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“A avaliação da Educação Superior é um terreno 
complexo. Não há muitos entendimentos sobre o 
que deve ser a Educação Superior (suas funções, 
suas formas, seus objetivos e filosofias), 
consequentemente, tampouco sobre a avaliação. 
Que é avaliação, qual, para qual sociedade:as 
dificuldades e contradições são de caráter 
epistemológico, político, técnico, ético, etc. Toda 
epistemologia está banhada em visões de mundo, 
toda visão de mundo justifica e induz 
comportamentos, na vida privada e na pública, e 
busca a construção de um certo tipo de sociedade, 
um certo tipo de futuro. Toda avaliação opera com 
valores, nenhuma avaliação é desinteressada e 
livre das referências valorativas dos distintos 
grupos sociais. Toda avaliação se funda em 
alguns princípios, está de acordo com 
determinadas visões de mundo e busca produzir 
certos efeitos, ainda que esses pontos de partida, 
ideologias e objetivos nem sempre estejam 
claramente explicitados”.  

 

(José Dias Sobrinho, 2005) 
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RESUMO 
 
 

 
Esta dissertação insere-se nos estudos desenvolvidos no Programa de Pós-Graduação em 
Educação da UFPE. Seu objetivo é analisar o processo de autoavaliação institucional no âmbito 
da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, no que concerne à atuação da Comissão 
Própria de Avaliação – CPA junto aos gestores dos cursos de graduação.  Os objetivos 
específicos são: Caracterizar a experiência de avaliação institucional da UFPE; Conhecer a 
experiência de autoavaliação institucional na UFPE; Compreender a relação entre a atuação da 
CPA e o exercício da autoavaliação no âmbito dos cursos de graduação na UFPE. Para 
responder a tais objetivos, optou-se pela abordagem qualitativa. Para tanto, a investigação 
baseou-se em dados documentais sobre a autoavaliação institucional da UFPE, assim como 
entrevistas semiestruturadas direcionadas aos gestores. O campo empírico para coleta dos dados 
foi constituído pela CPA; Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos (Proacad); Pró-Reitoria de 
Planejamento, Orçamento e Finanças (Proplan); e Centro de Filosofia e Ciências Humanas 
(CFCH). As principais referências teóricas que subsidiaram o estudo foram dividas em três 
capítulos que trataram: Estado avaliador e gestão de política educacional no Brasil; Avaliação 
educacional: concepções e dimensões; e Reconfiguração da política de avaliação para a 
Educação Superior no Brasil. Os capítulos empíricos foram divididos em duas grandes seções: 
A experiência de autoavaliação institucional na UFPE; Atuação da CPA na UFPE: uma leitura 
sobre seu papel no âmbito da autoavaliação desenvolvida pelos cursos de graduação. Com base 
na Análise de Conteúdo (BARDIN, 2011), desenvolvemos o que se considera triangulação 
"categorização, inferência e interpretação" como processo analítico dos dados obtidos. Os 
resultados indicam que a CPA da UFPE não atua de acordo com as orientações do Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Conaes), consequentemente não contribui para a autoavaliação dos cursos 
de graduação. Por outro lado, o protagonismo da autoavaliação institucional na universidade 
pertence a Proacad e Proplan, comprometendo a autonomia da CPA junto aos gestores e 
dificultando a consolidação da cultura de avaliação na instituição. Espera-se que este estudo 
possa contribuir com a reflexão sobre a autoavaliação institucional na UFPE, levando em 
consideração às exigências da avaliação da Educação Superior, as quais subsidiam novas ações 
para o campo educacional, especialmente para o processo de avaliação da Educação Superior, 
entre elas, proposição de um projeto de autoavaliação institucional que priorize a qualidades 
dos cursos e a prática inovadora dos gestores. Quanto à relevância desta pesquisa, podemos 
destacar a importância científica e social dos resultados que foram obtidos, por conseguinte, 
esperamos que os mesmos possam contribuir para o reconhecimento da imprescindibilidade do 
processo de autoavaliação como mecanismo de melhoria da qualidade dos cursos da UFPE. 
 
 
Palavras-chave: Autoavaliação Institucional. Avaliação Institucional. Comissão Própria de 
Avaliaçã. Universidade Federal de Pernambuco. 
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RESUMEN 
 
 
 

Este trabajo forma parte de los estudios desarrollados en el Programa de Posgrado en Educación 
de la UFPE. Su objetivo es analizar el proceso de autoevaluación institucional en el ámbito de 
la Universidad Federal de Pernambuco - UFPE, con respecto al rendimiento de la Comisión 
Propia de Evaluación - CPA con los responsables de los cursos de graduación. Los objetivos 
específicos son: caracterizar la experiencia de evaluación institucional en la UFPE; Conocer la 
experiencia de autoevaluación institucional en la UFPE; Entender la relación entre el 
rendimiento de la CPA y el ejercicio de autoevaluación como parte de los cursos de graduación 
en la universidad. Para cumplir con estos objetivos, hemos elegido el enfoque cualitativo. Por 
lo tanto, la investigación se basó en datos documentales sobre la auto-evaluación institucional 
de la UFPE, así como entrevistas semiestructuradas dirigidas a directores. El campo empírico 
para la recolección de datos fue constituida por la CPA; Decano de Asuntos Académicos 
(Proacad); Decano de Planificación, Presupuesto y Finanzas (Proplan); y el Centro de Filosofía 
y Ciencias Humanas (CFCH). Las principales referencias teóricas que apoyan el estudio fueron 
divididos en tres capítulos que se ocupan de: Estado tasador y la gestión de políticas educativas 
en Brasil; Evaluación educativa: conceptos y dimensiones; Reconfiguración de la política de 
evaluación para la Educación Superior en Brasil. Los capítulos empíricos fueron divididos en 
dos secciones principales: la experiencia de autoevaluación institucional en la UFPE; El 
rendimiento de CPA en la UFPE: una lectura sobre su papel en la autoevaluación desarrollado 
por los cursos de graduación. Con base en el Análisis de Contenido (BARDIN, 2011), hemos 
desarrollado lo que se considera triangulación "categorización, la inferencia e interpretación" 
como un proceso de análisis de los datos. Los resultados indican que la CPA/UFPE no actúa de 
acuerdo con las directrices del Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior 
(Sinaes) y la Comisión Nacional de Evaluación de la Educación Superior (Conaes), por lo tanto 
no contribuye a la autoevaluación de los cursos de graduación. Por otro lado, el papel de la 
autoevaluación institucional en la universidad pertenece a Proacad y Proplan, lo que 
compromete la autonomía de la CPA con los directores y dificultando la consolidación de la 
cultura de evaluación en la institución. Se espera que este estudio puede contribuir a la discusión 
sobre la autoevaluación institucional en la universidad, teniendo en cuenta los requisitos de la 
evaluación de la Educación Superior, que subvenciona nuevas acciones para el campo de la 
educación, especialmente para el proceso de evaluación de la Educación Superior, entre ellos, 
proponiendo un proyecto de autoevaluación institucional que da prioridad a la calidad de los 
cursos y la práctica innovadora de los directores. La relevancia de esta investigación, podemos 
destacar la importancia científica y social de los resultados que se obtuvieron, por lo tanto, 
esperamos que puedan contribuir al reconocimiento del carácter indispensable del mecanismo 
de proceso de autoevaluación y mejora de la calidad de los cursos en la UFPE. 
 
 
Palavras clave: Autoevaluación institucional. Evaluación Institucional. Comisión Propia de 
Evaluación. Universidad Federal de Pernambuco. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A avaliação tem sido um tema amplamente abordado por diversos setores da ação do 

Estado, em diversos países que se preocupam com a qualidade de seus serviços prestados à 

sociedade. Avaliar é uma ação que gera autoconhecimento e “feedback” na administração das 

instituições, quando bem conduzida, proporciona à gestão e aos envolvidos uma reflexão sobre 

as qualidades e as fragilidades das organizações. 

Quanto à origem da avaliação, a literatura informa que foram os americanos que 

desenvolveram a Teoria Geral da Avaliação1. Sua gênese está nas Ciências Sociais Aplicadas, 

“como revelam seus teóricos, desde os protagonistas das teorias clássicas de administração do 

início do século passado até os estudiosos da gestão do desenvolvimento institucional das 

últimas décadas” (SANDER, 2008, p. 11), portanto, não é uma ação voltada apenas para a 

prática de ensino-aprendizagem dentro das escolas, mas de uma diversidade de relações no 

âmbito educacional, empresarial e social.   

No campo da gestão da educação, a avaliação tem se constituído em um fenômeno que 

vem recebendo a atenção de políticas educacionais formuladas tanto para o âmbito dos sistemas 

educacionais, quanto das escolas. Em ambos ganham crescente repercussão a política de 

accountability, ou seja, a obrigação de prestar conta à sociedade dos serviços oferecidos pelas 

instituições. Por conseguinte, o tema também tem instigado o interesse de estudos da 

comunidade científica, destacam-se os trabalhos que problematizam a relação entre avaliação 

e melhoria da qualidade de ensino, razão pela qual grande parte dos objetos de estudos focaliza 

o processo ensino-aprendizagem (DEPRESBITERIS, 1989; FRANCO, 1995; HOFFMANN, 

1992; LUCKESI, 1996; SAUL, 1988; SOARES, 1981; VASCONCELOS, 1998, entre outros).  

No contexto da Educação Superior, o discurso que realça a imbricação entre avaliação 

educacional e promoção da qualidade de ensino permeia tanto os problemas sociais como a 

busca por melhorias no campo educacional, por investimentos, por reflexões a respeito das 

possíveis intervenções no cenário institucional e social, além de uma gestão acadêmica 

administrativa amparada em um projeto institucional coerente voltado para a autoconsciência 

institucional. 

Uma Instituição de Educação Superior - IES comprometida com a sociedade têm 

características distintas e características peculiares porque se constroem democraticamente a 

                                                
1 Para compreender a Teoria Geral da Avaliação, desenvolvida pelos americanos, a qual teve grande influência no 
Brasil, ver: Tyler (1978), Cronbach (1963), Stake e Scriven (1967), Stufflebeam (1971, 1978, 1995).  
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partir de discussões, ações e reflexões dentro de um contexto social. Portanto, no cenário global 

há uma grande preocupação destas instituições com as suas missões. Como por exemplo, na 

Europa, a Declaração de Bolonha, em 1999, movimentou os ministros da educação de 29 países, 

onde firmaram um acordo para reorganizar os sistemas de Educaçao Superior dos seus países, 

objetivando uma reforma a fim de acabar com a grande disparidade que existia entre eles no 

que se refere, sobretudo, ao currículo.  

Tal documento reconhece a importância da educação para o desenvolvimento das 

sociedades. Com efeito, pode-se considerar que seu objetivo maior era elevar a competitividade 

internacional do sistema europeu de Educação Superior. Segundo Verhine e Freitas (2010)2 

para atingir tal objetivo, o Processo de Bolonha apresenta justamente um modelo base para a 

avaliação da Educação Superior, advento que marca a passagem de um sistema avaliativo 

heterogêneo para um homogêneo.  

No Brasil, mesmo com as diversidades que as instituições apresentam, a partir de suas 

missões, objetivos e compromissos sociais entre outros, as mesmas devem cumprir normas 

estabelecidas pelo Estado que controla a abertura e funcionamento dos cursos de graduação, 

sendo estas ditadas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - Sinaes em 

consonância com a Legislação Educacional. Conforme o disposto na Lei nº 10.861/2004, o 

Sinaes tem por finalidades a melhoria da qualidade da Educação Superior, a orientação da 

expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, a efetividade 

acadêmica e social. Este Sistema de avaliação integra-se pelos seguintes componentes: 

avaliação institucional (interna e externa), avaliação dos cursos e coletas de informações. A 

avaliação institucional externa assume o propósito de regulação, com ênfase na eficiência e no 

processo de comparação. Já a dimensão interna da avaliação institucional apresenta uma 

promessa de caráter democrático, orienta que a instituição deva ter um olhar voltado para si, 

com a expectativa de que possa cotejar mudanças qualitativas em seus processos e resultados 

educacionais. 

Em âmbito nacional encontramos várias pesquisas sobre avaliação institucional - AI 

com diferentes abordagens (SILVA e GOMES, 2011; GATTI, 2009; POLIDORI, 2009; 

BELLONI, 2007; FREITAS, 2011; DIAS SOBRINHO, 2000, 2002, 2003, 2005, 2010, 2011; 

AMARAL, 2009), dentre outros. 

Leite (2005), quando analisa a avaliação participativa nas universidades, afirma que 

avaliar não é um ato neutro e universal. A autora chama a atenção para o fato de que não se 

                                                
2A nova concepção de avaliação na Europa teve como inspiração o modelo holandês, onde é administrado por uma 
entidade chamada Association of Cooperating Universities. 
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avalia tecnicamente uma instituição como a universidade sem com isto incidir em um 

pressuposto político e filosófico, sobre concepções de mundo e de sociedade.  

Já Dias Sobrinho (2003, p. 193), aborda a avaliação a partir de vários aspectos, dentre 

os quais destacamos: 
A avaliação é produção de sentidos, prática social, portanto, intersubjetiva, relacional, 
aberta, polissêmica e carregada de valores, que põe em questão os significados dos 
fenômenos. Deve articular em um processo global e compreensivo os diversos 
aspectos constitutivos da educação, como os sentidos e valores da cognição, da 
autonomia moral, da vida social e pública e do conhecimento, que desenvolve a 
sociedade e eleva o espírito humano. 

 
A avaliação essencialmente não se enquadra apenas no enfoque de regulação, assim o 

autor confirma seu potencial de produção, construção, reconstrução e porque não destruição do 

que está institucionalizado como prática educativa e social já que se remete a relações abertas 

com diversos sentidos. Em relação ao que estamos mais interessados nesta pesquisa, os autores 

acima referidos enfatizam, em seu conjunto, que a autoavaliação tem sido preocupação dos 

pesquisadores da Educação Superior por seu caráter formativo de autorreflexão e de autonomia 

institucional. 

A esse respeito, a pesquisa que fizemos nos bancos de teses e dissertações que tomam 

direto ou indiretamente a autoavaliação como objeto de estudo indica que esse tema tem 

instigado à realização de pesquisa no conjunto das regiões do País. A tese de Recktenvald 

(2005), referente ao processo de autoavaliação das IES catarinenses frente ao Sinaes, concluiu 

que a maior parte dessas instituições, de Educação Superior, já realizava AI antes do Sinaes, 

inclusive participaram do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras - 

PAIUB, recebendo financiamentos governamentais para desenvolvimento de seus programas. 

As demais instituições que não executavam a AI explicitamente, praticavam ações avaliativas 

que evidenciaram o início do processo de AI Considerando que as primeiras IES brasileiras 

vinculadas a conselhos estaduais, foram as primeiras a aderir o Sinaes. 

A avaliação é um tema constante nas esferas das políticas nacionais e internacionais. 

Partindo desse entendimento, Barbosa (2011), além de descrever este cenário em âmbito 

nacional, procurou desvendar as formas de organização do processo de autoavaliação 

coordenado pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, visando atender as implicações 

acadêmico-administrativas no contexto da gestão universitária, com vistas ao aprimoramento 

institucional. Sua conclusão referente à análise dos relatórios finais, diz “que a existência das 

CPAs cumpre mais do que uma mera formalidade para a sua permanência no mercado” 

(BARBOSA, 2011, p. 138). Esse autor ainda complementa que os resultados da autoavaliação 

demonstram as potencialidades e fragilidades das IES e ao mesmo tempo servem de incentivo 
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para que estas implementem mudanças efetivas em decorrência do processo de autoavaliação. 

Assis (2008), identificou as repercussões das políticas públicas de AI implementadas 

pelo MEC/Inep na docência da Educação Superior, apreendendo como os professores estão 

vivenciando estes processos. Concluiu que os principais sujeitos do processo educativo nas IES 

demonstraram sentir as repercussões dos processos avaliativos sistêmicos em maior ou menor 

intensidade e o mais interessante é que a maior parte dos professores e dos estudantes não 

conhece o atual sistema de AI e demonstra dificuldades em opinar sobre ele. 

Um dos desafios das IES é construir uma cultura avaliativa que contribua para a gestão 

acadêmica das universidades e para a melhoria da qualidade do ensino e das relações humanas. 

Com esta finalidade de criar uma cultura avaliativa que contemple a dimensão humana implícita 

em cada um dos sujeitos, integrantes da comunidade acadêmica, Schneider (2009) em sua 

pesquisa analisou o conjunto de ações desenvolvidas no interior dos processos avaliativos 

institucionais, os entendimentos sobre como criar uma cultura avaliativa, quando se necessita 

da construção coletiva, com intensa participação da comunidade acadêmica, tanto nos 

procedimentos e implementação, quanto na utilização dos resultados, para isto, buscou 

identificar, por meio de uma abordagem transdisciplinar, uma possível preocupação com o ser 

humano, ouvindo os sete membros da CPA e os seis integrantes da Comissão Interna de 

Avaliação – CIA da Universidade do Vale do Taquari  - UNIVATES. Inferiu que o processo 

de avaliação vivenciado é o desejado, faz-se presente e em fase de construção na UNIVATES 

ao mesmo tempo em que sugere a sustentação em um novo olhar transdisciplinar para esta 

instituição. 

Uma cultura avaliativa proporciona reflexão sobre a instituição, pois a mesma tem a 

autoavaliação como atividade constante, sendo assim, prioriza a autonomia da instituição, a 

globalidade e a participação dos sujeitos. Neste caminho trilhou Argollo (2010) em sua 

dissertação a qual analisou a implementação da autoavaliação institucional no âmbito das IES 

que compõem a Rede Federal de Educação Tecnológica – os CEFETs3 – a partir dos 

pressupostos de autonomia, globalidade e participação preconizados pelo Sinaes, no período de 

2004 a 2009. Concluiu que as CPAs exercem relativa autonomia na condução do processo 

avaliativo e os CEFETs avançam na compreensão de que uma análise global e integrada da 

instituição é essencial para garantir a continuidade do processo avaliativo. 

A avaliação acontece dentro de uma relação entre sujeitos, ou entre sujeitos e 

instituições. Propiciar a participação dos sujeitos no processo avaliativo não garante ao sujeito 

                                                
3 Esse é o antigo nome, pois atualmente são chamados de Institutos Federais (IF). 
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poder de decisão. O sujeito coletivo não se configura em mera participação no processo 

avaliativo da instituição. Tognarelli (2010) examinou o discurso teórico e a prática instituída 

historicamente na implementação de processos de autoavaliação. Concluiu que o processo de 

avaliação deve apresentar o que é essencial nas relações entre os sujeitos, ao qual chama de 

“sujeito coletivo institucional” capaz de lidar com o poder proveniente das políticas voltadas 

para a avaliação da Educação Superior. 

