacionados aos estudantes, objetivando 

estabelecer uma relação com o aluno, procurando integrá-lo na comunidade 

universitária, facilitando sua participação na vida acadêmica e na construção das suas 

relações com todos os outros setores da Universidade. 

O Eixo 4 refere-se as políticas de gestão da PUC Minas, notou-se um incentivo, 

por parte da PUC Minas em relação à formação continuada do seu corpo docente, 

oferecendo-lhe condições para o seu exercício enquanto docente, pesquisador e produtor 

de conhecimento, contudo, dos 581 docentes em processo de titulação, no período de 

2011 a 2013, somente 26,68% foram beneficiados pelo PPCD e 73,32% não foram 

beneficiados. Dentre os 250 professores em processo de titulação em 2013, grande parte 

dos professores realizaram seus estudos, neste ano, em outras instituições, 

principalmente para aqueles em titulação de Doutorado. No nível de mestrado há um 

relativo equilíbrio entre os que estudam fora e dentro da Instituição. 

No que diz respeito ao mesmo tipo de incentivo para o corpo de funcionários 

técnicos-administrativos, a PUC Minas tem mantido o acordo junto aos sindicatos 

disponibilizando bolsas de estudos para seu corpo funcional, em casos de inserção em 

cursos de graduação, pós-graduação stricto sensu e lato sensu. 

Embora representativa a produção intelectual, no ano de 2013, 

comparativamente aos anos 2012, 2011 e 2010, houve uma redução, conforme 

mencionado anteriormente. Isso suscita a necessidade de adoção de estratégias que, no 

mínimo, restabeleçam o patamar de produção intelectual alcançado em 2010. 

Ressaltamos que os dados da produção acadêmica referente a 2014 não foram 

divulgados pelos setores responsáveis, até o momento da produção deste relatório. 

Comparando o investimento em treinamentos, pode-se observar que o número de 

participantes em 2013, aumentou em relação ao ano de 2012. O aumento mais sensível 

ocorreu no “Programa de capacitação no trabalho” que, de 112 participações em 2012, 

foi para 880, em 2013. 
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A PUC Minas tem garantido, pelo seu Regimento e Estatuto, a participação dos 

docentes e discentes nos processos decisórios e em cargos eletivos, no nível do curso, o 

que torna o processo democrático. 

A Universidade tem buscado adequar e elevar os recursos para o ensino, 

pesquisa e extensão e, para manter o equilíbrio entre a receita e custeio, tem 

aperfeiçoado as suas atividades, expandido o número de vagas e cursos ofertados, 

anualizado alguns cursos, ampliando convênios. 

O Eixo 5 trata a infraestrutura física da Universidade. Nota-se que a PUC Minas 

tem investindo de forma crescente na melhoria do seu espaço físico e no acervo da 

biblioteca. As condições de iluminação, limpeza, conservação, quantidade de alunos em 

relação ao tamanho das salas de aula e mobiliário são adequados conforme a avaliação 

de professores e alunos. A infraestrutura do espaço físico de trabalho do pessoal 

técnico-administrativo também é bem avaliada pelos mesmos. A estrutura dos polos de 

apoio presencial também é adequada. 

Em relação aos desafios, considerando a infraestrutura, encontram-se 

questionamentos quanto às possibilidades de diminuição do ruído/barulho e melhoria na 

ventilação das salas de aula e ambientes de trabalho, com o menor impacto nos custos 

financeiros e no meio ambiente. 

Também consiste um desafio para a Instituição à criação da chamada “Biblioteca 

do Futuro”, que abrigará toda produção acadêmica e de pesquisa desenvolvida nas suas 

unidades acadêmicas. 

A Comissão Permanente de Avaliação desta Universidade espera que essas notas 

conclusivas aqui elencadas possam contribuir para a melhoria dos processos acadêmicos 

da PUC Minas, reunindo as autoavaliações dos setores responsáveis pela gestão da 

Universidade e compartilhando-as entre os mesmos. 

