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Introdução
	O projeto Conhecer para Aprimorar, cuja primeira fase teve início em 1998, integra o programa de Avaliação Institucional da PUC-Campinas que objetiva identificar aspectos positivos e negativos na Universidade em busca da melhor qualidade de ensino.
	Dando continuidade ao projeto, no ano 2000 foi realizada a segunda fase da pesquisa envolvendo 1991 alunos concluintes dos 39 cursos oferecidos pela Universidade, abrangendo as três grandes áreas do conhecimento. 
O presente texto identifica o instrumento utilizado para a coleta de dados, explicita a quantidade e qualidade dos dados coletados, apresenta as estratégias para a comunicação dos resultados junto às Unidades e Órgãos representativos da Universidade, bem como as ações geradas no decorrer da socialização dos resultados no interior da Instituição. 
	A divulgação dos resultados será apresentada cronologicamente para que fique explicitado o desenvolvimento do processo desencadeado no ano de 2000, com a confecção e aplicação do questionário e concluído no início de 2003, com a publicação de artigos gerados no decorrer da socialização dos resultados em cada uma das Faculdades da PUC-Campinas.
O instrumento de coleta
Para a coleta de dados foi utilizado um questionário preparado pela Comissão de Avaliação Institucional da PUC-Campinas (CAINST) depois de ouvidos representantes de todas as Unidades, contendo 64 questões que, para efeito de análise foram subdivididas chegando a 126. Foram coletados dados pessoais dos sujeitos, informações sobre o grau de envolvimento do aluno com sua própria aprendizagem e a respeito das condições gerais de aprendizagem que lhes foram oferecidas, além da visão que o aluno indicou ter a respeito da vida universitária, vida profissional e projeções pessoais para os cinco anos após a conclusão dos cursos.
		Dados Coletados
A pesquisa possibilitou coletar 171.226 informações geradas a partir das respostas dos concluintes no ano de 2000.
O instrumento permitiu que fosse ouvida “a voz dos estudantes” que tiveram oportunidade de expor seus pensamentos e sentimentos de forma absolutamente livre a respeito de como se informavam; do seu interesse com relação aos assuntos que vêem merecendo atenção em época de grandes mudanças políticas, sociais, econômicas e culturais; qual era seu envolvimento com os estudos; de que forma a estrutura física da Universidade contribuiu ou não para sua formação.
Embora seja possível objetar que os concluintes, pela própria condição de estudantes em término de curso, apresentariam limitações para estabelecer julgamentos e emitir opiniões sobre assuntos tão diversos, cabe lembrar que não se tratava de encontrar a verdade mais sim tendências que possibilitassem buscar os caminhos mais viáveis em direção ao objetivo almejado, ou seja, a melhoria da qualidade de ensino na PUC-Campinas.
A pesquisa gerou informações amplas sobre cada um dos 39 cursos oferecidos pela Universidade no ano de 2000, sobre cada uma das três grandes áreas do conhecimento e sobre a Universidade como um todo, permitindo que cada curso conhecesse seu modo peculiar de inserção em suas respectivas áreas e no universo global da PUC-Campinas.
Cronologia da divulgação dos resultados
A exposição que se segue tem por objetivo fornecer subsídios para o acompanhamento do processo desenvolvido pela CAINST junto à Instituição, no sentido de apresentar, de modo transparente e participativo, os resultados da pesquisa realizada.
3.1 Primeiro momento
Foram realizadas reuniões com as Comissões Locais de Avaliação, Diretores e Coordenadores de Cursos, nas quais a CAINST apresentou os resultados preliminares da pesquisa, ainda sob a forma de tabelas geradas pelo programa Statistical Package for Social Sciences (SPSS).  
A primeira reunião ocorreu em 27 de abril de 2001, com a participação de representantes das áreas de Ciências Humanas, Ciências Biológicas e de Ciências Exatas e Tecnológicas. Na ocasião foi feita a leitura explicativa das referidas tabelas fornecendo subsídios para que cada Faculdade pudesse fazer sua “leitura” particular das tabelas geradas pelo referido programa. Foi também disponibilizada a todos os cursos a assessoria da CAINST.
Os diretores e coordenadores dos cursos de Direito, Enfermagem, Geografia, História, Ciências Sociais, Nutrição, Letras e do Instituto de Informática solicitaram a visita de membros da CAINST para leitura e interpretação dos dados contidos nas tabelas geradas pelo SPSS, a fim de que pudessem se utilizar dos mesmos, da forma mais conveniente em cada um dos cursos. Em agosto do mesmo ano a PUC-Campinas publicou o Nº 14 da Série Acadêmica com o título “O Concluinte/2000 e sua visão de Universidade, Vida Universitária e Qualidade de Ensino: Conhecer para Aprimorar”, especialmente elaborado para divulgar informações sobre a metodologia utilizada no tratamento dos dados e das questões, visando promover discussões nos diversos cursos sobre os resultados alcançados, embora em versão preliminar.
Em 5 de outubro de 2001 foi realizada uma nova exposição da CAINST para divulgar os resultados gerais da pesquisa, isto é, referentes à Universidade como um todo. Na mesma reunião foi discutida a publicação Série Acadêmica Nº 14, que aproveitando a presença dos autores do texto, puderam esclarecer dúvidas específicas de cada curso. Foram também discutidas ações desenvolvidas em cada curso a partir dos resultados preliminares, divulgados em forma de tabelas, na reunião anterior.