A avaliação das instituições conta com um indicador importante para a comunidade 

acadêmica, porém falha, em sua maioria, no quesito comunicação. Este aspecto da avaliação 

foi contemplado no estudo desenvolvido por Cruz (2010), onde o autor analisou o indicador 

“Comunicação Interna” que integra a dimensão 4 do Sinaes em Universidades do Rio Grande 

do Sul. A esse respeito, buscou-se conhecer a concepção e a relevância da comunicação e, 

especialmente, comunicação interna na e para a universidade e a compreensão do significado 

de canais de comunicação, sistemas de informação e ouvidoria. Concluiu que há pouca clareza 

conceitual sobre os temas propostos para esse indicador, onde a comunicação interna, sob o 

olhar do Paradigma da Complexidade é uma proposta restritiva e limitada frente à 

complexidade do ambiente universitário, da própria evolução da sociedade e do mundo 

contemporâneo. 

Ao analisarmos estes trabalhos, dentre outros já consultados em bancos de teses e 

dissertações em âmbito nacional, observamos que existe uma lacuna nos estudos sobre a 

autoavaliação direcionada aos cursos de graduação, considerando especialmente a ação dos 

gestores envolvidos com os cursos, lotados em diferentes instâncias da IES. Mesmo a AI sendo 

hoje uma preocupação da gestão universitária, entendemos que vale a pena investigar a fundo 

a atuação da CPA junto aos sujeitos/gestores dos cursos de graduação no processo de 

autoavaliação institucional em prol de uma universidade cada vez melhor. 

Em Pernambuco as pesquisas relacionadas especificamente a delimitação de estudo aqui 

apresentada são poucas. Encontramos a tese de Cunha (2011), que investigou a AI /CPA na 

Universidade de Pernambuco - UPE. Sua tese enfatizou a AI como imprescindível à regulação 

das instituições da Educação Superior. Uma das conclusões que se chegou foi que 
 
é reconhecido que não é apenas a interpretação dos resultados da avaliação que 
possibilita a mudança. A interpretação possibilita o “conhecimento” a partir de 
critérios e de indicadores sobre o que se busca conhecer, sendo uma condição 
fundamental para que os discursos se instrumentalizem e ganhem materialidade 
(CUNHA, 2011, p. 244). 

 
Essa autora chama a atenção para o valor da interpretação dos resultados da avaliação 

como ferramenta que possibilite mudanças. Há nesta afirmação um leque de possibilidades a 
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serem estudadas, pois os relatórios são carregados de informações úteis para a melhoria da 

qualidade da instituição e do curso em geral que ainda não são explorados. 

Outra tese de grande valor para área de avaliação no Estado de Pernambuco é o estudo 

sobre a AI desenvolvido por Silva (2015), este está estruturado à luz do “modelo teórico das 

“perspectivas de inovação educativa” proposto por House (1994) para análise das práticas 

avaliativas, das políticas de avaliação e da teoria de avaliação democrática de MacDonald 

(1995)” (SILVA, 2015, p. 14). Outro diferencial que se aplica a este estudo é a análise de um 

dos três instrumentos de avaliação do Sinaes e a Avaliação das Instituições de Educação 

Superior - Avalies, onde se aplicou dois modelos básicos de avaliação: a avaliação interna, 

coordenada pela CPA na IES; e a avaliação externa, realizada por comissões designadas pelo 

Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais - Inep, segundo diretrizes estabelecidas pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - Conaes (SILVA, 2015). 

Ferraz (2012) discutiu a avaliação da Educação Superior enfocando a pós-graduação, 

teve como objetivo analisar a configuração da docência universitária e a profissionalidade 

docente no contexto da avaliação da pós-graduação. Esta tese priorizou em suas análises o 

processo de configuração da docência universitária na pós-graduação no contexto da avaliação 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes e seus efeitos da 

adoção de critérios a serem atingidos na sistemática de avaliação desta coordenação, além de 

investigar no contexto da prática, a relação entre as políticas de avaliação da Capes. 

Estes estudos trouxeram grandes contribuições para o campo da avaliação em nosso 

Estado, a fim de contribuir a partir de outra ótica, neste trabalho tivemos como foco a avaliação 

institucional interna, precisamente o processo de autoavaliação desenvolvido pela instituição 

pública federal. Segundo Barbosa (apud Dias Sobrinho, 2011, p. 33), “a autoavaliação 

comporta várias matrizes e se trata de mais uma etapa do processo da avaliação institucional 

que acontece no interior da instituição”. Trata-se, portanto, de um trabalho permanente de 

análise, reflexão, autoconsciência institucional, onde as instituições fazem uma análise crítica 

de suas ações e de seus processos em desenvolvimento.  

O interesse para desenvolver esta pesquisa surgiu após averiguarmos as pesquisas feitas 

em Pernambuco nas universidades de maiores destaques. Percebemos que não existe nenhuma 

pesquisa que analisou a atuação da CPA junto à gestão dos cursos de graduação, no caso 

específico da Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, considerando que a missão da CPA 

é “coordenar e estimular o desenvolvimento de processos internos de avaliação, sistematizando 

e prestando informações à comunidade interna e ao Sinaes, contribuindo para o 

aperfeiçoamento da política de avaliação da UFPE com vistas à melhoria da qualidade da 
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Educação Superior” (UFPE, 2014). Concebemos a autoavaliação como um processo de 

autoconhecimento da instituição, considerando os problemas relativos à realidade de cada uma. 

A partir de algumas inquietações surgem perguntas a partir do objeto em estudo. Como a CPA 

atua desde a sua formação? A CPA existe apenas para cumprir as exigências do Estado, 

conforme o disposto em lei? Qual a preocupação com a qualidade da educação promovida pela 

UFPE? Qual a relação das instâncias responsáveis pela autoavaliação da UFPE com os cursos 

de graduação? 

A partir de vários questionamentos surge a pergunta central desta pesquisa: como a 

CPA está atuando junto aos gestores da graduação da UFPE, no que se refere à melhoria da 

qualidade dos cursos? 

Hipoteticamente acreditamos que a AI, especificamente a autoavaliação institucional, 

não é vivenciada pelos gestores como uma política indispensável para a melhoria dos cursos de 

graduação na UFPE. Ao mesmo tempo em que a CPA não apoia os cursos de graduação nesses 

processos avaliativos em prol da mudança de ação, em busca da qualidade e melhorias 

constantes, por problemas que são notados desde a implementação da CPA como pela definição 

de papéis dos sujeitos envolvidos com a gestão da CPA. 

Cabe salientar que a CPA visa à implantação da cultura da autoavaliação em todos os 

níveis e funções da comunidade da UFPE. No que concerce a concepção da natureza da CPA 

na UFPE, tem-se disposto, formalmente: 
I. Permanente, autônoma, constituindo-se como órgão de representação da 
comunidade acadêmica. 
II. Consultiva com prerrogativas para emitir pareceres sobre demandas específicas e 
prestar informações relacionadas ao processo de avaliação institucional interna da 
UFPE. 
III. Propositiva com prerrogativas para eleger princípios e diretrizes, elaborar normas, 
projetos e orientar procedimentos para o processo de avaliação institucional interna 
da UFPE. 
IV. Deliberativa com prerrogativas para decidir sobre processos, instrumentos, 
indicadores e usos dos resultados da avaliação institucional interna da UFPE (UFPE, 
2012, p. 1). 
 

No tocante a CPA, vislumbramos um órgão de representação da comunidade acadêmica, 

com atribuições, desde o processo de comunicação dentro da UFPE como em suas ações 

voltadas para legitimar seu papel enquanto órgão autônomo e estimulador da prática avaliativa 

dentro dos cursos. Já sua natureza consultiva, informativa sobre pareceres a respeito da 

avaliação institucional interna é bem elabora, comporta várias informações, dados estatísticos 

eficientes e eficazes que atendem a alimentação do sistema regulador do Estado e as análises 

institucionais. 

Diante do exposto, temos como objetivo geral: Analisar o processo de autoavaliação 
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institucional no âmbito da Universidade Federal de Pernambuco – UFPE, no que concerne à 

atuação da Comissão Própria de Avaliação – CPA junto aos gestores dos cursos de graduação. 

Temos os seguintes objetivos específicos:  

• Caracterizar a experiência de avaliação institucional da UFPE; 

• Conhecer a experiência de autoavaliação institucional na UFPE; 

• Compreender a relação entre a atuação da CPA e o exercício da autoavaliação no âmbito 

dos cursos de graduação na UFPE. 

Quanto à metodologia optamos pela pesquisa qualitativa, um estudo de caso sobre a 

UFPE no campus Recife nos anos de 2009-2014. As instâncias eleitas para fomentar as análises 

formam: a Pró-Reitoria para Assuntos Acadêmicos – Proacad; a Pró-Reitoria de Planejamento, 

Orçamentos e Finanças – Proplan; a CPA; e o Centro de Filosofia e Ciências Humanas – CFCH. 

Com abordagem teórico-metodológica apoiada na Análise do Conteúdo de Lawrence Bardin 

(2011).  

Quanto à relevância desta pesquisa, podemos destacar a importância científica e social 

dos resultados que foram obtidos, por conseguinte, esperamos que os mesmos possam 

contribuir para o reconhecimento da imprescindibilidade do processo de autoavaliação como 

mecanismo de melhoria da qualidade dos cursos da UFPE. Além de produzir uma contribuição 

acadêmica significativa para o Núcleo de Política Educacional, Planejamento e Gestão da 

Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, ressaltando que AI está 

presente nas discussões de todas as IES.  
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2 ESTADO AVALIADOR E GESTÃO DE POLÍTICA EDUCACIONAL NO BRASIL 

 

2.1 Introdução 

 

 Neste capítulo discutiremos o Estado avaliador e suas interfaces com a gestão de política 

educacional. Trataremos brevemente do Estado avaliador e sua consolidação em um cenário 

político de reformas na administração pública. Seguindo com a discussão em duas subseções, 

concepções e lógica de ação do Estado e, por fim, a gestão de política educacional no contexto 

do Estado avaliador. 

 

2.2 Estado avaliador: concepção e lógica de ação 

       

 O Estado avaliador se consolidou em um cenário político de reformas na administração 

pública. Portanto, para Afonso (2013) a avalição pode ser considerada parte das mudanças 

sociais, políticas e culturais ocorridas historicamente pela passagem neoconservadora e 

neoliberal na sociedade. O autor afirma que o Estado avaliador apareceu como uma proposição 

enfatizando as mudanças na Educação Superior. Sobre isto, Afonso (2013) estabelece fases que 

coexistem atualmente nas avalições de larga escala que comprovam esta proposta. A primeira 

fase do Estado avaliador descrita por ele compreende a avaliação em larga escala nos países 

que vivenciaram as reformas neoliberais e neoconservadoras, sendo assim, afirma que a 

avalição é considerada uma política estatal. 
 

a primeira fase do Estado avaliador foi claramente conotada, em termos político-
ideológicos, com o neoconservadorismo e o neoliberalismo emergentes, sendo 
igualmente a expressão de uma agenda (já) marcadamente preocupada com a 
afirmação e manutenção, mais explícitas, da supremacia educacional de alguns países 
face a outros, reforçando (internamente) a identidade nacional e (externamente) a 
procura de vantagens competitivas, num mundo em que o processo de globalização 
se iria tornar crescentemente perceptível (AFONSO, 2013, p. 271).   

 
 Para ele a avaliação constitui um dos eixos estruturantes das reformas da administração 

pública, tendo em vista que a expressão Estado avaliador surgiu para destacar as mudanças 

notórias na Educação Superior, ao passo que passou a ser usada nas diversas políticas públicas 

educativas. Atualmente, as versões do Estado avaliador podem ser usadas sincronicamente, 

tendo em vista que “a avaliação constitui-se ela própria como uma política estatal, enquanto 

instrumento da ação dos Estados e governos, tendo muito a ver com leituras internas das 

especificidades nacionais, ainda que filtradas e interpretadas por novas orientações ideológicas 

que estão emergentes” (AFONSO, 2013, p. 271).   
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 A política do Estado avaliador norteiou a busca de resultados escolares em diversos 

países sem particularidades de contextos, “efeito de contaminação” como afirma Afonso 

(2013). A este respeito ressalva que mesmo havendo uma interferência das Organização das 

Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura -UNESCO, o Banco Mundial - BM e a 

OCDE nas agendas educativas, há uma “mediação obrigatória dos Estados nacionais na 

formulação das perspectivas políticas” (TEODORO, 2001, p. 152).  

 A segunda fase do Estado avaliador, segundo Afonso (2013), foi assinalada pela 

intervenção das organizações internacionais no campo educacional nos anos de 1990. Como 

exemplo de algumas destas organizações são: The Organisation for Economic Co-operation 

and Development - OECD, The Programme for International Student Assessment - PISA e The 

International Association for the Evaluation of Educational Achievement - IEA. Os Estados 

buscaram a utilização dos modelos de avaliação internacional comparada sem associar às suas 

políticas educacionais. Isto fortalece a necessidade das políticas educacionais do Estado de 

acompanhar as tendências do mercado e colocar o conhecimento num patamar de 

competitividade internacional. Importante ressaltar que este tipo de avaliação ganhou força na 

década de 1990, porém, suas iniciativas foram desde a década de 1950. 

 Sobre este tema, Bottani (2006) discute as avaliações internacionais em grande escala, 

em particular a IEA, afirma que na década de 1950 a Associação Internacional para a Avaliação 

do Rendimento Escolar elaborava sua grande pesquisa internacional, no entanto, não existiam 

pessoas com experiências neste tipo de investigação sobre avaliação em larga escala, sendo 

assim, não poderiam afirmar se este tipo de investigação sobre a avaliação era viável sua 

aplicabilidade. O desafio científico do projeto da pesquisa internacional sobre avaliação foi 

identificar fatores que poderiam explicar o desempenho dos sistemas de ensino e ao mesmo 

tempo responder a perguntas sobre a existência do melhor sistema de educação.  
 

“La realización de encuestas sobre los aprendizajes de alumnos escolarizados en los 
diferentes sistemas de enseñanza ha modificado de manera sustancial los estudios 
comparados tradicionales al abrir la puerta a pasos fundados sobre metodologías 
empíricas que miden los aprendizajes para juzgar la eficacia de los sistemas de 
enseñanza. Durante décadas, en los mejores casos, los estudios de comparación se 
basaban en la confrontación de datos simples, como por ejemplo el porcentaje de las 
tasas de participación ende los diferentes niveles de instrucción, las tasas de 
escolarización más allá de la enseñanza obligatoria, la prolongación de la duración de 
la escolaridad obligatoria... (BOTTANI, 2006, p. 77) 
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 Conforme o autor, este projeto científico lançado pelos pioneiros da IEA4 permitiu 

mostrar que eles poderiam fazer algo para sair da estagnação das autoavaliações ou avaliações 

subjetivas de natureza holística ou impressionista. 

 A OECD teve um papel muito significativo tanto na década de 1990 como ainda nos 

dias atuais no que se refere à cooperação entre as nações tanto na economia como a construção 

de indicadores educacionais comparáveis internacionalmente, estudos técnicos, pesquisas e 

levantamentos para a análise das dimensões da constituição de indicadores. Segundo o Inep em 

parceria com OECD promove as seguintes atividades: 
 

- Desenvolve, coleta, analisa e interpreta uma grande variedade de indicadores 
internacionais por meio de suas publicações anuais; 
- Fornece um fórum para a cooperação internacional e a troca de informação sobre 
métodos e práticas de desenvolvimento e uso dos indicadores educacionais para os 
sistemas de formulação de políticas e gestão de sistemas educacionais; 
- Contribui para a metodologia e prática de avaliação para desenvolver mais 
indicadores válidos e confiáveis, e para uma melhor compreensão de sua utilização na 
formação de políticas (INEP, 2015). 

 
 O Brasil é um país parceiro da OECD5 sob a organização do Inep, o país fornece os 

indicadores nacionais para a publicação Education at a Glance. “Com base nos resultados do 

                                                
4 A Associação Internacional para a Avaliação do Rendimento Escolar - IEA é uma cooperativa internacional 
independente de instituições de pesquisa nacionais e agências governamentais de pesquisa. Realiza estudos 
comparativos em grande escala de realização educacional e outros aspectos da educação. Com 55 Anos de Pesquisa 
Educacional definiu o que é educacionalmente permitido dentro de uma nação, sugeriu o que é pedagogicamente 
possível nos sistemas de ensino para além das fronteiras nacionais. IEA tornou-se uma entidade legal em 1967, 
mas as suas origens remontam a 1958, quando um grupo de estudiosos, psicólogos educacionais, sociólogos e 
psicometristas reuniram-se no Instituto da UNESCO para a Educação em Hamburgo, Alemanha, para discutir os 
problemas da escola e da avaliação dos alunos. Eles argumentaram que uma avaliação eficaz requer o exame de 
ambas as entradas para a educação e seus resultados (tais como o conhecimento, atitudes e participação). Os 
fundadores da IEA via o mundo como um laboratório de ensino natural, onde experimento diferentes em sistemas 
escolares de diferentes maneiras poderiam obter os melhores resultados na educação de sua juventude. Eles 
assumiram que se a pesquisa poderia obter dados recolhidos em toda uma vasta gama de sistemas, a variabilidade 
seria suficiente para revelar relações importantes, que de outra forma escaparia à detecção dentro de um único 
sistema de ensino. Eles rejeitaram fortemente afirmações sem dados sobre os méritos relativos de diferentes 
sistemas de ensino, e teve como objetivo identificar os fatores que teriam influências significativas e consistentes 
sobre os resultados educacionais. (IEA, 2015) 
5 A Organização para a Cooperação Econômica e Desenvolvimento - OCDE nasceu oficialmente em 30 de 
setembro de 1961, tem suas raízes remontadas na Europa após a Segunda Guerra Mundial. Determinado a evitar 
os erros de seus predecessores, na esteira da Primeira Guerra Mundial, os líderes europeus perceberam que a 
melhor maneira de garantir uma paz duradoura era incentivar a cooperação e reconstrução, em vez de punir o 
derrotado.  Hoje, 34 países membros da OCDE em todo o mundo girar regularmente um ao outro para identificar 
os problemas, discutir e analisá-los, e promover políticas para resolvê-los. Os EUA têm visto a sua riqueza nacional 
quase triplicar em cinco décadas desde que a OCDE foi criada, calculadas em termos de produto interno bruto per 
capita da população. Os países que há algumas décadas atrás ainda eram somente jogadores menores no cenário 
mundial. Brasil, Índia e República Popular da China emergiram como novos gigantes económicos. Os três deles, 
com a Indonésia e África do Sul, são parceiros-chave da Organização e contribuir para o seu trabalho de uma 
forma sustentada e abrangente. Junto com eles, a OCDE traz em torno de suas mesas 39 países que respondem por 
80% do comércio mundial e dos investimentos, dando-lhe um papel fundamental na resposta aos desafios 
enfrentados pela economia mundial (OCDE, 2015). 
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Education at Glance, o Inep elabora anualmente um resumo com a análise dos dados publicados 

no EAG, comparando as estatísticas do Brasil com os resultados globais” (INEP, 2015).  