A CPA acredita que a comunicação interna entre esses setores é primordial, 

devendo ser trabalhada, cada vez mais, na tentativa de estreitar as visões entre os 

gestores da Universidade. Para tanto, propõe-se, além das reuniões de trabalho, a 

realização de atividades frequentes que permitam a construção em conjunta de soluções 

para os desafios institucionais e troca de experiências construtivas objetivando alcançar 

melhores resultados em consonância com as ações previstas pelo PDI e com a missão 

ética da PUC Minas de promover a formação humanista e científica de profissionais 

competentes, que tenha como base valores da ética e da solidariedade e compromisso 
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com o bem comum, mediante a produção e disseminação das ciências, das artes e da 

cultura, a interdisciplinaridade e a integração entre a Universidade e a sociedade. Além 

disso, o compartilhamento das informações e bancos de dados entre os setores torna-se 

essencial para alinhar as informações quanto aos resultados das pesquisas realizadas 

pela Instituição. 
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PARTE II 
 

 

 

 

 

 

 

 

Avaliação dos Conteúdos, Habilidades e Competências no âmbito dos 

cursos da Área das engenharias, licenciaturas (bacharelados), 

Informática e Arquitetura 
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1 INTRODUÇÃO  

 

A avaliação institucional é fundamental para aprimoramento das ações e projetos 

desenvolvidos pela Universidade. Ela subsidia o processo de produção do conhecimento 

acerca do contexto institucional, apontando os aspectos críticos que precisam ser 

sanados e as potencialidades da instituição. Portanto, a avaliação é um instrumento que 

orienta os órgãos gestores no momento de tomada de decisão.  

O Sinaes integra três modalidades principais de instrumentos de avaliação de 

Instituição de Ensino Superior aplicados em diferentes momentos:  

a) Avaliação das Instituições de Educação Superior (autoavaliação institucional 

coordenada pela CPA e avaliação externa realizada pelas comissões designadas 

pelo Inep);  

b) Avaliação dos Cursos de Graduação (avalia os cursos de graduação por meio de 

instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões 

externas); 

c) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (Exame Nacional de Avaliação de 

Desempenho dos Estudantes – Enade). 

Esse exame compõe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), e foi criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004.  

Segundo a portaria nº 08 de 14/03/2014, o Enade, foi aplicado aos alunos dos 

seguintes cursos: Arquitetura e Urbanismo, Sistema de Informação, Engenharia Civil, 

Engenharia Elétrica, Engenharia de Computação, Engenharia de Controle e Automação, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Alimentos, Engenharia de 

Produção, Engenharia Ambiental, Engenharia Florestal. Os que conferem diploma de 

bacharel ou licenciatura em: Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências 

Sociais, Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática e Química. Os que 

conferem diploma de licenciatura em: Artes Visuais, Educação Física, Letras-Português 

e Espanhol, Letras-Português e Inglês, Música e Pedagogia e os que conferem diploma 

de tecnólogo em: Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, 

Gestão da Produção Industrial e Redes de Computadores.  

Conforme Art. 6º, parágrafo 5º desta portaria, realizarão o Enade, os estudantes 

concluintes dos Cursos de Bacharelado ou Licenciatura, aqueles que tenham expectativa 

de conclusão do curso, até julho de 2015, assim como aqueles que tiverem concluído 
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mais de 80% (oitenta por cento) da carga horária mínima do currículo do curso da IES, 

até o término do período previsto no art. 9º, § 5º desta Portaria Normativa; e os 

estudantes concluintes dos Cursos Superiores de Tecnologia, aqueles que tenham 

expectativa de conclusão do curso até dezembro de 2014, assim como aqueles que 

tiverem concluído mais de 75% (setenta e cinco por cento) da carga horária mínima do 

currículo do curso da IES, até o término do período previsto no art. 9º, § 5º desta 

Portaria Normativa (BRASIL, 2014).  

A CPA da PUC Minas antecipa a avaliação do Enade, realizando uma pesquisa 

com os alunos que o farão, para identificar como os cursos contribuem para apreensão 

dos conteúdos mínimos estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e 

Portarias do Enade.  
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2 PROCESSO METODOLÓGICO  

 

A abordagem metodológica adotada para esse processo avaliativo foi a 

quantitativa cujo primeiro passo foi a definição do universo a ser estudado.  