3.2 Segundo momento
A publicação da Série Acadêmica Nº 15 contendo o texto “A voz do estudante e a construção de uma Universidade em nível de excelência: Conhecer para Aprimorar”, em fevereiro de 2002, apresentou à comunidade acadêmica, informações sobre: o perfil sócio-cultural do estudante de graduação; as condições de envolvimento dos alunos no processo de ensino-aprendizagem; as relações estudante e Universidade e as projeções dos estudantes em relação à vida profissional. O objetivo do texto era desencadear um processo de discussão nos diversos cursos, a fim de que emergissem os aspectos positivos e negativos detectados em nível de Instituição, exigindo um processo de reflexão sobre as alternativas possíveis, com a finalidade de se caminhar para o ensino universitário em nível de excelência. 
Em 29 de maio de 2002, foi realizada nova reunião com a participação do Pró-Reitor de Graduação Prof. Jamil C. Sawaya, da Prof.ª Dr.ª Mara R. L. De Sordi representando à Coordenadoria Geral de Graduação do Prof. Dr. Jairo de A. Lopes representando a Coordenadoria de Licenciatura, do Prof. Dr. Newton C. Balzan representando a CAINST, Diretores, Docentes e Alunos de todos os cursos da Universidade. Os participantes receberam previamente o texto do Prof. Dr. José Dias Sobrinho: Educação e Avaliação: “Técnica e Ética” que serviu de base para os trabalhados em grupo. Receberam também, durante o evento, o texto do Prof. Dr. Newton C. Balzan: “O concluinte/2000 da PUC-Campinas e nossos desafios para um ensino de excelente qualidade” que forneceu subsídios para uma reflexão a partir do perfil sócio-cultural dos alunos concluintes de 2000, visando a excelência da qualidade de ensino a ser oferecido pela Universidade.
Dentre as ações desencadeadas a partir deste encontro, merecem destaque aquelas efetivadas pelos diretores de diversas faculdades que, percebendo a importância da pesquisa para subsidiar modificações a serem levadas a efeito em suas unidades, solicitaram da CAINST apresentações específicas dos resultados dos seus cursos.
3.3 Terceiro momento
Inicia com a solicitação das diversas faculdades para que fossem feitas apresentações específicas nas quais, os resultados obtidos em cada faculdade eram comparados com os da Universidade em geral. A partir de 27 de junho de 2002 foram visitados os cursos de Odontologia, Educação Física, Serviço Social, Medicina, Ciências Biológicas e Nutrição. 
Em cada visita os membros da CAINST apresentaram slides contendo dados sobre: número de alunos respondentes; faixa etária; utilização de micro computador; percentual de alunos trabalhadores; principais meios de informação dos alunos; domínio na leitura de idiomas; média diária de estudo; ocasiões de estudo; motivação durante as aulas; principais temas atuais de interesse do aluno e tratados no curso; perspectivas quanto ao exercício da futura profissão e a realização de outros cursos; percentual de alunos que fariam ou não o mesmo curso; se recomendariam ou não o curso; autonomia intelectual Foram também apresentados gráficos relativos à qualidade de ensino oferecida; condições de aprendizagem; contribuição para a formação profissional e para a formação ético-humanística, sempre com exemplos de frases extraídas das respostas dos alunos. Foram apresentadas também, frases representativas das tendências identificadas a partir dos relatos dos alunos, quanto ao conceito de boa Universidade, as características da vida universitária, aspectos positivos e negativos do curso e projeções para a vida profissional.
No transcorrer destas apresentações específicas para cada curso, alguns temas foram debatidos entre a direção, professores e alunos presentes que, com os subsídios oferecidos pelos membros da CAINST, se muniram de elementos para futuras ações visando a melhoria do curso.
Por solicitação dos cursos de Medicina e Serviço Social as apresentações foram convertidas em texto e publicadas em suas respectivas revistas, isto é, Revista de Ciências Médicas e Cadernos de Serviço Social, ambos publicados pela PUC-Campinas. 
O curso de Nutrição solicitou uma avaliação específica para complementar os dados coletados no ano de 2000, o que exigiu um novo questionário, elaborado pela direção do curso e aplicado por membros da CAINST, que também se encarregou do levantamento e divulgação dos resultados, o que ocorreu nas dependências da faculdade de Nutrição, com a presença da direção, professores e alunos visando a melhoria e o aprimoramento da qualidade do curso. Esta experiência também deverá resultar em texto encaminhado para a Revista de Nutrição, publicação associada à Associação Brasileira de Editores Científicos 
Considerações finais
	O projeto de Avaliação Institucional da PUC-Campinas - Conhecer para Aprimorar, é entendido como processo, tendo se iniciado em 1998 com previsão de continuidade até 2005. Este trabalho é parte integrante do mesmo e contribui para o seu desenvolvimento na medida em que traz esclarecimentos sobre a divulgação dos resultados no âmbito da Universidade.	
Embora seja prematuro projetar a repercussão da divulgação dos resultados no interior da Instituição, objeto deste trabalho, já é possível constatar o progresso havido em termos de estabelecer, na PUC-Campinas, uma cultura de avaliação, pelo crescente interesse das faculdades, identificado no decorrer do processo que se estendeu por aproximadamente dois anos e meio. 
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