 Outro programa que marca a ação do Estado através da avaliação nestas três últimas 

décadas é o PISA6, Programa Internacional de Avaliação de Estudantes mencionado 

anteriormente. É uma avaliação comparada, aplicada a cada três anos a estudantes na faixa dos 

15 anos. É executado pela OCDE e coordenado no Brasil pelo Inep. O próprio programa afirma 

ser único porque ele desenvolve testes que não estão diretamente relacionadas com o currículo 

escolar. “Os testes foram projetados para avaliar em que medida os alunos no final do ensino 

obrigatório, pode aplicar seu conhecimento para situações da vida real e ser Preparado/equipado 

para a plena participação na sociedade. Portanto, as informações coletadas através de 

questionários também fornecem o contexto que pode ajudar aos analistas a interpretar os 

resultados” obtidos (INEP, 2015). 

 A hipótese do Pós-Estado Avaliador por Afonso (2013) compreende a ideia de 

mercantilização global da educação, impulsionada pelo BM e Organização Mundial do 

Comércio - OMC ocasionando uma convergência sistêmica. A lógica do capitalismo por si só 

compreende o lucro, por este motivo, o que marca o cenário da educação é a expansão do 

sistema capitalista mundial, este que atrai os países subdesenvolvidos para serem os novos 

consumidores no mercado mundial ao mesmo tempo que preparam uma mão de obra para 

atender ao mercado a partir deste novo modelo de sistema educacional. “E é justamente tendo 

em conta este contexto, de contornos ainda fluidos e incertos, que pode antecipar-se, do meu 

ponto de vista, a hipótese da emergência de um outro ciclo, que aqui designo, provisoriamente, 

de pós-Estado avaliador” (AFONSO, 2013, p. 279).  

 Esta afirmativa do autor está pautada em uma hipótese provisória, para isso, justifica o 

pensamento de Dale (2004) relativa à “agenda globalmente estruturada para a educação”. 

Enfatizando o poder econômico que a globalização e seus processos assumem em âmbito 

nacional e internacional, ou poderíamos afirmar de nação sobre nação, a este respeito critica: 
 

Ao contrário da perspectiva institucionalista (em que os valores e a ideologia que 
moldam a cultura educacional mundial comum são tão determinantes que se 
sobrepõem aos fatores nacionais, assim desvalorizando a especificidade destes e o seu 

                                                
6 O Programa Internacional de Avaliação de Alunos  - PISA é um estudo internacional trienal que tem como 
objetivo avaliar os sistemas de educação em todo o mundo, testando as habilidades e conhecimentos dos estudantes 
de 15 anos de idade. Até à data, os estudantes que representam mais de 70 economias tenham participado na 
avaliação. Os alunos fazem um teste que dura 2 horas. Os testes são uma mistura de questões de múltipla escolha 
em aberto e que são organizados em grupos com base em uma passagem que define uma situação da vida real. Os 
alunos receberão diferentes combinações de testes diferentes. Os estudantes e seus diretores de escolas também 
respondem questionários para fornecer informações sobre os alunos, escolas e experiências de aprendizagem e 
sobre o sistema escolar mais amplo e ambiente de aprendizagem. (OCDE, 2015) 
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contributo), para a perspectiva da agenda globalmente estruturada para a educação o 
que está em causa é a manutenção e reprodução do sistema econômico capitalista e a 
posição hegemônica que nele detêm os Estados mais poderosos – o que, no entanto, 
não impede que sejam analisadas as especificidades dos processos nacionais na 
procura das suas articulações com as dinâmicas transnacionais e globais. (AFONSO, 
2013, p. 279).  

 Observamos as políticas educacionais sendo copiadas sem a valoração das suas 

especificidades, sem a comprovação de sua eficácia para a demanda em questão. Os modelos 

de qualidade são assim anunciados e a busca pela excelência são prioridades ao processo 

capitalista o qual rege as políticas educacionais. A respeito disto direciona o “Estado 

competidor a rever o que é esperado dos sistemas educativos nacionais” (AFONSO, 2013, p. 

279).  

 Encontramos na literatura as evidências de uma adesão a agenda do comparativismo 

avaliador em âmbito mundial desde as grandes nações centrais aos países periféricos. Como 

afirma (Lima, 2011, p. 72), o mundo vivencia a presença de “fenômenos simultâneos e 

contraditórios de convergência sistêmica e de divergência competitiva”. Sobre esta realidade 

neomoderna que Afonso (2013) utiliza a teoria pós-moderna para analisar a necessidade dos 

países em homogeneizar para comparar e logo após confirmar a desigualdade ao passo que o 

que está em questão é a base capitalista destes postulados avaliativos.   

 No Brasil, o processo de mudança na lógica de ação do Estado ganhou força a partir do 

Governo Collor (1990-1992), mas teve suas raízes no início dos anos 1980 com a Comissão 

Especial de Desestatização em contrapartida à inadimplência do setor privado junto às 

instituições financeiras públicas. Segundo Bresser-Pereira (2008) no Governo Collor “a 

burocracia pública viveu em sobressalto devido à política radical que as autoridades 

econômicas adotam para reduzir as despesas do Estado. Existe, entretanto, uma iniciativa 

importante que é a tentativa de transferir para o setor público a ‘estratégia da qualidade total’ – 

uma forma de gestão bem-sucedida no setor privado” (p. 84).  

 O governo de Fernando Henrique Cardoso -FHC (1995-2002) foi marcado por reformas 

administrativas apresentado como principal argumento a rigidez da Constituição Federal de 

1988, a qual não atribuiu ao Estado a possibilidade de implantação de novos formatos 

organizacionais e institucionais, como também a substituição de controles formais pela 

avaliação permanente de resultados. 

 As três grandes emendas constitucionais neste governo segundo, Bresser-Pereira 

(1999), foram: reforma tributária, reforma da previdência social e reforma administrativa onde 

esta última obteve êxito.  
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A Reforma Gerencial de 1995 está substituindo a atual administração pública 
burocrática misturada a práticas clientelistas ou patrimonialistas por uma 
administração pública gerencial, que adota os princípios da "nova gestão pública" 
(new public management). As "reformas administrativas" na América Latina 
costumam ser apenas mudanças ad hoc no organograma da administração, que são 
implementadas no momento em que o novo governo toma posse. Essas são falsas 
reformas que não envolvem mudanças institucionais significativas. Na verdade, foram 
apenas duas as verdadeiras reformas administrativas desde a construção dos estados 
nacionais modernos: a Reforma Burocrática ou Reforma do Serviço Público e a 
Reforma Gerencial da Administração Pública. (BRESSER-PERREIRA, 1999, p. 6)  

 O autor reconhce a primeira Reforma Administrativas, ou Gerencial, constituindo como 

base os conceitos de Weber, portanto, a Reforma Burocrática de 1937, no primeiro governo 

Vargas prevaleceu a forma de dominação tradicional, este modelo de cunho patrimonialista 

criticou o modelo autoritarista, a corrupção e o nepotismo. A segunda reforma com grande 

repercussão nas duas últimas décadas, segundo o autor, revelou as razões pela a atual crise 

fiscal do Estado, esta decorrendo da ineficiência estrutural da administração pública 

burocrática. Completa afirmando que a “Reforma Gerencial, que flexibiliza os processos e os 

regulamentos burocráticos, conferindo um grau mais elevado de autonomia e de accountability 

às agências governamentais e aos seus gerentes” (BRESSER-PERREIRA, 1999, p. 6) Este 

documento baseia-se nas experiências da Grã-Bretanha países da OCDE. 7 

 A Reforma Gerencial de 1995 foi definida inicialmente no Plano Diretor. Este Plano 

Diretor marcou a Reforma do Estado brasileiro porque priorizou a terceirização das atividades 

de apoio para o setor privado, transferiu as atividades sociais e científicas para setor público 

não-estatal, transformando-as em organizações sociais. 

 A Reforma Gerencial teve uma implicação direta na Educação Superior, colocando em 

destaque a função do Estado avaliador. Neste contexto a avaliação está ligada aos interesses 

oficiais do Estado porque se trata de conhecimento. Tanto para o Estado como para o mercado, 

avaliar é imprescindível acima de tudo. Para Afonso (2005, p. 50), "a preocupação com o 

produto, mais do que com o processo, é uma das tônicas da avaliação no contexto do Estado 

avaliador". Avaliar neste sentido se faz necessário para o Estado poder visualizar se o que 

investiu teve retorno, onde investir mais, e como dar satisfação à sociedade dos investimentos 

públicos. 

 A última ênfase sobre a responsabilidade de accountability traz para o Estado Regular 

uma nova proposta de controle de qualidade que refletirá na Educação e na Educação Superior 

                                                
7 Organização de Cooperação e de Desenvolvimento Econômico. É uma organização internacional, composta por 
34 países e com sede em Paris, França. A OCDE tem por objetivo promover políticas que visem o desenvolvimento 
econômico e o bem-estar social de pessoas por todo o mundo. O combate à corrupção e à evasão fiscal faz parte 
da agenda da OCDE tendo já conseguido resultados otimistas em alguns países. 
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Brasileira. Accountability remete à obrigação de membros de um órgão administrativo ou 

representativo de prestar contas a instâncias controladoras ou a seus representados.  Esta 

prestação de contas pode ser em termos quantitativos, mas também de autoavaliação. Mesmo 

sendo composto de vários significados está intimamente relacionado com a responsabilidade 

civil, com a administração, com a liderança, enfatizando ações, produtos, decisões e políticas.  

 Segundo Alcoforado e Moraes (2008, p. 2) 

Com a chegada da segunda geração de reformas da Administração Pública, a questão 
do controle social, da participação social e do accountability vem sendo incorporados 
à agenda de reformas. Enquanto a primeira geração de reformas esteve focada na 
diminuição dos gastos públicos, privatizações, organização das atividades do Estado 
em setores segundo à natureza das atividades e serviços e equilíbrio das contas 
públicas, a segunda geração, por sua vez, traz à agenda governamental o tema da 
gestão, com o foco em resultados, eficiência, no atendimento ao cidadão, participação 
do usuário de serviços públicos e na transparência e accountability.  

 Na educação, “accountability tende a ser sinônimo de novas formas de regulação 

baseadas nos resultados que se propõem a substituir ou sobrepor as regulações burocrático-

profissionais predominantes até o momento” (MAROY, 2006; 2008). Propõe avaliar 

estabelecimentos escolares, seus meios de operação e funcionamento geral com vistas a extrair 

resultados que favorecem o conhecimento de falhas e possíveis correções no funcionamento 

dos estabelecimentos. No Brasil caminha paralelamente a avaliação externa buscando 

resultados providos dos alunos e dos estabelecimentos de ensino.  

 Sobre esta temática Maroy (2008) discute sobre os modelos de governança como um 

"quase-mercado" e sobre o "Estado avaliador", afirma que ambos compartilham certas 

características que se opõem ao regime burocrático-profissional.  Argumenta que tanto a 

avaliação externa como a autoavaliação institucional deveriam pautar a melhoria das práticas e 

dos resultados através de incentivos simbólicos ou materiais, em conformidade com o 

"contrato" entre as instituições e o Estado correlato a uma autonomia de gestão econômica e 

pedagógica.  
accountability na educação consiste em estabelecer instrumentos de regulação 
ancorados nos conhecimentos que permitem avaliar os resultados, os outputs das 
organizações (pelo teste de certas aprendizagens cognitivas ou certas competências 
sociais ou emocionais) ou de assegurar um controle sobre o processso (pelo 
estabelecimento de auditorias que visam avaliar o modo de organização e as práticas 
pedagógicas internas de um estabelecimento) as quais se referem aos padrões de 
qualidade, às boas práticas de referência. Esses instrumentos de regulação são, 
portanto, mais baseados no conhecimento que noutros pontos clássicos do controle, 
referem-se à regra (a regulamentação como instrumento de regulação), ou ao dinheiro 
(seja uma regulação baseada nas formas de financiamento, de estímulos ou 
recompensas financeiras etc.). Por esse motivo, os dispositivos de accountability 
participam do que chamamos, de outro modo, regime de regulação pós-burocrático 
dos sistemas de ensino, inspirado no modelo do Estado avaliador (MAROY, 2013, p. 
323). 

  



 

	

28 

 A educação não está afastada da teoria da modernização, ao contrário, através desta 

teoria visualizamos as questões sobre a avaliação em âmbito nacional e internacional. 

Associando ao accountability, podemos conferir na literatura que este modelo novo de 

regulação e gestão educacional entrou no debate educacional como caminhos para compreender 

e tratar questões educacionais. Portanto, na educação accountability está associada, além da 

prestação de contas em termos quantitativos, autoavaliar a educação, disponibilizar 

conhecimento sobre o que se conseguiu realizar e de justificar as falhas. Accountability 

configura-se para Schneider e Nardi (2015, p. 59) como “dispositivos técnicos postos em ação 

na articulação entre os elementos que integram esse conceito, os quais passaram a incluir, como 

parte das políticas educacionais em curso, formas de avaliação em larga escala”. O que indica 

a aceitação do Estado avaliador como uma nova fase de atuação do Estado (BALL, 2004). 
 

A utilização de formas de avaliação de largo espectro (dos estudantes, das escolas e 
dos professores) tornou-se, nas últimas três décadas, peça principal das estratégias 
empreendidas pelos Estados nacionais na orientação das mudanças em curso. Na 
senda de vários autores, é possível afirmar que as formas de avaliação adotadas desde 
então têm sido responsáveis pela implementação de mecanismos de um “quase-
mercado” na educação, a partir dos quais se concretiza a remodelação do papel do 
Estado na condução das políticas públicas e o fortalecimento nas formas e estratégias 
de controle educacional (SCHNEIDER e NARDI, 2015, p. 59). 

 
 Segundo os autores as avaliações em larga escala aplicadas na educação norteiam os 

rumos, as decisões dos governantes no que tange as políticas públicas direcionadas a ela. O 

controle educacional pelo Estado utiliza a regulação com características mercadológicas dando 

ênfase aos resultados. No caso das Instituções de Educação Superior, a avalição por via da 

regulação, accountability, além dos resultados, procura controlar a qualidade dos cursos 

graduação que são ofertados, tendo em vista a grande proliferação de instituições particulares 

que ofertam cursos sem um mínimo controle de qualidade, comprometendo assim a formação 

dos futuros profissionais que irão atuar no mercado. 

 

2.3 Gestão de política educacional no contexto do Estado avaliador  

 

 As ações do Estado têm sido historicamente reconhecidas pela sua ligação com as 

demandas da economia (Poulantzas, 1980). Nesse sentido, a discussão sobre o Estado 

capitalista pautou-se essencialmente por enfatizar a inscrição da luta de classes, muito 

particularmente da luta e da dominação política no âmbito institucional do Estado. O estudo 

sobre o tema a partir deste viés produziu o entendimento de que o Estado seria, estritamente, 

uma condensação de forças que dá direcionamento a burguesia.  
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  Afirma Gomes (2011, p. 28) que 
 
o Estado é, nas sociedades capitalistas contemporânea, a agência dominante de 
produção, financiamento e regulação das políticas públicas, ele é talvez o veículo mais 
central e importante – porque atua de forma cotidiana, sistemática e regulatória com 
as políticas públicas – de mobilização das forças, processos e ações político-sociais 
de conservação ou transformação social.   

 
  Pode-se considerar que a ação do Estado com base nessa assertiva do autor não rompe 

por completo com a concepção de que as políticas estatais são expressões da luta de classes que 

o estruturam. Não obstante, há um elemento novo que é a compreensão da própria ação do 

Estado como mobilização das forças, processos e ações político-sociais de conservação ou 

transformação social.  Trata-se, portanto, de compreender que as lutas que são travadas no 

interior do aparato estatal não se restringem a meros interesses da burguesia. Há, no próprio 

sentido de luta, a admissibilidade de que esta também contemple a busca pela garantia de justiça 

social por meio das ações desenvolvidas pelo Estado.  

 Isto requer pensar outra composição das forças que ocupam o Estado. Sobre essa 

possibilidade, faz-se pertinente reconhecer que o processo de proposição e implementação de 

políticas públicas, aqui sendo enfatizada a abordagem sobre as políticas educacionais, tem 

registrado o movimento crescente da participação social nos espaços públicos em que se confere 

poder decisório sobre as ações que o Estado deve desenvolver. Sobre esse aspecto, Gomes 

(2011, p. 29) considera que 
 

as políticas (de educação) não são produtos exclusivos do Estado, assim como é 
pressuposto que a conservação ou transformação social não é produto único e 
exclusivo da ação do Estado, porque só pode ser da ação relacional do Estado com as 
demais forças da sociedade.  

 
  Pode-se considerar que tal processo onde a ação relacional do Estado com as demais 

forças da sociedade expressa, por um lado, a perspectiva de defesa pela consolidação do Estado 

democrático (CASASSUS, 1995), concebendo-se a democracia como “um conjunto de regras 

(primárias ou fundamentais) que estabelecem quem está autorizado a tomar as decisões 

coletivas e com quais procedimentos” (Bobbio, 1986, p. 18), por outro lado, tem revelado uma 

maior complexidade quanto à ocupação do Estado, à medida que a agenda pública passa a ser 

definida por agentes que podem assumir a defesa de interesses particulares de determinados 

grupos, sendo estes agentes representantes tanto da sociedade política quanto da sociedade civil 

(ANDRADE, 2012).    

 Isto significa que o debate sobre a gestão de políticas educacionais tem assumido, 

formalmente, o princípio da descentralização como base para a criação de espaços na esfera 
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pública que fortaleçam a democracia representativa. Esta acepção do verbo descentralizar 

assume o significado de cogestão do Estado, no sentido que os agentes porta-vozes do executivo 

não mais detêm o poder deliberativo isoladamente, mas apenas se reconhece legitimidade na 

definição da agenda estatal quando esta é construída em coparticipação com a sociedade civil 

organizada. 

 Com base neste entendimento, concebe-se que a Política de Avaliação Educacional tem 

sido referida como ação descentralizada pelo Estado, segundo Dantas (2005), à medida que se 

supõe que sua concepção e execução deve envolver o compartilhamento de responsabilidades 

entre as instâncias governistas e a representatividade dos sujeitos vinculados ao lócus onde esta 

política se efetiva. A articulação discursiva que vincula intrinsecamente os termos avaliação, 

descentralização e democracia tem conferido, teoricamente, potencialidade para que a avaliação 

educacional impacte a melhoria da qualidade da educação, uma vez que os resultados dessa 

política alimentaria o reordenamento das ações educacionais. 