O segundo passo foi a elaboração do instrumento de coleta de dados. Foram 

construídas questões fechadas de modo a contemplar os objetivos propostos: obter 

informações relacionadas ao perfil dos alunos que participarão do Enade em 2014; 

avaliação dos alunos sobre a abordagem dos cursos em relação aos conteúdos, bem 

como as contribuições para o desenvolvimento das habilidades e competências 

necessárias à sua formação. 

No terceiro passo, realizou-se um teste de validação do questionário no sistema 

para verificar possíveis pontos de estrangulamento, que poderiam comprometer os 

resultados do trabalho. Esse teste foi realizado no próprio Sistema de Gestão de 

Questionário (SGQ).  

O trabalho de sensibilização dos alunos para responderem ao questionário foi 

muito importante e contou com a participação dos Coordenadores de Cursos, Chefes de 

Departamentos e Diretores de Institutos.  

 

2.1 Construção do questionário 

 

Os questionários foram elaborados a partir das portarias do Enade (Brasil, 2011) 

e das Diretrizes Curriculares Nacionais de cada Curso. Foram contempladas as 

seguintes dimensões:  

a) Conteúdo geral: contempla temáticas relativas à formação de um profissional 

ético, competente e comprometido com a sociedade, que para além de ter o 

domínio de conhecimentos e de níveis diversificados de competências e 

capacidades para perfis profissionais específicos, espera-se que os estudantes 

evidenciem a compreensão de temas que transcendam ao seu ambiente próprio 

de formação e alcance as demandas e desafios postos para a sociedade. A 

relação dos conteúdos gerais será descrita na próxima seção deste relatório. 

b) Conteúdo específico de cada área: trata-se de perguntas relativas aos conteúdos 

específicos de cada área para identificar necessidades, demandas e problemas do 

processo de formação, considerando-se as exigências sociais, econômicas, 
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políticas, culturais e éticas, assim como os princípios expressos nas diretrizes 

curriculares de cada curso.  

c) Habilidades e competências gerais e específicas: contempla as habilidades e 

competências (gerais e específicas). Espera-se que os cursos consigam oferecer 

as condições necessárias para que os alunos desenvolvam suas competências e 

habilidades, além de adquirir os conhecimentos necessários para o exercício 

profissional e o da cidadania. A relação das habilidades e competências gerais 

será mostrada na próxima seção. 

 

2.2 O trabalho de campo: aplicação do questionário 

 

O processo de aplicação dos questionários foi discutido entre os membros da 

equipe para sua organização, elaboração dos instrumentos de coleta de dados e 

definição da população a ser pesquisada. O processo de divulgação da avaliação com os 

alunos e professores foi momento que envolveu a participação das coordenações de 

cursos e diretores de Institutos. Os representantes dos campi/unidades também 

realizaram trabalho de sensibilização, junto às Pró-reitorias, coordenadores de cursos e 

professores para sensibilizarem os alunos. 

Essa etapa da coleta de dados exigiu envolvimento de vários setores da 

Universidade, para que este processo ocorresse sem grandes problemas. O Sistema de 

Gestão de Questionário (SGQ), sistema utilizado para cadastro de questionários, oferece 

uma estrutura que possibilita a construção dos instrumentos de coleta de dados. O 

Programa Permanente de Avaliação (PPA) possui interface com SGA, permitindo que o 

questionário chegue até o aluno. A Gerência de Tecnologia da Informação (GTI) 

oferece suporte técnico para utilização desses sistemas, bem como encaminha as 

informações necessárias para definição da população que fará parte da pesquisa. 

O questionário foi aplicado aos alunos, via SGA e ficou disponível para 

preenchimento no primeiro semestre de 2014. Foi cadastrado um universo de 5.640 

alunos para responderem aos questionários.  

O Quadro 16 mostra esta quantidade de alunos cadastrados e amostrados por 

curso. 
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Curso Campus/unidade 
Qtd de alunos 
cadastrados no 