 Contudo, cabe ponderar que "a iniciativa de descentralizar no campo da educação veio 

precisamente do centro e não dos outros estamentos dos sistemas, sejam estes regionais ou 

locais" (CASASSUS, 1995, p. 70). Essa assertiva do autor permite considerar que nem sempre 

a descentralização é sinônimo de prática democrática. Sobre esse aspecto, Mendonça (2001, p.  

92), adverte que 
 

apesar da descentralização não ser intrinsecamente democratizante, é corrente a 
confusão conceitual sobre o tema, estabelecendo ligação direta entre a centralização 
e o autoritarismo, entre a descentralização e a democracia (...). Dentre as diferentes 
dimensões da descentralização adotadas nos sistemas - pedagógica, administrativa e 
financeira - esta última é a forma prevalente. No entanto, a precariedade de recursos 
faz com que a descentralização financeira transforme-se em administração da 
escassez, funcionando como fator agravante o fato de que a escola, tida pelo sistema 
como autônoma, vê-se obrigada a decidir sobre a sua própria privação, isentando o 
Estado desse desconfortável ônus.  

 
  Assim, uma vez que o sentido da descentralização, quando relacionado à gestão 

contemporânea das políticas públicas, somente pode ser construído nas complexas relações que 

envolvem a ocupação das instâncias com poder decisório sobre agenda estatal, faz-se 

imprescindível aprofundar também os sentidos em que a composição conceitual (participação 

social, autonomia, avaliação, entre outros) que têm alicerçado o debate sobre Estado 

democrático adquire no contexto das práticas exercidas pelas instituições públicas. 

 A concepção de Estado discutida anteriormente foi importante para falarmos das 

políticas sociais e suas interfaces com as políticas de Estado, a qual destacaremos as políticas 

sociais educacionais no contexto do Estado avaliador. Quando nos referimos às políticas 

educacionais, estamos considerando as ideias e as ações governamentais, reconhecendo que a 
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análise de política pública é, por definição, estudar o Estado em ação (AZEVEDO, 2004; 

SOUZA, 2003). “É o Estado implantando um projeto de governo, através de programas, de 

ações voltadas para setores específicos da sociedade” (HÖFLING, 2001, p. 32).  

 Segundo Höfling (2001) as políticas públicas não podem ser reduzidas a políticas 

estatais. Ao fazer está afirmativa a autora atribuiu ao Estado a responsabilidade de 

implementação e execução de políticas por meio de órgão públicos, já que as “políticas sociais 

se referem a ações que determinam o padrão de proteção social implementado pelo Estado, 

voltadas, em princípio, para a redistribuição dos benefícios sociais visando a diminuição das 

desigualdades estruturais produzidas pelo desenvolvimento socioeconômico” (HÖFLING, 

2001, p. 32). Já para Teixeira (2002) “as políticas públicas traduzem, no seu processo de 

elaboração e implantação e, sobretudo, em seus resultados, formas de exercício do poder 

político, envolvendo a distribuição e redistribuição de poder, o papel do conflito social nos 

processos de decisão, a repartição de custos e benefícios sociais” (p. 2).  Para ele as políticas 

públicas são legitimadas quando há mediações sociais e institucionais a partir da natureza do 

regime político de uma determinada sociedade. Por isto, define: 
 

“Políticas públicas” são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; 
regras e procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações 
entre atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, 
sistematizadas ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de 
financiamentos) que orientam ações que normalmente envolvem aplicações de 
recursos públicos. Nem sempre porém, há compatibilidade entre as intervenções e 
declarações de vontade e as ações desenvolvidas. Devem ser consideradas também as 
“não-ações”, as omissões, como formas de manifestação de políticas, pois 
representam opções e orientações dos que ocupam cargos (TEIXEIRA, 2002. p. 2, 
Grifos do autor). 

 
 As políticas públicas acentuam-se em campos contraditórios de interesses públicos, 

regulam relações e estabelecem limites entre público e privado, além de buscar atender às 

camadas mais vulneráveis da sociedade através de agendas diversas. Dentre as modalidades de 

Políticas Públicas, existe a natureza ou grau de intervenção, as quais, Teixeira (2002) apresenta 

como estrutural, conjuntural ou emergencial, com abrangência universal, segmentada e 

fragmentada.  

 Quanto ao seu papel das políticas públicas nas relações sociais: 

a) distributivas – visam distribuir benefícios individuais; costumam ser 
instrumentalizadas pelo clientelismo; b) redistributivas – visam redistribuir recursos 
entre os grupos sociais: buscando certa equidade, retiram recursos de um grupo para 
beneficiar outros, o que provoca conflitos; c) regulatória – visam definir regras e 
procedimentos que regulem comportamento dos atores para atender interesses gerais 
da sociedade; não visariam benefícios imediatos para qualquer grupo (TEIXEIRA, 
2002, p. 2) . 
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 Teixeira (2002) traz estas distinções entre as políticas públicas levando em consideração 

o que foi estabelecido pelo neoliberalismo, sendo assim, o Estado intervém nas políticas 

públicas a fim de manter o equilíbrio social e interferir o mínimo possível no mercado, além de 

compensar políticas de contraposição, seletivo e não universalizante. A resepito destas questões 

que a intervenção do Estado acontece através de ações mínimas compensadas por políticas 

públicas que amenizam os desequilíbrios mais graves na sociedade.  As políticas públicas, no 

contexto da regulação, nesta conjuntura, definem as legislações, as normas gerais para beneficar 

todos na sociedade.  

 Azevedo e Gomes (2009), ao analisarem a etimologia da palavra “regulação estatal” e 

seu emprego nas últimas décadas associada ao discurso neoliberal com suas interfaces 

mercadológicas e sua estreita articulação com as políticas públicas, trazem uma reflexão na 

direção das práticas governamentais, onde a regulação passa a ser indispensável. Segundo os 

autores, “passou a ser fundamento político para o refuncionamento do modo de produção 

capitalista a partir dos anos de 1970, fortalecendo-se e consolidando-se como política de gestão 

social que vincula gestão macroeconômica à micropolítica do cotidiano” (AZEVEDO e 

GOMES, 2009, p. 96). 

  Para analisarmos a avaliação como ferramenta de regulação do Estado, enveredaremos 

nas relações dialéticas de poder. A avaliação vista como uma atividade política, a partir de uma 

ótica sociológica onde as políticas públicas estão direcionadas a avaliação de programas 

educacionais com características de disciplinarização, à medida que a avaliação é utilizada 

como um sistema de poder. Tal concepção, no entanto, não tem sido difundida pelo discurso 

oficial, apenas como a relação de dominação entre avaliador e avaliado, pelo contrário, há forte 

ênfase enunciativa no que diz respeito ao viés de entendimento da avaliação como mecanismo 

propulsor da democratização da qualidade de ensino, conforme fragmento de texto produzido 

pelo Inep a seguir:  
 

os instrumentos em vigor, que sejam considerados válidos, devem ser preservados e 
aperfeiçoados, porém integrados a outra lógica que seja capaz de construir um sistema 
nacional de avaliação da Educação Superior, articulando regulação e avaliação 
educativa. O enfoque a ser adotado considera a avaliação institucional não como um 
fim em si, mas como parte de um conjunto de políticas públicas, no campo da 
Educação Superior, voltadas para a expansão do sistema pela democratização do 
acesso, para que a qualificação do mesmo faça parte de um processo mais amplo de 
revalorização da Educação Superior como parte de um projeto de desenvolvimento da 
nação brasileira (BRASIL, 2003, p. 30).  

 
  No conjunto do discurso produzido pelo Inep (2003), a avaliação é de fato assumida 

como um importante papel nas políticas de Educação Superior. Dentre as razões que levam a 
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esse reconhecimento, tem-se o entendimento de que os custos da Educação Superior se tornam 

cada vez mais elevados, trazendo ao Estado a indispensabilidade da informação e da prestação 

de contas da qualidade e da amplitude dos serviços que as IES prestam à sociedade em ensino, 

pesquisa e extensão. Portanto, o que justifica, no discurso oficial, o valor atribuído a concepção 

e a prática de avaliação com a função de regulação é tanto a necessidade de controle quanto à 

dimensão formativa que o processo de avaliação promove no âmbito institucional.  

 Dentre as responsabilidades do Estado com a Educação, o inciso IV do Artigo 10 da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional LDB/1996 trata sobre: autorizar, reconhecer, 

credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de Educação 

Superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino. A esta respectiva legislação recai a 

obrigação do Estado em avaliar o sistema de Educação Superior em sua globalidade. Sobre esta 

tônica da regulação é que a avaliação ganha espaço, não só como fator inerente ao ensino, mas 

também como forma da gestão educacional dispor de parâmetros de qualidade dos serviços 

prestados tanto pelas instituições privadas como públicas. Para as políticas educacionais está 

imposto desafios complexos que abrange a gestão da qualidade imposta pelas demandas sociais 

na Educação Superior e sua expansão. 

 Nestas últimas décadas, a avaliação tem se tornado um instrumento imprescindível para 

a gestão e para as ações públicas como formulação e implementação de políticas educacionais. 

Através da prática avaliativa, são evidenciadas situações, realidades e contextos específicos que 

norteiam ações diretas e objetivas em prol de ajustes contextuais. Sobre a garantia da qualidade 

do ensino no Brasil, a Constituição Federal de 1988 já tratava deste tema no artigo 206, inciso 

VII - garantia de padrão de qualidade. Destinada à Educação Superior encontramos como 

dispositivo legal amparando a qualidade deste nível de ensino a Lei nº 10.861 de 14 de abril de 

2004, no primeiro Parágrafo, primeiro Artigo apresenta que “O Sinaes tem por finalidade a 

melhoria da qualidade da Educação Superior” (BRASIL, 2004). A este respeito, o Estado 

incumbido de propor políticas educacionais que garantam além da qualidade do ensino 

ministrado nos estabelecimentos públicos, o controle das instâncias privadas como consta na 

mesma constituição no Art. 209, parágrafo II - autorização e avaliação de qualidade pelo poder 

público. Ainda no Art. 214 é mencionada a melhoria da qualidade do ensino a partir das ações 

do poder público. A lei estabelecerá o Plano Nacional de Educação, de duração plurianual, 

visando à articulação e ao desenvolvimento do ensino em seus diversos níveis e à integração 

das ações do poder público que conduzam à: I - erradicação do analfabetismo; II - 

universalização do atendimento escolar; III - melhoria da qualidade do ensino (BRASIL, 1988). 

É possível perceber a reprodução desse entendimento no próximo fragmento:  
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a criação de um sistema, combinando regulação e avaliação educativa, em suas 
dimensões interna e externa, deve ser de responsabilidade compartilhada do Estado e 
das instituições, mas interessa também, sobretudo à população, que tem os direitos de 
contar com um sistema educativo que cumpra com os principais anseios e 
necessidades mais gerais da sociedade, e de saber como as instituições estão 
realizando seus mandatos sociais relativos ao avanço do conhecimento e à formação 
de cidadãos que também sejam bons profissionais (BRASIL, 2003). 

  
 Na política educacional brasileira os sistemas de avaliação são recentes, ao contrário do 

Censo escolar que existe há décadas, este último não tem sido suficientemente explorado pelo 

sistema educacional brasileiro. Entretanto são notórias as dificuldades que a gestão escolar tem 

passado para acompanhar os padrões básicos de qualidade a partir de políticas educacionais não 

estimulantes. Partindo deste contexto, podemos afirmar que é indispensável incorporar na 

gestão educacional uma cultura avaliativa, onde as instituições se reconheçam nos dados e 

articulem-se em prol de rever e reverter os fracassos educacionais. 

 A avaliação pode ser um instrumento de controle, de regulação ou de emancipação. 

Nesta categoria pretendemos analisar a forma como é planejada, aplicada e como os resultados 

obtidos podem ser analisados na Educação Superior, refletidos e posteriormente transformados 

em ações que contribuam para a qualidade da Educação Superior e exercício da democracia. 

Portanto, para chegarmos a este entendimento, fez-se necessário discutirmos no próximo 

capítulo a avaliação educacional, suas dimensões e concepções, reconhecendo as amplas 

dimensões que a avaliação contempla, subsidiando atos regulatórios de uma ação em curso e 

atos de certificação final do que fora produzido. 
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3 AVALIAÇÃO EDUCACIONAL: CONCEPÇÕES E DIMENSÕES 

 

3.1 Introdução 

  

Este capítulo traz a conceituação e o breve histórico da avaliação educacional. Em 

seguida discutiremos a composição da avaliação educacional enfatizando as dimensões da AI 

e autoavaliação intitucional, levando em consideração que a avaliação não está presente só na 

educação, mas em várias áreas da sociedade. Por fim, apresentaremos as expectativas com o 

processo de avaliação, especificamente a avaliação e a qualidade da educação. 

 

3.2 Conceituação e breve histórico da avaliação educacional 

   

O campo conceitual da avaliação foi construído em consonância com os movimentos 

sociais e suas mudanças históricas (DIAS SOBRINHO, 2003). A história apresenta fases sobre 

o que diz respeito à utilização da avaliação. Portanto, trazer para nosso texto esta periodização 

corrobora para o entendimento da AI dentro do contexto da educação superir e suas interfaces 

pela busca de qualidade.  

Dias Sobrinho (2003) menciona que Stufflebeam e Shinkfield (1987), apresenta cinco 

períodos básicos da avaliação. O primeiro período da avaliação, conhecido de pré Tyler no final 

do século XIX e início do século XX foi marcado pela elaboração e aplicação de testes que 

valorizavam o conhecimento construído pelos sujeitos, posteriormente marcado por medições 

psicofísicas, onde a avaliação era um processo de comparação entre dados do desempenho e os 

objetivos instrucionais preestabelecidos.  

Portanto, neste período, a avaliação e a medição eram conceitos que se 

interrelacionavam fazendo parte do paradigma positivista que até então estava inserido no 

campo da psicologia. Trazendo este modelo de avaliação para a atualidade, enfatiza Dias 

Sobrinho (2003, p. 17) apud Barbier (1990), que este ainda "continua a ocupar grande espaço 

nas instituições de ensino e formação, e o seu desenvolvimento parece diretamente ligado ao 

caráter seletivo destas instituições”.  

Na sequência, o segundo período se refere à avaliação educacional na década de 1930, 

representada por Ralph Tyler, o qual contribuiu significamente ao campo da avaliação. Este 

enfoque teórico da avaliação, priorizava os objetivos educacionais. O papel essencial da 

avaliação, segundo Tyler, “é averiguar até que ponto os objetivos educacionais traçados estão 

sendo testados, alcançados pelo currículo e práticas pedagógicas, a determinação do grau em 
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que mudanças comportamentais estão ocorrendo” (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 19 apud 

TYLER 1986).  

A avaliação neste período é vista como “um processo de aperfeiçoamento contínuo 

programado e se volta para reformulação de currículos, para estabelecimento dos objetivos 

educacionais a serem cumpridos, para as diferenças individuais e para a constituição de normas 

regionais ou nacionais" (DIAS SOBRINHO, 2003, p. 21). Trata-se, portanto, da avaliação com 

características de eficiência, produtividade, de caráter accountability, com aspectos reguladores 

e classificatórios são manifestados nesta mesma época. A avaliação instituicional da atualidade 

se aproxima da avaliação deste segundo período descrito pelos autores. 

O terceiro período considerado a era da inocência, foi assim denominado por 

Stufflebeam e Shinkfield. Segundo Dias Sobrinho (2003), foi marcado pelo descrédito tanto da 

avaliação quanto da educação nas décadas de (1917-1946). Os autores classificaram o quarto 

período da avaliação como realismo nas décadas (1958-1972) porque houve uma grande 

valorização da avaliação em virtude das polêmicas sociais. Os autores concluíram que dentre 

as teorias citadas, a que obteve maior consistência teórica foi justamente a destinada a 

profissionalização da avaliação na década de 1973 marcada concomitantemente pela meta-

avaliação, ou seja, pela necessidade de estudar a própria avaliação. Portanto, podemos 

considerar que a autoavaliação institucional se aproxima desta fase.  

Para compor nosso referencial teórico foi necessário conceituar a avaliação, portanto, 

não faremos considerações longas acerca da avaliação, pois esta acumulou ao longo da história 

um grande volume de pesquisas, as quais seguiram caminhos distintos, porém, se aproximando 

do objetivo de estudo a que se destina. Sendo assim, a avaliação é compreendida como uma 

área de investigação científica e transformou-se numa atividade complexa. Nesta direção, 

Ristoff (2003) afirma qua a avaliação é, na verdade, uma questão mais complexa do que 

normalmente se imagina, no entanto, cada pesquisador traz para seu campo de pesquisa, sua 

realidade, levando em consideração a utilização e o objeto observado. 

Flores (2010, p. 7) diz que a avaliação constitui “um meio indispensável para 

compreender melhor uma determinada realidade, mas ela não pode ser vista, de forma simplista, 

como a panaceia para todos os problemas, sobretudo se não se questionarem os seus princípios 

e pressupostos, os seus procedimentos e métodos, os fins que se destina”.  Neste caso, os 

estudiosos ao recorrerem à avaliação para apontar problemas, deve-se observar o contexto 

histórico, as causas das transformações as quais se inserem uma determinada realidade.  

O termo avaliação tem se apresentando em algumas relações de maneira complexa e 

polissêmica como afirma Neto (2010, p. 86): 
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Este conceito é em si mesmo polissêmico. Para uns, a avaliação resume-se a medir 
resultados educacionais geralmente por meio de provas. Para outros, a simples 
medição reduz o significado da avaliação. Avaliar significaria ir além das medições 
ou apresentação de resultados e envolveria a definição de políticas e estratégias 
governamentais que levariam ao aperfeiçoamento institucional e do próprio processo 
de ensino-aprendizagem em seus diferentes graus e modalidades. 

 
 Os vários significados atribuídos à avaliação podem contemplar métodos de coletas, 

processamentos de dados, exame escrito, esclarecimento de metas e objetivos educacionais, 

sistema de controle de qualidade, entre outros significados, portanto, é também um instrumento 

na prática educativa de verificação de objetivos educacionais. Discutindo o conceito de 

avaliação podemos dizer que é um processo contínuo de coleta de dados em prol da melhoria 

da qualidade do ensino ou de um sistema escolar.   

Meyer (1993) definiu avaliação como instrumento de gestão necessário para se 

mensurar os esforços da organização, sua qualidade, excelência, utilidade e relevância. Partindo 

da ótica da gestão, a avaliação pode ser um dos componentes indispensáveis para o processo de 

planejamento de projetos, planos, programas, atividades, etc., pois analisa, julga competências 

e resultados tanto pedagógicos quanto administrativos, podendo ser definida como conjunto de 

mecanismos, instrumentos, métodos e técnicas utilizados para acompanhar, analisar e julgar a 

execução de planos, programas e projetos e suas atividades e tarefas.  

 Na prática, os critérios de escolha das técnicas e instrumentos de avaliação dependem 

dos objetivos, dos meios, e dos conteúdos. No entanto, deve seguir critérios para que seja aberta, 

benéfica, justa, útil, uniforme, global, eficaz na mudança de comportamento, estar ao alcance 

dos que estão envolvidos no processo avaliativo, e por fim, ter validade por um longo período.  

Associada à gestão acadêmica, Dressel (1985) compreende a avaliação como exação e 

apreciação de dados através de processos formais que oferecem conteúdo para julgamento 

racional em dado contexto. A partir desta ótica, a avaliação se enquadra na melhoria da 

organização porque consegue encontrar as fragilidades que enfraquecem a gestão acadêmica da 

instituição. Concebida como um processo contínuo que possibilita as instituições à melhoria da 

qualidade. 

 Com o discurso da qualidade na educação, a avaliação passou a ser preocupação da 

gestão escolar. Avaliam no âmbito educacional para qualificar “programas, currículos, 

condições tecnológicas, infraestrutura, clima organizacional etc.” (CERVI, 2008, p. 67). 

Segundo Demo (2008, p. 3), “a qualidade formal refere-se a instrumentos e a métodos e 

qualidade política a finalidades e a conteúdos”. Para atender a estas especificidades, onde são 

vivenciadas como parâmetro para avaliar a qualidade e a quantidade, a avaliação passa a ser 

um fenômeno essencial e contraditório nas políticas públicas no campo educacional brasileiro. 
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 No âmbito educacional, o sentido genérico “considera a avaliação como expressão de 

uma racionalidade técnica, adstrita à direção e à estipulação de condutas, passível de se encaixar 

em múltiplos enfoques e modelos” (CERVI, 2008, p. 65). Esta definição refere-se aos diversos 

modelos de avaliação educacional onde a escolha por um deverá atender aos objetivos que se 

deseja alcançar. Na Educação, por muito tempo, a avaliação foi empregada como sinônimo de 

medir. Ao longo da história, notou-se que nem sempre tudo pode ser medido no âmbito 

educacional. 

 Importante salientar que boa parte da literatura enfatiza a avaliação referente à 

aprendizagem do aluno e a avaliação como técnica. No entanto, não podemos pensar que a 

avaliação é apenas um subsídio técnico escolar. Ela pode ser política pública ou ser parte da 

política institucional. “O que caracteriza epistemologicamente a avaliação educacional, tendo 

como objeto a política pública e sendo a própria política pública, é ser formativa e reguladora” 

(SILVA, 2012, p. 9).  

Na educação, a avaliação é utilizada como campo de estudo, prática pedagógica e 

política, confirma a prática de seleção e hierarquização em contexto de regulação. Trouxemos 

algumas reflexões sobre a avaliação educacional porque a AI surge a partir da educacional. 

Sendo assim, a AI é uma modalidade da avaliação educacional, sendo especificidade da AI 

avaliar projetos, políticas e instituições. No próximo capítulo, trataremos da avaliação como 

política pública a partir das reformas educacionais na Educação Superior.  

 

3.3 Avaliação institucional  

 

Tem suas primeiras iniciativas no século XX na América do Norte e depois na 

Inglaterra, se concebe como um instrumento de processo, de acompanhamento contínuo das 

atividades da gestão, com o intuito de propiciar mudanças necessárias à instituição, a partir da 

análise da missão, objetivos e metas. Partindo do princípio que toda avaliação objetiva 

assegurar a continuidade das atividades da instituição em consonância com a legislação, esta 

modalidade da avaliação caminha para a valorização dos acertos e dos resultados positivos, 

como também busca identificar as fraquezas da instituição. Portanto, os dados decorrentes de 

avaliações institucionais são primordiais para a tomada de decisão porque impulsiona 

mudanças, estabelece alternativas, elabora melhorias e ampliações significativas ao longo da 

história da instituição. 

 Sobrinho (2000) define AI como "um empreendimento sistemático que busca a 

compreensão global da universidade, pelo reconhecimento e pela integração de suas diversas 
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dimensões”. Assim, a AI não se limita apenas a um estudo sistemático, necessita da vontade 

política para ser executada. Esta definição contempla à universidade o dever de apreciar as 

dimensões políticas da instituição, além da integração e articulação da mesma com a 

administração universitária, infraestrutura, ensino, pesquisa e extensão.  

 Segundo Belloni (1995) apud Ristoff, (2003, p. 30): 
 

A avaliação Institucional... é um empreendimento que busca "promoção da tomada de 
consciência sobre a instituição. Seu objetivo é melhorar a universidade. A 
autoconsciência institucional constitui um importante subsídio para o processo da 
tomada de decisão, tanto em nível individual quanto em nível coletivo, da instituição 
como um todo, com vistas ao seu aperfeiçoamento, e tem como ponto de fundamental 
importância a intensa participação de seus membros tanto na forma de encaminhar a 
avaliação na identificação de critérios e procedimentos, como autorização dos 
resultados.  

 
 Nesta definição percebe-se o caráter formativo que a AI propõe no que tange a melhoria 

institucional. A este respeito, há uma preocupação com o processo educacional da avaliação 

para que a AI seja dotada de discernimento pelos sujeitos que integram a instituição a fim de 

que todos os processos avaliativos sejam valorizados em consonância com a cultura avaliativa 

participativa. 

 Além do caráter formativo, a AI pode ser um instrumento privilegiado de regulação da 

educação por parte do Estado, ao passo que a responsabilidade do sucesso ou não dos alunos e 

do sistema educacional recai sobre a gestão e sobre os docentes que são plenamente 

responsabilizados pelos desempenhos dos estudantes.  

Quanto as modalidades de AI encontramos na literatura quatro modelos que podemos 

resumir a partir do especificado por Gatti (2005, p. 11): 
 

1. os descritivos – quando se coletam, geralmente por meio de questionários, 
características das instituições, traçando-se o seu perfil, utilizando diferentes 
variáveis; 
2. os descritivos-analíticos – em que se procura comparar ou cruzar variáveis ligadas 
aos processos internos e aos produtos; 
3. os reflexivos-interpretativos – que, a partir de um fundamento descritivo e analítico, 
apresentam diferentes interpretações, traduzindo significados e relevâncias, com base 
em referentes sociocientífico e culturais, agregando, também, formas diversificadas 
de coleta de dados como entrevistas – individuais ou coletivas; observação; grupos 
focais; estudos de caso, etc., contemplando os variados nichos organizacionais; 
4. os reflexivos-participativos – que se apóiam nas premissas e nos modos de coleta 
da avaliação participativa, que envolve, em situação de diálogo e reflexão contínuos, 
as formas e os processos de desenvolvimento das diversas atividades institucionais, 
os vários segmentos co-partícipes em diálogos reflexivo-interpretativos das 
representações e significados dessas ações, e de seu impacto percebido ou possível. 

 
A partir desses modelos, a autora atribui grande importância a completude dos quatro, 

tendo em vista que todos são importantes ao processo de AI. Mesmo sendo os dois primeiros 

os mais usados nos processos avaliativos institucionais, os dois últimos são responsáveis pelo 
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processo de diálogo nas instituições a partir de várias óticas, tanto nas diversas áreas de estudos 

sociais que debatem sobre esta temática como pelo próprio contexto da universidade. Por isto, 

valoriza a avaliação participativa, pois a mesma adentra a coletividade dos processos avaliativos 

atribuindo valor às aprendizagens sociais e as individualidades institucionais. 

Na avaliação institucional participativa e emancipatória, segundo Santos, Sadala e 

Borges (2012, p. 554), a definição da qualidade e dos indicadores são negociados com os 

agentes do processo (professores, administrativos e alunos). A este nível da AI, explanaremos 

no próximo tópico sobre a autoavaliação institucional, no entanto, coube apenas destacar a 

avaliação participativa. Para Santos et. al (2012, p. 556) a avaliação institucional, no seu sentido 

mais amplo, é a junção das duas dimensões da realidade: a das estruturas de poder e seus 

dirigentes e a dos atores sujeitos, responsáveis, em última instância, pelo funcionamento de 

todo o sistema. A este diálogo que retrata a relação de poder entre os sujeitos envolvidos  no 

processo, destacamos os valores que são atribuídos a estas relações. Assim explica Sobrinho 

(2003, p. 113) “Toda avaliação opera com valores, nenhuma é desinteressada e livre das 

referências valorativas dos distintos grupos sociais”. Estas definições deixam claro o carácter 

polêmico, e por vezes, contraditórios que poderemos encontrar neste campo da avaliação. 

 No entanto, não encontramos comumente nas instituições uma cultura avaliativa, para 

tanto, a conscientização da comunidade acadêmica sobre a relevância da AI é um dos primeiros 

passos para consolidar tal prática, porque os sujeitos envolvidos no ambiente educacional 

precisam compreender que através da avaliação poderá se realizar transformações no interior 

das instituições. Após o trabalho de conscientização da comunidade acadêmica em sua 

totalidade, faz-se possível o levantamento de informações que apontam as fraquezas e avanços 

das práticas tanto dos gestores como dos demais profissionais da educação, portanto, possibilita 

a realização de inferências com o intuito de reorientar as ações pedagógicas e administrativas. 

Sobre estes aspectos discutem, Moraes e Silva (2007, p. 2): 
 
A avaliação institucional, por sua vez, destina-se à avaliação de instituições (como a 
escola e o sistema educacional), políticas e projetos, tendo atenção centralizada em 
processos, relações, decisões e resultados das ações de uma instituição ou do sistema 
educacional como um todo. Nesse sentido, para ser completa, a avaliação institucional 
contempla os resultados da avaliação educacional. 

  
 A partir desta definição entendemos que é possível proceder com uma conduta continua 

de análise institucional, pois a participação efetiva dos sujeitos que estão diretamente 

relacionados ao processo de avaliação contribue com a melhoria da qualidade educacional e 

social. Para isto é indispensável que a avaliação institucional externa e interna sejam dialogadas 

e não impostas pelos órgãos reguladores sem levar em consideração a realidade de cada 
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instituição. A este respeito destacamos que: 
 

A avaliação institucional da escola é produto da integração e entrelaçamento dos 
processos de avaliação externa e interna. É evidente que a avaliação das escolas é uma 
tarefa complexa, tendencialmente conflituosa, pois as instituições escolares são 
organizações, e o poder é inerente a todas as organizações. Ao “mexer” nesse poder, 
num processo de avaliação da escola, interfere-se nos interesses, posturas, motivações 
e objetivos da comunidade escolar. O processo de avaliação externa deverá completar-
se com o processo de autoavaliação institucional, e vice-versa. (BRANDALISE, 
2010, p. 319) 

  
Os contextos internos e externos às universidades são importantes porque se espera das 

universidades qualidade de suas propostas e formação condizente com os desafios sociais, 

tecnológicos, políticos e ecológicos. “As gerações que adentram às universidades 

continuamente portam modos de socialização diferenciados, e estes se interrelacionam com 

seus cenários de convivência. As ciências mudam, os conhecimentos adquirem novas faces. As 

estruturas universitárias e seus currículos são questionados” (GATTI, 2006, p. 12).  

Dentre as várias tensões que se instalaram nas universidades desde seus planos de 

ensino, pesquisa ações sociais e culturais, a AI está como um “calcanhar de aquiles” para as 

instituições tendo em vista que há um desconforto no processo avaliativo e um despreparo no 

ato de avaliar tanto dos profissionais que compõem as CPAs como dos avaliadores externos. 
 

As idéias aqui expostas sinalizam que não é trivial a condução de uma avaliação 
institucional, e, assim, ela demanda boa preparação dos avaliadores, que, para além 
do domínio das técnicas básicas da investigação avaliativa, precisam deter certo 
domínio sobre as condições de construção dinâmica de processos socioculturais, 
científicos e pedagógicos, com os múltiplos fatores que os interseccionam. Aos 
avaliadores se pede, atualmente, modos de atuar menos “burocráticos”, para abrirem-
se às posturas dialógicas; a sistemas de trocas e construção de consensos; à lida 
democrática com o dissenso; à busca de compreensões quanto aos processos 
desencadeados, a partir de aportes significativos de vários campos disciplinares, da 
estatística à antropologia cultural. (GATTI, 2006, p. 13). 

 
O ato de avaliar não é uma ação comum dentro das universidades, nesta última década, 

em função das exigências de regulação e controle de qualidade, as universidades públicas e 

particulares, passaram a desenvolver ações avaliativas por profissionais que têm afinidades com 

esta prática ou temática, podendo ser professores, coordenadores, diretores, técnicos 

educacionais, alunos e comunidade civil. O que chama à atenção a respeito deste contexto é o 

fato de que os sujeitos que desenvolvem ações avaliativas não têm conhecimentos teóricos 

sobre esta prática como bem afirma Silva (2015).   

Quanto aos tipos ou níveis de avaliação, Peterson (2000) apresenta três tipos de 

avaliação: institucional externa, institucional por pares (peer review) e autorevisão 

institucional. Segundo Peterson (2000), estas são utilizadas pelos americanos nos 
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recredenciamentos de cursos e instituições. Suas idiossincrasias são elucidadas da seguinte 

forma: a avaliação institucional externa é organizada pelo governo, busca objetivos e 

expectativas do governo e da sociedade; a institucional por pares, utilizada pelos americanos, a 

qual as IES fazem uma parceria com o governo visando o processo de supervisão facilitando e 

assegurando a qualidade da informação para o público; e a autorrevisão institucional elaborada 

pela própria instituição, podendo ter a participação de avaliadores externos ou por pares, 

instituições parceiras. 

Argollo (2010, p. 35) apud Peterson (1999) “adverte que ao abordar o tema da avaliação 

institucional vai-se de encontro a uma diversidade conceitual e metodológica inerente a esta 

modalidade de avaliação e uma complexidade intrínseca à instituição, cenários diferentes e 

abordagens e dinâmicas". A partir desta reflexão, Argolo (2010) chama a atenção para 

envolvimento dos “sujeitos, processos e contexto” no que se refere às diversas formas de se 

relacionar com a avaliação institucional que envolve sujeitos.  

Para explicar melhor, Argollo (2010) representa em forma de figura a relação dos 

“stakeholders”, apud Peterson (1999),8 com a AI. Mesmo sendo uma nomenclatura muito 

utilizada na administratição, comunicação e ciências da informação sua utilização vem 

especificar a relação dos responsáveis ou interessados com as instituições, tendo em vista a 

valorização das relações diretas ou indiretas dos sujeitos nos projetos e serviços das 

organizações. 

Figura 1- Relação dos stakeholders com a AI. 

 Fonte: Argollo (2010), adaptada de Peterson (1999, p.  4) 

 

                                                
8 Do inglês stake significa interesse, participação, risco. Holder significa aquele que possui. Assim, stakeholder 
também significa parte interessada ou interveniente 
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Os “stakeholders” neste âmbito explica a relação da AI com o público externo e interno 

ao qual se destina a avaliação. Compreende o valor social das ações da gestão, do Estado, e dos 

resultados da avaliação e as possíveis atitudes tomadas. A respeito desta relação, podemos 

atribuir um caráter de negociação nos processos de AI. Tendo em vista que os Stakeholders 

compreendem os sujeitos internos e externos da instituição, portanto, é caracterizada como uma 

relação de interdependência e integração entre os sujeitos institucionais.  

A partir desta reflexão constatamos que a atuação dos Stakeholders influencia na 

avaliação institucional, tendo em vista que o envolvimento com a instituição, a percepção entre 

os sujeitos são determinantes na influência que exercem ou que recebem na relação 

institucional.  

 

3.3.1 Autoavaliação institucional 

 

 A prática autoavaliativa na educação caracteriza-se como um processo para reconhecer 

a condição, forma ou estado em que se encontram o ensino ou os sujeitos envolvidos com o 

espaço acadêmico, portanto, através da autoavaliação é possível elaborar determinada 

comparação entre o que se conseguiu realizar enquanto planejamento e o que pretende atingir 

em termos de missão institucional. Na Educação Superior a missão educacional está articulada 

ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o qual se espera ser construído a partir da 

ação reflexiva em âmbito social e acadêmico. 

A autoavaliação serve ao contexto institucional – à gestão, ao desenvolvimento 
profissional – e pode ter existência própria quase independente da política educacional 
macro. Isto é, espera-se que ela a anteceda, acompanhe, complemente e suceda. A 
autoavaliação serve à gestão como um de seus processos, alinhada ao planejamento, 
à execução, ao acompanhamento e ao controle. Serve ao desenvolvimento profissional 
ao se realizar como um processo de construção de cultura profissional em coerência 
com o contexto institucional (MARTINS e COUTINHO, 2013 p. 225, apud 
REIMERS-VILLEGAS, 2003).  

  Os autores esclarecem que a autoavaliação institucional pode existir sem 

necessariamente estar ligada a um órgão de regulação ou a um sistema avaliativo. O que 

significa ser executada pela instituição sem o fim regulatório, mas como parte do planejamento, 

da gestão que prioriza a qualidade do ensino e da cultura organizacional. Sendo assim, faz parte 

do planejamento institucional porque procura assessorar os sujeitos em prol da melhoria dos 

profissionais e de suas relações, tendo em vista que a consolidação da cultura avaliativa livre 

de regulação externa contribui para melhoras do clima organizacional e na articulação entre 

gestão e profissionais. 
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  Partindo deste pressuposto, vislumbramos a autoavaliação como uma das prioridades 

das instituições acadêmicas na atualidade, pois seus objetivos e metas relacionadas à melhoria 

da qualidade do ensino na Educação Superior acontece por via desta modalidade avaliativa. 

Assim, consideramos a avaliação um ato pedagógico, pois contribui para uma consciência 

institucional. A partir desta ótica, podemos compreender a autoavaliação como uma 

sistematização pela qual as instituições constroem conhecimento sobre sua própria realidade, a 

um nível educativo relevante para melhorar a qualidade das relações educativas. A mesma 

caracteriza-se como processo permanente e contínuo porque a instituição elabora conhecimento 

sobre sua própria realidade.  

 A avaliação interna ou autoavaliação “constitui-se em um dos momentos principais de 

avaliação da IES e é considerado o componente central que confere estrutura e coerência ao 

processo avaliativo e integra todos os demais componentes da avaliação institucional” 

(GALDINO, 2015. p. 8). A autora considera a autoavaliação como o componente central da 

avaliação das instituições, pois é integralizado de todas as ações desenvolvidas dentro das 

instituições. Sendo assim, é capaz de subsidiar as demais etapas de avaliação. Além de conferir 

a melhoria da qualidade das IES e subsequentemente das práticas acadêmicas e do ensino. Seu 

objetivo é “identificar distorções e falta de eficiência para as necessárias correções de rumo 

visando sempre à implantação de um ensino de qualidade” (MURIEL, 2006, p. 175). Com este 

intuito, a autoavaliação pode ser compreendida através de atividades contextualizadas para 

melhorar a qualidade educativa, lhe conferindo meios de identificar as fragilidades e estabelecer 

estratégias de superação de problemas.  