PPA 
Amostra 

Arquitetura e Urbanismo Coração Eucarístico 178 92 
Arquitetura e Urbanismo Poços de Caldas 118 83 
Ciência da Computação Coração Eucarístico 132 83 
Ciência da Computação Poços de Caldas 137 16 
Ciências Biológicas Betim 115 49 
Ciências Biológicas Coração Eucarístico 154 207 
Ciências Sociais Coração Eucarístico 52 20 
Educação Física Coração Eucarístico 158 53 
Engenharia Civil Barreiro 187 224 
Engenharia Civil Coração Eucarístico 376 150 
Engenharia Civil Poços de Caldas 104 67 
Engenharia Civil São Gabriel 2 275 
Engenharia de Computação São Gabriel 64 2 
Engenharia de Controle e Automação Coração Eucarístico 170 2 
Engenharia de Produção Barreiro 503 13 
Engenharia de Produção Betim 221 7 
Engenharia Elétrica Contagem 14 39 
Engenharia Elétrica Coração Eucarístico 345 19 
Engenharia Elétrica Poços de Caldas 125 25 
Engenharia Eletrônica e de Telecomunicação Coração Eucarístico 217 7 
Engenharia Mecânica Contagem 341 68 
Engenharia Mecânica Coração Eucarístico 392 244 
Engenharia Mecânica com ênfase em 
Mecatrônica 

Coração Eucarístico 157 
92 

Engenharia Metalúrgica Coração Eucarístico 7 83 
Engenharia Química Coração Eucarístico 5 83 
Filosofia Coração Eucarístico 42 16 
Física Coração Eucarístico 22 49 
Geografia Coração Eucarístico 126 207 
História Coração Eucarístico 63 20 
Letras Coração Eucarístico 82 53 
Matemática Betim 6 224 
Matemática Coração Eucarístico 16 150 
Pedagogia Coração Eucarístico 174 67 
Pedagogia Poços de Caldas 47 275 
Sistemas de Informação Arcos 39 2 
Sistemas de Informação Barreiro 173 2 
Sistemas de Informação Betim 66 13 
Sistemas de Informação Contagem 197 7 
Sistemas de Informação São Gabriel 313 39 

Total  5.640 1.746 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

Quadro 16 - Alunos por curso 
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Para responderem aos questionários, optou-se pelos alunos dos três últimos 

períodos, uma vez que eles já passaram por todo ou quase todo processo formativo e, 

portanto, tiveram mais condições de avaliarem as contribuições do seu curso durante a 

formação superior.  Do universo de alunos cadastrados no sistema foi retirada uma 

amostra final de 1.746 respondentes.  
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3 RESULTADOS 

 

A seguir serão apresentados os dados da avaliação feita pelos alunos dos cursos 

que fizeram Enade em 2014. Os resultados mostrados, a seguir, são referentes ao 

conteúdo geral adquirido e as habilidades e competências gerais desenvolvidas ao longo 

da formação.   

 

3.1 Abordagem dos conteúdos gerais dada pelos cursos de Engenharias, 

Informática, Bacharelados e Licenciaturas  

 

Os conteúdos avaliados a seguir correspondem à abordagem dada pelos cursos 

aos conteúdos gerais: 

a) cultura e Arte; 

b) avanços tecnológicos; 

c) ciência, tecnologia e sociedade; 

d) democracia, ética e cidadania; 

e) ecologia/biodiversidade; 

f) globalização e política internacional; 

g) políticas públicas: educação, habitação, saneamento, saúde, transporte, 

segurança, defesa, desenvolvimento sustentável; 

h) relações de trabalho; 

i) responsabilidade social: setor público, privado, terceiro setor; 

j) sociodiversidade e multiculturalismo: violência, tolerância/intolerância, 

inclusão/exclusão e relações de gênero; 

k) tecnologias de Informação e Comunicação; 

l) vida urbana e rural. 

A análise comparativa das respostas dos alunos quanto à abordagem dos 

conteúdos avaliados na pesquisa, é mostrada no Gráfico 86. 
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Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

  

No gráfico, pode-se observar que os três conteúdos mais abordados, na 

percepção dos alunos, são: “Avanços tecnológicos” (94,76%); “Ciência Tecnologia e 

Sociedade” (93,98%) e “Tecnologia da Informação e Comunicação”, (88,61%). O 

índice de discentes que marcaram a opção “não sei responder” é bem pequena, ficando 

na faixa de 3% a 6%. O conteúdo mais abordado foi o segundo mais aprofundado na 

avaliação dos alunos (69,94%). Realizando uma análise desta questão no nível de curso 

de graduação, pode-se observar, no quadro, a seguir, os cursos que mais aprofundaram 

esses conteúdos e os cursos que menos os aprofundaram. 