 Para Maba e Marinho (2012, p. 461), a autoavaliação “é um processo de avaliação 

permanente e objetivo, que alcança todos os segmentos da instituição (corpos docente, discente 

e técnico-administrativo; biblioteca; laboratórios; equipamentos; infraestruturas físicas e 

tecnológicas; e organização didático-pedagógica)”. Por isto, é um processo contínuo, pois 

proporciona à instituição conhecimento sobre sua própria realidade. Este olhar para dentro 

evidenciam os resultados das ações em prol da melhoria da qualidade educativa, além do 

reconhecimento por parte da comunidade acadêmica.  Com este fim, a autoavaliação é um 

processo cíclico, renova-se a cada interpretação, a cada releitura.   
 Na autoavaliação institucional, as participações dos sujeitos efetivam as práticas 

democráticas dentro do ambiente educacional porque estes agentes envolvidos no processo 

avaliativo desenvolverão autonomia em expressar opiniões relevantes à gestão educacional e 

ao próprio sistema educacional. Moraes e Silva (2007) destacam que o processo de 
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autoavaliação demonstra força em ocupar posicionamentos de cidadania, consciência de 

direitos/deveres pelos participantes, os quais poderão julgar e decidir, avaliar e serem avaliados. 

É importante que em um processo de autoavaliação ocorra a participação da comunidade 

institucional, onde a autorreflexão possa aprimorar e potencializar ações da instituição perante 

as exigências da sociedade. Isto porque o ato de avaliar é potencializador, pode desenvolver e 

buscar a excelência a partir das diretrizes tanto da instituição quanto dos órgãos de regulação. 

Assim, 
a avaliação institucional exige normalmente que o pessoal e os subsistemas avaliados 
comecem por se autoavaliar, para que percebam por si mesmos o que não vai bem 
mas, sobretudo, para fornecer dados e uma primeira análise aos avaliadores externos. 
Estes poderão “avaliar a autoavaliação” e corrigi-la, se necessário, sem refazer todo o 
trabalho, desde que a autoavaliação adote o calendário, os objetivos, os critérios e os 
indicadores da avaliação institucional que ela prepara (PAQUAY, 
NIEUWENHOVEN, WOUTERS, 2012, p. 49). 

 
O maior problema que se pode observar na autoavaliação institucional é a falta de 

capacitação da equipe avaliadora. Sendo assim, falta planejamento para vivenciar as etapas 

deste processo que parte da preparação, depois elaboração do projeto, organização, condução, 

resultados, informes, validação, plano de ações e tomada de decisão. Os dispositivos de 

autoavaliação socializada em formação deve ser um processo explícito, onde “a autoavaliação 

é definida como um autoquestionamento de sua ação e do que ela produz” (PAQUAY, et al, 

2012, p. 199).  

Este tipo de autoavaliação socializada prioriza a intersubjetividade, ao qual se destaca o 

discurso reflexivo sobre a prática, o processo e a própria avaliação. “A autoavaliação 

socializada tornou-se uma prática prescrita na formação. Ela requer dos avaliados e avaliadores 

um envolvimento obrigatório” (PAQUAY, et al, p. 200). Portanto, é acompanhada de um 

diálogo formativo porque há o envolvimento das pessoas no processo de autoavaliação, ou seja, 

“o caminho mais seguro para estimular uma prática reflexiva e um processo de aprendizagem 

a partir da experiência vivida” (PAQUAY, et al, 2012, p. 202). 

 

3.4 Avaliação e qualidade da educação 

 

 Levando em consideração as discussões anteriores sobre a AI, visualizamos no contexto 

educacional mundial sua presença há décadas. A esta realidade podemos associar a eficácia, 

eficiência e efetividade que a globalização ou mercantilização dita aos sistemas educacionais. 

Neste contexto, o Estado avaliador exerce a função de controlar objetivando manter o padrão 

de qualidade desejado pelas organizações dos países desenvolvidos. A AI teoricamente está 
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representada pela ideologia da universidade como instituição de grande valor social, porém a 

AI na Educação Superior está inserida em um sistema complexo que utiliza a avaliação com 

fins técnicos, políticos e econômicos em prol da melhoria de sua qualidade.  

 Na sequência dos capítulos estamos sempre retornando ao conceito “qualidade”, ou 

fazendo menção à qualidade como meta dos processos que estruturam a AI. Destacamos a 

regulação oriunda das políticas de Estado, a influência mercadológica do neoliberalismo nas 

universidades, apontamos este conceito a partir do discurso de vários autores. Por este motivo, 

achamos pertinente trazemos para o texto uma breve fala a respeito do conceito de qualidade a 

partir da ótica administrativa, com o intuito de refoçar o discusso que está presente no meio 

acadêmico já que as universidades públicas, em especial as privadas, prestam serviços à 

sociedade. Estas, não obstante, passam pelo controle de qualidade ditado pela globalização e 

pelas polítcas governamentais. No caso do Brasil temos o Sinaes responsável em averiguar esta 

qualidade na Educação Superior, no entanto, existem outros órgãos de controle qualidade 

quando se trata de prestação de serviços. É interessante trazer a compreensão dos conceitos de 

qualidade, já que a avaliação nasce no chão da indústria e está inerente as ações administrativas. 

 

3.4.1. Qualidade a partir da ótica da Administração 

  

 Qualidade é um conceito que incorporamos intuitivamente ao nosso dia a dia, está 

associado sempre ao melhor, ao mais caro, ao mais duradouro, é uma propriedade inerente a 

qualquer ser ou objeto, portanto, é mais fácil compreender a falta de qualidade já que estamos 

falando de um conceito subjetivo. Segundo Oliveira (1994, p. 9), “a qualidade passou a 

significar o atendimento de uma necessidade de quem utiliza o produto ou serviço”. O produto 

passa ser de qualidade quando atende àquilo que se espera dele. Qualidade, se relaciona com 

um conceito relativo, centrado na necessidade de quem avalia. Portanto, é aquilo que o cliente 

diz que é qualidade, segundo Lovelock (2006, p. 346), tem significado diferentes para as 

pessoas. 

 A respeito da qualidade de serviços, nos últimos anos, observou-se uma evolução do 

setor de serviços na economia mundial, o que tem levado especialistas da área de gestão da 

qualidade a desenvolverem ferramentas e técnicas específicas para este setor. No caso 

brasileiro, este quadro se reproduz. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística - IBGE (2013), o setor de serviços já corresponde a quase 70% do PIB nacional. Isto 

acontece porque normalmente as empresas fornecem aos seus clientes um conjunto de valores 

que englobam tanto bens físicos como serviços. Para Carvalho (2005, p. 332), “serviço é uma 
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organização e uma mobilização, a mais eficiente possível, de recursos para interpretar, 

compreender e gerar a ‘mudança’ nas condições de atividades do destinatário do serviço”. 

 O conceito de qualidade na área de serviços é recente, sobre este último a literatura 

afirma ser a satisfação que os usuários têm quando dele se utilizam. O Brasil apresenta 

característica culturais econômicas diferentes das de outros países, como os Estados Unidos, a 

Inglaterra ou o Japão. A preocupação maior dos brasileiros tem sido adaptar métodos 

importados ao nosso mercado e que não estão adequados à nossa realidade. Por isso é difícil 

aplicá-los (LAS CASAS, 2008, p. 1). 

 A qualidade de serviço que se fala nas organizações não é o único debate acerca desta 

temática. No setor público encontramos a Gestão da Qualidade no serviço público9 é orientada  

pelo Programa de Qualidade no Serviço Público. Esse programa é monitorado pelo ministério 

do Planejamento através de uma coordenação Nacional e, também, pela Rede Nacional de 

Gestão Pública. Essa iniciativa surgiu em 1991, no contexto do Programa Brasileiro de 

Qualidade e Produtividade - PBQP10, quando foi criado o Subprograma de Qualidade e 

Produtividade da Administração Pública, “com o objetivo de melhorar os processos neste setor, 

visando melhor utilização dos recursos públicos e melhor atendimento às necessidades da 

sociedade”(ROBLES JR., 2006, p. 12). 
 

As funções do PQSP estão centradas nos pontos de Mobilização, Avaliação 
Continuada da Gestão, Reconhecimento e Premiação e na Capacitação. Essas funções 
cuidam das adesões dos órgãos públicos, na autoavaliação, no reconhecimento e na 
capacitação dos consultores que atuam no PQSP e nos facilitadores que atuam nas 
organizações públicas. (ROBLES JR. 2006, p. 12) 

  
 Observa-se que no Brasil, assim como em alguns países, os consumidores acostumaram-

se com serviços de baixa qualidade, tanto no setor público, quanto no setor privado. “Com raras 

e honrosas exceções não há ainda uma cultura bem estabelecida, tanto em termos de buscar 

prestar um bom serviço, como de exigir um bom serviço pelo qual pagamos” (ROBLES JR., 

2006, p. 4). 

 Segundo Rizzatti (2010, p. 5), “na área administrativa, deve-se voltar ao 

desenvolvimento das habilidades de liderança, para o fortalecimento das pessoas, para a 

capacitação, envolvimento e comprometimento com a qualidade”. Assim como qualquer 

organização, a universidade, por exemplo, tem o compromisso com a qualidade incluída em 

                                                
9 As organizações em geral têm-se preocupado com estratégias que avaliam a complexidade, a oportunidade e a 
abrangência do serviço oferecido, o que se tem chamado de QUALISERV (ROBLES JR., 2006, p. 3). 
10Segundo Robles Jr. (2006, p. 10), o PQSP apoia-se na Rede Nacional de Gestão Pública e no chamado Modelo 
de Excelência em Gestão Pública, que compreende a integração de sete princípios orientativos das práticas de 
excelência em gestão. Para mais informações acessar:  www.pqsp.planejamento.gov.br 
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suas metas como um fator concreto de garantia de sobrevivência social, um conceito dinâmico 

que supõe a melhoria continuada, abrangendo a organização como um todo. Para Rizzatti 

(2010, p. 5) “o processo de qualidade nas universidades surge não apenas como inovação, mas 

como algo revolucionário. A sociedade está diante de um recurso amplamente abrangente, 

dispondo de uma ferramenta holística que visa a globalidade da ação”. 

 O autor ainda afirma que, hoje se vive um momento histórico de transformação global 

e só as instituições são capazes de se renovarem pela busca da qualidade, esta é o resultado do 

envolvimento de todos na busca da perfeição crescente e na renovação das causas verdadeiras 

dos problemas que comprometem o desempenho da organização. Por isso, a qualidade nas 

universidades passa pela qualidade das pessoas que a constituem que, no caso, são os gestores 

universitários, os professores e todo o corpo administrativo, sem esquecer os alunos, que, 

"sujeitos" do processo educativo, devem ser estimulados a participar da construção do próprio 

conhecimento e da descoberta da dimensão social do saber. Assim sendo, a qualidade nas 

universidades só será plena se atender também aos aspectos ligados aos direitos do consumidor. 

 Esta concepção de qualidade dos serviços, antes percebida apenas nas organizações 

privadas, tem influenciado todos os setores de serviços públicos. O conceito utilizado na gestão 

da qualidade na área administrativa, influencia outros campos da sociedade, dentre eles a 

educação.  

 A universidade com o passar das décadas foi crescendo, se espandindo e ganhou outra 

conotação com advento da globalização e das políticas neoliberais, no entanto, a expansão da 

Educação Superior, em especial no interior do país, e o advento da proliferação de faculdades 

particulares para atender a demanda do mercado, instigou o debate sobre a qualidade dos cursos 

até então disponibilidados com valor muito acessível à população. Sendo assim, mensurar a 

qualidade tanto das universidades e faculdades, no que tange a prestação de serviços, é 

preocupação não só da esfera acadêmica, mas também dos grandes grupos de empresários que 

investiram no setor educacional nas últimas décadas. 

 

3.4.2  Qualidade na Educação Superior 

 

 Atualmente, a melhoria da qualidade é um dos temas mais estudados e debatidos 

inclusive nas áreas de serviços, tais estudos contemplam as instituições e ao mesmo tempo as 

prepara para a concorrência do mercado globalizado atual. Sobre este viés, incluímos o ensino 

como uma prestação de serviço. Segundo Rizzatti (2010, p. 2), “nas universidades, um dos 

fatores que deve ser repensado e trabalhado é a qualidade principalmente nas funções 
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administrativas”. A qualidade é um conceito complexo, dinâmico, subjetivo, abrangente e, por 

isto, difícil de definir. Um dos aspectos que influenciam a qualidade dos serviços nas 

universidades é a participação da comunidade universitária na definição das políticas, objetivos 

e estratégias administrativas. Quando esta participação é reduzida, constata-se uma queda na 

qualidade dos serviços. Por isso, é importante que todos se envolvam na definição das políticas 

e estratégias assumidas na instituição. Portanto, para se obter a qualidade que todos desejam é 

necessário ter instrumentos ou mecanismos que possam buscar essa melhoria da qualidade nas 

universidades. 
 

A Educação Superior tem por finalidade desenvolver o espírito científico e o 
pensamento reflexivo, formar profissionais nas diferentes áreas de conhecimento, 
incentivar a pesquisa, promover a divulgação de conhecimentos, estimular o 
conhecimento dos problemas do mundo atual, prestar serviços e promover a extensão 
aberta à participação da comunidade (OLIVEIRA, 2004, p. 225). 

  
 Desde que foi implementada a lei nº 9.394, há uma preocupação com a qualidade da 

Educação Superior. No que se refere ao mínimo de aulas semanais, a titulação de mestres ou 

doutores, regime integral a um terço do corpo docente, ensino à distância e os dias letivos do 

ano, etc. De acordo com o Censo da Educação Superior, nota-se que houve um aumento no 

número de alunos, melhoramento no nível de escolaridade da população brasileira, 

interiorização da universidade que proporcionou um aumento no número de matrícula e o 

acesso a este nível de ensino. 

 Para Oliveira (2004) um crescimento quantitativo deve ocorrer, sobretudo, dentro de 

padrões mínimos de qualidade. Aperfeiçoar mecanismos de controle qualitativo deve ser 

preocupação constante, uma vez que apenas disponibilizar vagas não representa 

concomitantemente melhoria na Educação Superior Brasileira, embora a melhoria qualitativa 

venha ocorrendo, em contextos distintos, pois a melhoria em termos quantitativos e qualitativos 

são desejáveis e extremamente necessários ao desenvolvimento do país. Assim, 
 

é necessário avaliarmos para que os resultados obtidos sejam utilizados como 
importantes feedbacks, que sirvam de retroalimentação para todo o processo. A 
avaliação não pode ser um fim em si mesmo, pois esvaziaria sua relevância. A 
avaliação utilizada pelo governo para avaliar cursos de instituições públicas, com a 
mesma métrica que avalia as privadas, além de não reconhecer as diferenças existentes 
entre regiões tão distintas de nosso país, ainda compara universidades com outros 
tipos de instituições não-universitárias, como as faculdades isoladas, por exemplo. Tal 
situação merece uma percepção mais acurada para a melhoria do próprio processo 
avaliativo já em utilização. (OLIVEIRA, 2004, p. 226) 

  
A demanda social e o Estado esperam resultados eficientes, eficazes no que se refere 

aos indicadores de qualidade da educação, em especial a universidade, porque se espera a 

formação de cidadãos capazes de atuar satisfatoriamente perante o cenário mundial. Sempre 
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pensamos na universidade como o local em que se pode pensar, com maior radicalidade as 

questões de cunho social. No entanto, a universidade que vislumbramos é contraditória, alcança 

patamares altíssimos da ciência quando pretende financiamento para projetos de pesquisa, mas 

ao mesmo tempo é, por vezes, passiva quando se refere à tomada de decisão sobre seu cotidiano.  

Com efeito, entender os parâmetros da qualidade dos serviços públicos é o primeiro 

passo para compreendermos a qualidade da Educação Superior ao qual estão sujeitas as 

instituições públicas e privadas a partir dos órgãos de regulamentação dessa qualidade. A 

própria ideia do Sinaes, tem a ver com o interesse coletivo por analisar cada IES com o objetivo 

de melhorar os serviços prestados a sociedade. Para abordar essa questão, retomaremos 

brevemente o campo conceitual em que a avaliação se encontra vinculado e sua relação com a 

Educação Superior.  

O tema qualidade da educação tem se tornado eixo central da luta pela melhoria dos 

processos que se desenvolvem especialmente nas escolas e universidades, incluindo seus 

resultados aferidos por mecanismos de avaliação externa. Sabe-se que a expressão qualidade 

da educação agrega entendimentos diversos e, por consequência, trata-se de um conceito 

complexo, ora revelando referencial positivo a ser alcançado para coletividades, ora 

restringindo-se a constituição de parâmetros meramente comparativos em que a boa ou má 

qualidade esperada nos resultados não expressam, necessariamente, a conquista exitosa de 

melhoria da qualidade da educação.  

Pode-se afirmar que a amplitude do que se quer incluir na defesa pela qualidade no 

campo educacional tem a ver com algo que vai muito além da elevação de escores nos 

resultados provenientes de avaliações padronizadas e em grade escala. É nesse sentido que se 

realça aqui a interface entre Avaliação e Qualidade da Educação. Sobre esse aspecto, é 

pertinente considerar que "avaliar é promover no coletivo a permanente reflexão sobre os 

processos e seus resultados, em função de objetivos a serem superados" (FREITAS, 2009, p. 

78). Compreende-se, com base nessa assertiva do autor, que a avaliação pode tornar-se 

potencialmente um instrumento em favor da melhoria da qualidade da educação quando os 

instrumentos e práticas de avaliação não apenas captam dados estatísticos da aprendizagem dos 

estudantes, mas também tratam dos fatores que viabilizam ações com a finalidade de melhorar 

a educação. 

A discussão em torno da melhoria da qualidade que se pretende alcançar na Educação 

Superior, se a mesma está cumprindo sua função social, não pode seguir outro caminho se não 

pela autoavaliação e formulação de estratégias para tomada de decisões institucionais eficientes 

e eficazes. Qualidade não se limita também a expansão da oferta na Educação Superior, não 
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reflete, necessariamente, qualidade. A exemplo disto observa-se que muitos formandos deixam 

suas cadeiras e partem rumo à vida profissional, carentes de um verdadeiro saber. Portanto, 

cabe a universidade, além de adequar seus currículos a demanda de conhecimento científico e 

tecnológico, repensar seu papel enquanto instituição motivada. A este respeito, Dias Sobrinho 

(2011. p. 73) esclarece que  
 

a democratização da Educação Superior não se limita à ampliação de oportunidades 
de acesso, criação de mais vagas. Além da expansão das matrículas e da inclusão 
social de jovens tradicionalmente desassistidos em razão de suas condições 
econômicas, preconceitos e outros fatores, é imprescindível que lhes sejam 
assegurados também os meios de permanência, isto é, as condições adequadas para 
realizarem os seus estudos.  