 

  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Cultura e Arte

Avanços tecnológicos

Ciência, tecnologia e sociedade

Democracia, ética e cidadania

Ecologia/biodiversidade

Globalização e política internacional

Políticas públicas: educação,…

Relações de trabalho

Responsabilidade social: setor…

Sociodiversidade e multiculturalismo:…

Tecnologias de Informação e…

Vida urbana e rural

67,15

93,76

93,98

87,89

71,36

77,66

77,37

87,67

76,58

73,82

88,61

64,03

27,27

2,97

2,83

8,56

23,50

18,27

18,49

7,98

18,27

20,52

6,89

29,22

5,58

3,26

3,19

3,55

5,15

4,06

4,13

4,35

5,15

5,66

4,50

6,74

Foi abordado Não foi abordado Não sei responder

Gráfico 86– Avaliação dos alunos quanto à abordagem do Conteúdo Geral dos cursos 
das Engenharias, Bacharelados, Licenciaturas e Informática -2014 
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Conteúdos Cursos em que mais os 
aprofundaram 

Cursos em que menos os 
aprofundaram 

Avanços tecnológicos 
Engenharia da Computação 

Engenharia Química e 
Engenharia Metalúrgica 

Ciência da Computação Ciências Sociais 

Física Filosofia 

Ciência Tecnologia e 
Sociedade 

Física Engenharia Elétrica 

Engenharia da Computação Letras 

Ciências Biológicas Engenharia Metalúrgica 

Tecnologia da 
Informação e 
Comunicação 

Engenharia da Computação História e Ciências Sociais 

Ciência da Computação Matemática 

Sistema de Informação Filosofia 
Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

A partir destes dados, percebe-se que o Curso de Engenharia de Computação se 

destaca ao aprofundar os três conteúdos, na opinião dos alunos. Mais de 90% dos 

respondentes deste curso avaliam que estes conteúdos foram bem aprofundados. A 

Filosofia se destaca como curso que menos aprofundou pelo menos dois dos conteúdos 

destacados. Menos de 20% dos respondentes destacaram que estes conteúdos foram 

bem aprofundados. O conteúdo que trata da “Ciência Tecnologia e Sociedade” foi bem 

aprofundado para mais de 60% dos respondentes do curso de Filosofia, o que pode estar 

relacionado ao tema “Sociedade” que encontra, neste curso, um campo fértil de debate e 

de aprendizado.  

Os menos abordados na opinião dos respondentes são: 

“Ecologia/biodiversidade” (71,36%), “Cultura e Arte” (67,15%) e “Vida urbana e rural” 

(64,03%). Vale destacar que em relação aos demais, estes foram os que obtiveram os 

menores índices, entretanto eles alcançaram índices acima de 60%, o que pode ser 

considerado bom. Dos conteúdos menos abordados, o menos aprofundado foi “Vida 

urbana e rural” com 33,38%. O quadro a seguir, mostra os cursos que mais 

aprofundaram estes conteúdos e os que menos os aprofundaram: 

 

 

 

Quadro 17– Comparativo entre os cursos que mais aprofundaram e os que menos 
aprofundaram os três conteúdos mais abordados 
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Conteúdos Cursos em que mais os 
aprofundaram 

Cursos em que menos os 
aprofundaram 

Ecologia e 
Biodiversidade 

Ciências Biológicas 
Geografia 
Engenharia Química 

Ciência da Computação 
Sistemas de Informação 
Engenharia Metalúrgica 

Cultura e Arte 
História 
Arquitetura e Urbanismo 
Letras 

Engenharia Elétrica 
Engenharia Eletrônica 
Engenharia Química 

Vida Urbana e Rural 
Geografia 
Ciências Sociais 
Arquitetura e Urbanismo 

Engenharia Eletrônica 
Ciência da Computação 
Engenharia Química 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

A partir destes dados, que os cursos das engenharias e os de informática são os 

que menos aprofundaram estes conteúdos. Em média, 15% a 20% dos respondentes 

destes cursos destacaram que estes conteúdos foram bem aprofundados.  

Já a partir dos resultados dos cursos que destacaram que os temas foram bem 

aprofundados, é possível observar que em média, 80% a 90% dos respondentes 

destacaram que estes foram bem aprofundados. 