 
A avaliação das condições de ensino é um dos componentes a serem avaliados pelo 

Sinaes. Para medir a qualidade do ensino que está sendo oferecido nos diversos cursos das IES 

atualmente são utilizadas avaliações internas e externas que possibilitam panoramas gerais e 

comparativos das instituições.  

É certo que a qualidade de um processo educativo não pode ser aferida num único 

momento, nem tomada sob uma só medida. É preciso que se tenha controle sobre o processo 

antes, durante e mesmo após a sua conclusão. É importante, portanto, que se avalie também o 

próprio processo de mensuração que está sendo utilizado, pois não podemos correr o risco de 

pressionar as IES de tal forma que elas se tornem mais um setor burocrático do que um centro 

de excelência acadêmica. 
 
A qualidade e continuidade da qualidade é tema que está inserido nas discussões sobre 
a educação superior e nas políticas públicas federais e setoriais. “A avaliação da 
educação tornou-se central no desenvolvimento das políticas públicas para o setor. 
Tanto nas visões mais democráticas como na visão gerencial, ela é compreendida 
como mecanismo primordial na garantia da qualidade da educação ou pelo menos 
reveladora das mazelas da educação brasileira” (ROTHEN e BARREYRO, 2011, p. 
11). 

  
 Sobre esta conduta avaliativa que busca informações quantitativas e em alguns aspectos 

qualitativas, se faz importante a elaboração de programas, políticas públicas efetivas para 

contribuirem com uma efetiva gestão educacional de qualidade. 

No próximo capítulo dissertaremos a respeito das políticas públicas de avaliação na 

Educação Superior, seus pressupostos e ação do Estado, as reformas que levaram a valorização 

da AI na Educação Superior em um contexto de globalização e mercantilização deste nível de 

Ensino. 
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4 RECONFIGURAÇÃO DA POLÍTICA DE AVALIAÇÃO PARA A EDUCAÇÃO 

SUPERIOR NO BRASIL 

 

4.1 Introdução 

 

  Neste capítulo traremos as origens e pressupostos das Políticas de Avaliação na 

Educação Superior Brasileira. Destacaremos o Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária - PARU, como primeira iniciativa oficial para a avaliação da Educação Superior 

Brasileira, a Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior instituída no período 

de redemocratização política do Brasil, o Grupo Executivo para a Reformulação da Educação 

Superior - GERES, com a responsabilidade de dar continuidade ao relatório da Comissão 

Nacional para Reformulação da Educação Superior e o PAIUB, o qual teve origem na proposta 

elaborada pela Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino 

Superior - ANDIFES.  

 Em seguida discutiremos o Exame Nacional de Curso - ENC. Por fim, destacaremos no 

contexto atual o Sinaes, institui pela Lei nº 10.861/2004, com o objetivo de assegurar o processo 

nacional de avaliação das instituições de Educação Superior, dos cursos de graduação e do 

desempenho acadêmico de seus estudantes. A esse sistema daremos ênfase, pois tem uma 

relação direta com o nosso objeto de estudo. 

 

4.2 Origens e pressupostos das políticas de avaliação na educação brasileira 

 

Nas políticas públicas destinadas à Educação Superior, a avaliação é considerada um 

dos instrumentos de “organização e implementação das reformas educacionais” (DIAS 

SOBRINHO, 2010, p. 195). A este respeito, o autor afirma que tais reformas trouxeram grandes 

ganhos não só para a educação, mas para a sociedade em sua totalidade. Produziu “mudanças 

nos currículos, nas metodologias de ensino, nos conceitos e práticas de formação, na gestão, 

nas estruturas de poder, nos modelos institucionais, nas configurações do sistema educativo, 

nas políticas e prioridades da pesquisa, nas noções de pertinência e responsabilidade social” 

(DIAS SOBRINHO, 2010, p. 195). 

Para historicizar de forma concisa as políticas de avaliação destinadas à Educação 

Superior, levando em consideração, especialmente, as últimas décadas, a partir dos anos de 

1995, faz-se necessário relembrar a Reforma de Estado onde foram privatizados e terceirizados 

vários setores de serviços sociais e científicos ligados ao Estado no governo de FHC. A 
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Educação Superior estava inclusa entre estes setores que compunha esta política de governo. 

Com efeito, a expansão do setor privado contribuiu para intensificar a massificação da 

Educação Superior, assegurando o afastamento do Estado da sua responsabilidade de prover o 

bem público, que é a Educação. 

Como afirma Dias Sobrinho (2010, p. 198): 
 

No Brasil, essa grande e contínua expansão se deu notadamente por via da 
privatização, tendo como polo privilegiado o ensino de graduação. Em 1996, havia 
211 IES públicas e 711 privadas. Em 2004, eram 224 as públicas e 1.789 as privadas. 
Segundo o Censo divulgado pelo Inep, em 2007 o Brasil contabilizava 2.281 IES, 
sendo privadas 89% do total; dos 4.880.381 estudantes, 73% estavam matriculados 
em IES privadas, sendo 2.644.187 em Universidades (54%), 680.930 nos Centros 
Universitários (14%) e 1.555.256 em Faculdades isoladas (32%), geralmente de 
pequeno porte. Para o crescimento do sistema nos anos mais recentes, colabora a 
ênfase que vêm recebendo por parte do Ministério de Educação e Cultura - MEC o 
ensino tecnológico e a educação a distância. É interessante destacar que apenas 52,5% 
das vagas oferecidas foram efetivamente ocupadas em 2007, restando ociosas 
1.341.987 vagas. Por outro lado, a taxa de evasão continua alta: quase 42%. 

 
Estes dados informados por Dias Sobrinho (2010) enfatizam o quanto foi eminente a 

expansão do Sistema da Educação Superior Brasileiro. Ao mesmo tempo, o autor chama a 

atenção para os elementos que justificam esta expansão, dentre eles a modernização, a 

globalização, o aumento na formação de jovens nas fazes anteriores do ensino, a urbanização, 

“a ascensão das mulheres na sociedade, as crescentes exigências de maior escolaridade e 

qualificação profissional por parte do mundo do trabalho e as mudanças culturais em grande 

parte impulsionadas pelos sistemas de informação” (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 195).  

 Para Polidori (2008, p. 443), “um dos elementos considerados absolutamente nocivos 

ao sistema de Educação Superior do país é a expansão desordenada”. A autora tece comentários 

referentes aos anos de 1996 a 2003, no período de notável criação das novas Instituições de 

Educação Superior. Critica, porém, a forma como ocorreu a expansão deste sistema, tendo em 

vista que privilegiou o mercado como grande responsável pela oferta de vagas, ao mesmo tempo 

em que se propagou a baixa qualidade dos cursos em novas IES. 

Concomitantemente a esta realidade, o Estado se apartou da responsabilidade de prover 

a Educação em alguns aspectos. No entanto, o governo de FHC procurou transformar o Estado 

em um regulador do sistema educacional no que tange a avaliação da Educação Superior 

Brasileira priorizando neste processo não só as instituições, mas os professores provocando um 

choque com autonomia das universidades. 

É nesse contexto que a avaliação regulatória passa a fazer parte das instituições de 

Ensino de forma mais intensificada. Cabe ressaltar as influências de organismos mundiais sobre 

a construção de rumos da Educação Superior. A este respeito, o BM, a UNESCO, entre outros 
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órgãos internacionais, elaborara vários documentos que compunham políticas públicas 

destinadas a este nível de ensino. No Brasil, eram estabelecidas propostas de políticas de 

avaliação baseadas nas políticas internacionais, como menciona o fragmento a seguir: 
 

Durante esse período, ocorreram várias influências externas sobre a Educação 
Superior em nível mundial. Os órgãos internacionais Fundo Monetário Internacional 
-FMI, Banco Mundial -BIRD, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico - OCDE e Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e 
a Cultura - UNESCO são, em muitos casos, os responsáveis pela imposição, às IES, 
de políticas de caráter internacional. Estes organismos que, em diversos casos, têm a 
relevância adicional de serem, também, entidades financiadoras, podem atuar como 
agentes de políticas educativas bem definidas devido ao seu enorme peso 
internacional, que se faz sentir de forma mais evidente nos países em desenvolvimento 
ou beneficiários de empréstimos internacionais. Estes órgãos podem não só ter uma 
grande influência no desenvolvimento mais amplo de políticas em nível regional, 
como auxiliar no desenvolvimento do sistema nacional de ensino e ainda fomentar a 
cooperação intergovernamental (POLIDORI et al, 2011, p. 254) 

  
 Como exemplo dessa assertiva do autor, podemos mencionar o surgimento, em 1996, 

no Brasil, do mecanismo de avaliação da Educação Superior denominado de Exame Nacional 

de Cursos - ENC, conhecido como Provão, de caráter obrigatório para todos os estudantes 

concluintes dos cursos de graduação, os quais só recebiam seus respectivos diplomas com a 

realização desta prova. O “Provão nasce no âmbito de globalização e neoliberalismo, em que o 

Ensino Superior é caracterizado por massificação e diversificação, por um lado, e maior 

autonomia institucional, por outro” (VERHINE, DANTAS e SOARES, 2006, p. 293). 
 

O processo teve início em 1995 com a Lei 9.131 (BRASIL, 1995), que estabeleceu o 
ENC, a ser aplicado a todos os estudantes concluintes de campos de conhecimento 
pré-definidos. Leis subseqüentes incluíram no sistema o Censo de Educação Superior 
e a Avaliação das Condições de Ensino – ACE, através de visitas de comissões 
externas às instituições de ensino, mas o ENC, popularmente conhecido como Provão, 
permaneceu no centro desse sistema. Ainda que inicialmente boicotado em muitos 
campi, esse exame tornou-se parte da cultura da Educação Superior no Brasil 
(VERHINE, DANTAS e SOARES, 2006, p. 293). 

 
 O Inep aplicava este exame de conhecimento por meio de provas, simultaneamente 

aplicava um questionário socioeconômico e cultural, onde a participação era obrigatória para 

os alunos formandos, os quais recebiam seus resultados em forma de conceito: A, B, C, D e E, 

inclusive registrados em seu histórico escolar. “Este consistiu no primeiro exame nacional de 

natureza censitária realizado por alunos concluintes dos cursos de graduação a partir de 1996” 

(GOUVEIA, et al, 2005, p. 111). Já as instituições eram identificadas em um ranking e no 

decorrer dos anos eram incluídos novos cursos no processo e avaliação. Segundo Gouveia, et 

al, (2005 p. 111), “o exame repercutiu na opinião pública, tanto positiva quanto negativamente, 

principalmente porque a ênfase na divulgação dos resultados recaía sobre as notas obtidas, 

desprezando-se as informações obtidas sobre os estudantes ou sobre as provas".  
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 Polidori (2009, p. 441) afirma que mesmo com as diversas críticas ao Exame por parte 

de alguns autores e pesquisadores, o Povão foi considerado um grande marco na Educação 

Superior brasileira porque serviu de base para fortalecimentos de políticas públicas. A este 

respeito completa: 
 

O Provão é um divisor de águas: o descaso de antes e a universidade do futuro". As 
duas principais questões criticadas nesse sistema foram: a) o fato de se utilizar o 
resultado do desempenho dos alunos para conceituar as Instituições de Educação 
Superior - IES e, b) esse resultado ser apresentado em forma de rankings. Nesta 
circunstância, o ranking trazia as "melhores" e as "piores" IES, segundo esta 
metodologia (POLIDORI, 2009, p. 441).  

 
 Com o passar dos anos, o Inep comprovou que os conceitos atribuídos às instituições 

não eram legítimos, compunha relatividade porque os conceitos não eram suficientes para 

atribuir qualidade aos cursos.  

 Em 1997 é regulamentada uma medida provisória 1.477-39 para o Sistema Federal de 

Ensino, em forma de decreto de nº 2.306, de 19 de agosto de 1997, atualmente revogado pelo 

decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001. Esta primeira medida, com a intenção de organizar o 

sistema de Educação Superior, destaca os respectivos temas: “regulamentação, dispositivos, 

normas, relação, sistema federal de Educação Superior, correlação, atuação, classificação, 

organização, competência, natureza jurídica, entidade mantenedora, instituição educacional, 

Educação Superior, universidade, critérios, criação entre outros” (BRASIL, 1996).  

A regulamentação das instituições de ensino do sistema federal priorizou a organização 

para atender a demanda de mercado, pois estava aumentando cada vez mais o ingresso de alunos 

na Educação Superior em decorrência da ampliação das universidades públicas. A expansão da 

Educação Superior, a diversificação de cursos e a abertura do mercado à iniciativa privada 

exigiram mudanças na organização das instituições e logo a avaliação nas instituições de 

Educação Superior passa a fazer parte da administração pública, das políticas da educação 

brasileira, pois deveria ser fator indispensável ao controle de qualidade do ensino.  

 Os dispositivos jurídicos vêm apoiar o processo de controle da qualidade das demandas 

crescentes relacionadas aos sistemas de ensino. Nestes dispostivos jurídicos estão os critérios 

para criação, autorização, funcionamento e reconhecimento dos cursos de graduação, além do 

credenciamento das instituições educacionais previstas na Lei nº 9.394/96. No que tange a 

criação dos cursos superiores a medida provisória diz no Art. 11: 
 

A criação de cursos superiores de graduação ou a incorporação de cursos já existentes 
e em funcionamento, fora de sede, ou seja, em localidades distintas das definidas no 
ato de seu credenciamento, por universidades integrantes do Sistema Federal de 
Ensino, depende de autorização prévia do Ministério da Educação e do Desporto, 
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ouvido o Conselho Nacional de Educação, nos termos de norma a ser expedida pelo 
Ministro de Estado, a qual incluirá a comprovação da efetiva integração acadêmica e 
administrativa entre a nova unidade e a sede da universidade (BRASIL, 1996). 

 
 
 Na sequência das ações jurídicas que contemplam também a avaliação é decretada a Lei 

10.172 de 9 de janeiro de 2001 que aprova o Plano Nacional de Educação - PNE mesmo ano 

que entra em vigor o Decreto nº 3.860, de 9 de julho de 2001, como mencionado anteriormente. 

“Mudou as regras de organização e avaliação de cursos e de IES no Brasil. Na seqüência, a 

antiga Avaliação de Condições de Oferta -ACO, passou a ser denominada de Avaliação das 

Condições de Ensino - ACE” (POLIDORI, 2009, p. 443). 

 O Art. 4º da Lei 10.172/2001 diz que “a União instituirá o Sistema Nacional de 

Avaliação e estabelecerá os mecanismos necessários ao acompanhamento das metas constantes 

do PNE” (BRASIL, 2001). Quanto aos objetivos, o plano prioriza: “a elevação global do nível 

de escolaridade da população; a melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; a redução 

das desigualdades sociais e regionais no tocante ao acesso e à permanência, na educação pública 

e democratização da gestão do ensino público” (BRASIL, 2001). Aqui, vislumbramos a 

preocupação com a melhoria da qualidade da educação e ao mesmo tempo, a preocupação que 

a educação brasileira atendenda às demandas sociais e educacionais a nível internacional. 

 No que tange à Educação Superior, o PNE visualizou os problemas que surgiram por 

falta de políticas que concebecem, entre outras renovações, o desenvolvimento do sistema de 

Educação Superior. Para isto, se faz importante “a manutenção das atividades típicas das 

universidades: ensino, pesquisa e extensão, priorizando o desenvolvimento científico, 

tecnológico e cultural do país” (BRASIL, 2001, p.78). O PNE fortalece esta ideia em suas 

diretrizes admitindo que nenhum país conseguirá ser desenvolvido e independente sem um 

sistema de Educação Superior robusto, portanto, a Educação Superior deve colocar o país em 

pé de igualdade com os desafios do século. “Num mundo em que o conhecimento sobrepuja os 

recursos materiais como fator de desenvolvimento humano, a importância da Educação 

Superior e de suas instituições é cada vez maior” (BRASIL, 2001, p.85) 

 Antes de ser instituído o Sinaes, o PNE fez menção a melhoria da qualidade da 

educação. Em sua redação, no Título B - Educação Superior, 4.3 objetivos/Metas, a partir do 

item 6, cita a necessidade de um amplo sistema de avaliação. Destacamos aqui esta sequência 

que priorizou o discurso sobre a avaliação, AI, autonomia, qualidade da Educação Superior e 

regulação a partir do recredenciamento e renovação de reconhecimento das instituições e seus 

respectivos cursos:  
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6. Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação interna e externa 
que englobe os setores público e privado, e promova a melhoria da qualidade do 
ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão acadêmica. 
7. Instituir programas de fomento para que as instituições de Educação Superior 
constituam sistemas próprios e sempre que possível nacionalmente articulados, de 
avaliação institucional e de cursos, capazes de possibilitar a elevação dos padrões de 
qualidade do ensino, de extensão e no caso das universidades, também de pesquisa. 
8. Estender, com base no sistema de avaliação, diferentes prerrogativas de autonomia 
às instituições não-universitárias públicas e privadas. 
9. Estabelecer sistema de recredenciamento periódico das instituições e 
reconhecimento periódicos dos cursos superiores, apoiado no sistema nacional de 
avaliação. 
10. Diversificar o sistema superior de ensino, favorecendo e valorizando 
estabelecimentos não-universitários que ofereçam ensino de qualidade e que atendam 
clientelas com demandas específicas de formação: tecnológica, profissional liberal, 
em novas profissões, para exercício do magistério ou de formação geral. 
14. A partir de padrões mínimos fixados pelo Poder Público, exigir melhoria 
progressiva da infraestrutura de laboratórios, equipamentos e bibliotecas, como 
condição para o recredenciamento das instituições de Educação Superior e renovação 
do reconhecimento de cursos (BRASIL, 2011, p. 89). 
 

 Nos itens citados observamos a preocupação com a avaliação que englobem a avaliação 

interna e externa contemplando a AI e de cursos em consonância com a autonomia das 

instituições. Além da preocupação com a melhoria da qualidade estabelecendo padrões 

mínimos de estruturas físicas como condição e prerrogativas de funcionamento, a regulação 

está presente neste discurso em forma de recredenciamento periódicos das instituições por parte 

do Poder Público, entendido como o Estado. 