 

3.2 Contribuição dos cursos das Engenharias, Bacharelados, Licenciaturas e 

Informática quanto ao desenvolvimento de habilidades e competências gerais – 

2014 

 

Foi perguntado aos alunos se os cursos contribuíram para o desenvolvimento das 

habilidades e competências listadas a seguir: 

a) leitura e interpretação de textos; 

b) análise crítica das informações; 

c) extração de conclusões por indução e/ou dedução; 

d) estabelecimento de relações, comparações e contrastes em diferentes situações; 

e) habilidade para detectar contradições; 

f) realização de escolhas valorativas avaliando consequências; 

g) questionamento da realidade; 

h) argumentação coerentemente; 

i) proposição de ações de intervenção; 

j) proposição de soluções para situações-problema; 

Quadro 18– Comparativo entre os cursos que mais aprofundaram e os que menos 
aprofundaram os três conteúdos menos abordados 
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k) construção de perspectivas integradoras; 

l) elaboração de sínteses; 

m) administração de conflitos; 

n) atuação segundo princípios éticos. 

Quanto a contribuição dos cursos para desenvolvimento das habilidades e 

competências gerais avaliada na pesquisa, é possível observar no Gráfico 87 os 

resultados obtidos, na percepção dos respondentes. 

Fonte: CPA. PUC MINAS, 2014. 

 

No gráfico, pode-se observar que as três habilidades e competências que 

alcançaram os maiores índices na percepção dos alunos foram: “Análise crítica das 

informações” (96,07%); “Extração de conclusões por indução e/ou dedução” (95,60%) e 

“Proposição de soluções para situações-problema” (94,66%). Pode-se observar que em 

todas as habilidades e competências desenvolvidas nos cursos, quase todas ficaram 

índices acima de 90%. Isto significa que, de modo geral, os cursos estão contribuindo 

para desenvolver as habilidades e competências no processo formativo, segundo os 

84% 88% 92% 96% 100%

 Leitura e interpretação de textos

 Análise crítica das informações

Extração de conclusões por indução…

Estabelecimento de relações,…

Habilidade para detectar contradições

Realização de escolhas valorativas…

Questionamento da realidade

Argumentação coerentemente

Proposição de ações de intervenção

Proposição de soluções para situações-…

Construção de perspectivas integradoras

Elaboração de sínteses

Administração de conflitos

Atuação segundo princípios éticos

91,59

96,07

95,60

94,42

93,64

92,93

92,93

94,34

91,59

94,66

90,97

91,52

89,95

90,73

6,68

2,44

2,28

2,59

3,85

3,69

4,40

3,46

4,95

3,14

5,03

5,97

7,38

6,68

1,73

1,49

2,12

2,99

2,51

3,38

2,67

2,20

3,46

2,20

4,01

2,51

2,67

2,59

Contribuiu Não contribuiu Não sei responder

Gráfico 87 – Avaliação dos alunos quanto à contribuição dos cursos das Engenharias, 
Bacharelados, Licenciaturas e Informática no desenvolvimento de habilidades e 

competências gerais -2014 
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alunos. Os cursos em que menos foram desenvolvidas essas habilidades foram a 

Engenharia Química e a Engenharia Metalúrgica. Em média 50% dos respondentes 

destacou essa informação. 

A Habilidade que alcançou índice mais baixo foi “Administração de conflitos” 

(89,95%). Os cursos que menos desenvolveram essa habilidade, segundo seus 

respondentes, são Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica, Engenharia Metalúrgica 

e Engenharia Química. Em média 50% dos respondentes destacaram essa informação. 

 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os resultados, aqui apresentados, fazem parte do componente geral dos 

questionários aplicados e apresentam um panorama geral da opinião dos alunos quanto 

à abordagem dos cursos aos conteúdos gerais, bem como as suas contribuições para o 

desenvolvimento das habilidades e competências profissionais. Esses resultados dão 

uma noção da abordagem que os cursos têm realizado com os conteúdos programáticos. 

Esses dados trazem contribuições para as coordenações dos cursos, de forma que eles 

possam identificar os problemas existentes nos conteúdos que são trabalhados no 

processo ensino-aprendizagem e adotar as medidas necessárias para saná-los.  
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