 Não temos a intenção de discutir todos os aspectos do PNE, porém, tentamos estabelecer 

uma conexão com este período ao qual foi significativo para construção do atual sistema de 

avaliação da Educação Superior Brasileiro. Todavia, a evolução e desenvolvimento dos 

processos avaliativos nos governos FHC (1995-2002) pode ser caracterizado, conforme 

Polidori (2009, p.444), como ciclos avaliativos que contemplam os oitos anos destes governos 

e anos antecedentes a eles: 
 

Primeiro ciclo (1986 a 1992) – várias iniciativas de organização de um processo de 
avaliação, e a existência de avaliações isoladas no país não se constituindo em uma 
avaliação de caráter nacional (PARU, GERES); 
Segundo ciclo (1993 a 1995) – denominado de formulação de políticas. Instalação do 
PAIUB;  
Terceiro ciclo (1996 a 2003) – denominado de consolidação ou implementação da 
proposta governamental. Ocorreu o desenvolvimento do ENC, o Provão, e o da 
Avaliação das Condições de Oferta (ACO), a qual passou, posteriormente, a ser 
chamada de Avaliação das Condições de Ensino (ACE). Por fim, houve, ainda, 
algumas Portarias para regulamentarem e organizarem a avaliação das IES; 
Quarto ciclo (2003 a atual) – denominado de construção da avaliação emancipatória, 
com a implantação do Sinaes, numa proposta de se desenvolver uma avaliação 
formativa e que considerasse as especificidades das IES do país. 

  
 Sobre a década de 1980, especificamente em 1983, o Ministério da Educação e da 

Cultura institui o PARU tendo sua gênese na Associação Nacional de Docentes da Educação 
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Superior - ANDES. Retrocedemos a discussão em uma década em função da experiência 

sistematizada e significativa que teve nesta época o PARU para a avaliação das instituições de 

Educação Superior brasileira. Aos demais ciclos importantes faremos menções nos próximos 

tópicos. 
 

4.3 Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) 

 

A literatura aponta o PARU como primeira iniciativa oficial para a avaliação da 

Educação Superior Brasileira. Para Gouveia et al, (2005, p. 106), “o PARU constituiu um marco 

na trajetória da avaliação da Educação Superior”. Em 1983, Esther de Figueiredo Ferraz estava 

a frente do Ministério da Educação e Cultura, na Presidência da República, o general João 

Figueiredo, período que o país presenciou o regime militar. O Programa propunha como 

objetivo avaliar as universidades federais e em contrapartida a Reforma Universitária aprovada 

no Congresso Nacional pela Lei n.° 5.540, de 28 de novembro de 1968, concebida e imposta 

pelo governo militar.  

“A reforma, contudo, foi aplicada draconianamente para todo e qualquer tipo de 

organização acadêmica, tendo como órgão principal de execução o Conselho Federal de 

Educação - CFE11, onde a reforma foi gerada” (HORTA, 2014, p.13). Assim, a autora afirma 

que esta Lei fixou normas de organização e funcionamento da Educação Superior. 

Posteriormente, Tarso de Morais Dutra era o ministro da Educação e Cultura, invocando o Ato 

Institucional n° 5, de 13 de dezembro de1968, editou o Decreto, Lei n.o 464, de 11 de fevereiro 

de 1969, estabelecendo “normas complementares à Lei n.° 5.540/68”.  

 Cunha (1997) afirma que as ações do CFE foram decorrentes das greves mantidas nas 

universidades federais. Segundo Gouveia, Silva, Silveira, Jacomini, Braz (2005, p. 106) apud 

Cunha (2001), o PARU é mencionado “como a primeira pesquisa nacional sobre a gestão das 

universidades brasileiras, e surgiu como um contraponto ao sistema de avaliação da pós-

graduação implantado pela Coordenação de Aperfeiçoamento Profissional do Ensino Superior 

- Capes em meados da década de 1970”. Horta (2014, p. 13) afirma se tratar “de uma Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Superior, revogando os dispositivos da LDB de 1961 (Lei n.º 

                                                
11 O Conselho Federal de Educação – instituído em 1962 e substituído em 1994 pelo Conselho Nacional de 
Educação – foi um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Educação que exercia funções regulatórias.  
Organizou dois encontros em 1981 (Colóquio sobre o Ensino Superior no Brasil e Seminário sobre indicadores de 
qualidade do ensino superior), que foram publicados, em 1982, no volume: A propósito da qualidade do ensino 
superior no Brasil. 
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4.024, de 20 de dezembro de 1961), que afetavam esse nível de ensino, mantendo, porém, o 

CFE com a mesma composição e as mesmas atribuições”.  

 Segundo Cunha (1997, p. 23), o PARU trataria de dois grandes temas: “gestão e 

produção/disseminação de conhecimentos, utilizando-se de levantamento e análises de dados 

institucionais colhidos através de roteiros e questionários preenchidos por estudantes, 

professores e administradores”.  De acordo com o documento do Sinaes, Bases para uma nova 

proposta de Avaliação da Educação Superior (2003), os primeiros textos sobre O PARU 

“demonstraram preocupação com o controle da qualidade das IES em virtude do crescimento 

exacerbado de instituições e matrículas” (BRASIL, 2003, p. 14). 
 

Assim, a avaliação contemplava a prestação de contas à sociedade dos investimentos 
efetuados pelo setor público em particular as IES. O PARU elaborou questionários 
que foram respondidos por estudantes, dirigentes universitários e docentes e acolheu 
igualmente estudos específicos para apreender o impacto da Lei 5540/1968, quanto à 
estrutura administrativa, à expansão das matrículas e à sua caracterização, à relação 
entre atividades de ensino, pesquisa e extensão, características do corpo docente e 
técnico-administrativo e vinculação com a comunidade. 

 
É notório que a Educação Superior Brasileira contraiu grandes ganhos com a Reforma 

Universitária de 1968, pois esta abrangeu não só as universidades, mas também os institutos 

federais e algumas universidades estaduais, com exceção das universidades católicas, que 

segundo Horta (2014) tinham quase que a mesma estrutura acadêmico-administrativa das 

universidades federais. A autora enfatiza que “a reforma continha alguns princípios inovadores 

para a Educação Superior Brasileira, ao lado de outros dissociados de nossa realidade, com base 

em experiências alemãs e norte-americanas” (HORTA, 2014, p. 14). A autora descreve os os 

seguintes objetivos gerais do PARU:  
 

promover um diagnóstico da Educação Superior, seus problemas e perspectivas, a fim 
de conhecer as reais condições nas quais se realizam as atividades de produção e 
disseminação do conhecimento no sistema de Educação Superior, analisar os reflexos 
da Reforma Universitária de 1968 nas universidades e instituições isoladas, públicas 
e privadas, assim como as peculiaridades regionais e institucionais de cada uma delas 
(HORTA, 2014, p. 17). 
 

 A Reforma Universitária em 1968, foi marcada por grandes debates nas universidades 

e demais instituições acadêmicas, além da classe estudantil participar massiçamente de 

manifestações de rua, a fim de cobrar do governo soluções para os problemas educacionais 

emergentes.  

 Nos objetivos do PARU há uma preocupação com o contexto em que está inserida a 

instituição de ensino. Por este motivo, a autora aponta a participação da comunidade acadêmica 

através de ações de “reflexão sobre sua própria prática, viabilizando o desenvolvimento de 
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estudos que permitissem a análise e avaliação das diferentes formas que essa prática vem 

assumindo”, sendo igualmente envolvida na análise de resultados e sua consolidação posterior” 

(HORTA, 2014, p.17). Quanto a sua estrutura, o PARU apresentou quatro etapas de atividades 

interdependentes e parcialmente concomitantes, com a pretensão da “realização de um 

programa de grande magnitude em curto prazo”, sendo: 
 

Na Etapa I, será realizada uma análise das condições atuais da Educação Superior 
Brasileira buscando captar o genérico e o específico entre diferentes tipos de IES, bem 
como avaliar a implantação e os efeitos da legislação formulada no período. Na Etapa 
II, sob a coordenação do Grupo Gestor da Pesquisa e com a colaboração de outros 
especialistas, far-se-á uma consolidação preliminar dos achados da etapa anterior, 
agrupando as questões em temas de maior abrangência e analisando opiniões e 
sugestões advindas de diferentes fontes. Na Etapa III, os documentos produzidos na 
Etapa II serão debatidos em âmbito nacional, nas IES, nas associações de grupos 
envolvidos e na sociedade em geral. Os subsídios advindos desses debates formarão 
o produto dessa terceira etapa. Na Etapa IV, a Comissão de Coordenação e o Grupo 
de Trabalho, com a colaboração de especialistas de sua escolha e a assessoria do 
Grupo Gestor da Pesquisa, concluirão a análise dos subsídios e definirão propostas 
para o desenvolvimento do sistema de educação superior, a serem apreciadas pelo 
Conselho Federal de Educação (BRASIL, 1986). 

 
Na primeira parte foi enfatizada pesquisas com caráter de diagnóstico e de análise de 

prática das IES em relação às áreas temáticas mencionadas antes. Na segunda etapa os temas 

debatidos contemplariam os que já estavam sendo discutidos pelos acadêmicos anteriormente. 

As etapas seguintes compõem a divulgação através de debates que levariam as propostas para 

o Conselho Federal de Educação - CFE.  

No entanto, o programa que deveria ser aplicado pela Capes em virtude da sua 

experiência com avaliação não chega a ser executado e o grupo de pesquisa do PARU encerra 

seus trabalhos em 1968. O Programa foi desativado um ano depois de ser instalado, “essa 

experiência deixou inconclusos “uma coleta de dados e os estudos institucionais iniciados, que 

tinham contado, inclusive, com financiamento público, pois diferentes concepções de Educação 

Superior começavam a aparecer” (HORTA,2014, p. 20). 

Considerando o que disseram os autores mencionados nesta seção, o PARU, foi uma 

proposta de avaliação idealizada pelo CFE, a Capes e a Secretaria de Educação Superior 

SESu/MEC. A Reforma universitária na década de 1960, já demandava a necessidade de 

indicadores de desempenho de qualidade, os quais pudessem estabelecer parâmetros nacionais 

e internacionais de qualidade. O PARU tinha como objetivo geral avaliar o estado de 

implantação dos dispositivos das reformas, portanto, sua proposta focava em avaliar não só as 

instituições de Educação Superior, mas a gestão das instituições.  

As políticas públicas da avaliação da Educação Superior já vislumbravam a 

preocupação com a qualidade da Educação Superior. O PARU não conseguiu concretizar um 
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modelo de avaliação da Educação Superior, mas proporcionou uma importante reflexão sobre 

este debate. O que deixa a deseja sobre está temática é a ausência de trabalhos diversos nesta 

perspectiva que discutam o programa e seus resultados positivos.  

 

4.4 Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior 

 

A Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior foi instituída no 

período de redemocratização política do Brasil em 1985. Estava à frente da Presidência da 

República José Sarney, sob seu governo foi promulgada a Constituição de 1988 a qual designou 

um Estado democrático de direito e uma república presidencialista.  Após a sua posse o mesmo 

emitiu o Decreto n.º 91.177 de 29 de março de 1985, que instituiu a Comissão Nacional 

destinada a oferecer subsídios à formulação de uma nova política para a Educação Superior 

Brasileira, formada por 24 membros. Segundo Cunha (1997, p. 24), “a heterogeneidade dos 

membros da Comissão era marcante. Apenas metade deles tinha efetivamente vivência 

universitária”. Segundo Cunha (1997) o resultado do relatório foi um conjunto de textos com 

questões desencontradas. 
 

O resultado do trabalho da Comissão materializou-se no Relatório intitulado “Uma 
nova política para a Educação Superior Brasileira”, que teve como relator Simon 
Schwartzman. Na introdução do relatório, a Comissão afirmou que não existiriam 
fórmulas mágicas e, que conseqüentemente, a simples elaboração de uma nova lei não 
resolveria os problemas da Educação Superior. Evidente no documento, já no seu 
título, que seria necessária a criação de uma nova política e não de uma nova lei 
(BARREYRO e ROTHEN, 2008, p.137). 

 
 Segundo Barreyro e Rothen (2008), o relatório contém sete princípios norteadores a 

serem seguidos na nova política para a Educação Superior, são eles:  
 

a) Responsabilidade do poder público; b) Adequação à realidade do País; c) 
Diversidade e Pluralidade; d) Autonomia e democracia interna; e) Democratização do 
acesso dar-se-ia em dois sentidos, primeiro, com a melhoria da educação de primeiro 
e segundo graus; segundo, pela criação de outras modalidades de ensino, ao invés da 
expansão indiscriminada de um sistema constituído exclusivamente nos moldes 
acadêmicos tradicionais; f) Valorização do desempenho; e g) Eliminação dos aspectos 
corporativos e cartoriais.  

 
 Os problemas da Educação Superior na década de 1980 não foram resolvidos apenas 

com uma nova lei, o discusrso presente no Ralatório mencionado, pautava a necessidade de 

uma nova política que abarcasse as medidas eficientes e eficazes a fim de resolver os problemas 

educacionais demandados na época. Os princípios foram acertivos em apresentar aos sujeitos, 

as delegações e ações políticas pertinentes em prol da reforma educacional, valorizando assim, 

a realidade do país em suas peculiaridades. Portanto, o discurso sobre democratização e 
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autonomia na educação fortaleceu as contribuições a cerca da melhoria da qualidade da 

educação, acessibilidade e expansão na Educação Superior.  

 Segundo Gouveia et al, (2005, p. 107) não foi atribuída a comissão o dever de avaliar o 

sistema de educação, porém em seu relatório deixa explícita a necessidade de “estabelecer 

mecanismos de avaliação permanente no sistema brasileiro de educação pelo Conselho Federal 

de Educação, com apoio de comissões ad hoc de especialistas por ele designados” (Brasil, 1985, 

p. 50). Essencialmente o relatório valorizou a presença da avaliação como condição para o 

controle interno e externo das IES ao passo que resultaria da eficiência e eficácia da própria 

reforma da educação.  

 A este respeito os autores afirmam que: 
 

O relatório apresentava uma ênfase explicitamente regulatória de avaliação e a 
valorização do mérito individual no processo de redirecionamento da política para a 
Educação Superior naquele momento. No documento, defendia-se uma concepção de 
universidade, apresentava-se um conjunto de medidas para a reforma da Educação 
Superior, formulavam-se diretrizes para as políticas educacionais, embora não fossem 
apresentadas referências explícitas a quaisquer fontes, exceto aos modelos de 
regulação institucional como, por exemplo, o Scholastic Aptitude Test (Estados 
Unidos) (GOUVEIA et al, 2005, p. 107). 

 
 O relatório construído pela Comissão teve grande relevância para a constituição da 

Política de Avaliação da Educação Superior no país, pois a preocupação maior era estabelecer 

as diretrizes para nortear um processo de avaliação da Educação Superior permanente. O 

Relatório final era composto por diveros temas ligados ao tema: “Por uma Nova Política para 

a Educação Superior Brasileira”. Portanto, apresentou aspectos inovadores em relação às 

normas então vigentes, pois relatava todos os problemas da Educação Superior Brasileira, desde 

a infraestrutura à valorização de pessoal. A dificuldade maior foi estabelecer consensos para 

enfrentar os problemas da educação brasileira.  

 

4.5 Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior (GERES) 

 

 As reformas educacionais continuam nos anos que seguem. Segundo Cunha (1997, 

p.25)  após concluído o relatório da Comissão Nacional para Reformulação da Educação 

Superior, foi concebido o GERES composto por cinco membros que utilizaram como base o 

Relatório da Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior, o qual construiu 

um anteprojeto de lei de reformulação direcionados as IES federais12.  A este respeito Gouveia 

                                                
12 O Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior foi criado por meio da Portaria nº 100, de 6 de 
fevereiro de 1986, e instalado pela Portaria nº 170, de 3 de março de 1986. 
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et al (2005, p. 108) compreende que a função do GERES era dar continuidade a este último 

Relatório.  

 Embora o GERES não tenha chegado à realização da reforma universitária, e menos 

ainda a uma política para a Educação Superior, a literatura sobre a avaliação da Educação 

Superior nos anos de 1980 “indica a importância do Relatório e do próprio GERES para a 

estruturação da política de avaliação da Educação Superior que se efetivou a partir da Lei nº 

9.131/95, cujo desdobramento mais visível foi a implementação do Exame Nacional de Cursos” 

(BRASIL, 2003). 

 No que concerne a avaliação da Educação Superior, Zandavalli (2009) observa como 

ponto nevrálgico os comentários do Grupo quando requisitava, ao Ministério da Educação, 

medidas administrativas consolidadas como as aplicadas na pós-graduação e ao mesmo tempo 

apoiando quaisquer medidas que executassem uma avaliação “inter-pares” dos cursos e 

instituições. No ponto que traz a autonomia e avaliação, o Grupo remete ao Estado a condição 

de regulador da qualidade da educação oferecida pelas instituições. Este item da autonomia e 

avaliação é comentado por Barreyro e Rothen (2008, p. 143), ressaltando o aspecto da 

regulação: 
É interessante observar que o relatório do GERES é frequentemente citado como 
instaurador da visão de regulação e controle da Educação Superior em vez do 
documento da Comissão. Entre outras, podem-se apontar as seguintes explicações 
para esse fato: a maior homogeneidade intelectual entre os membros do Grupo se 
comparado com a Comissão; o documento sistematizava os princípios adotados por 
essa visão, o fato de os anteprojetos terem sido divulgados durante uma greve e o 
apelo que a elaboração de uma proposta de reforma universitária via legislação tem 
na tradição brasileira. 

    
Os autores estabelecem uma comparação entre os relatórios elaborados pela Comissão 

Nacional para Reformulação da Educação Superior e o Grupo Executivo para a Reformulação 

da Educação Superior. A este último, era atribuída as característas regulatórias da avaliação da 

Educação Superior Brasileira, trazendo de volta a especulação da regulação por parte do Estado, 

todavia, ainda se deduz, segundo os autores que há uma ideia mercadológica desse produto, ou 

seja, a comercialização da educação.  

A comparação ainda se estendia entre os membros do GERES, por se tratar de um grupo 

pequeno com capacidades intelectuais parecidas, em oposição à comissão formada por 24 

membros apresentando uma heterogeneidade marcante. Portanto, poderíamos destacar que a 

proposta da comissão sugeria uma reflexão a respeito das políticas públicas da Educação 

Superior.  

 

4.6 Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) 
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 Nos programas anteriores visualizamos a avaliação acompanhada da regulação e da 

autonomia. Neste programa a autonomia está mais presente, pois sua origem tem como base a 

proposta elaborada pela ANDIFES em 1993. Para Ristoff (2000, p. 38), apenas em 1993 e 1994, 

as iniciativas da ANDIFES, da Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais 

e Municipais - ABRUEM, dos Fóruns de Pró-Reitores de Graduação e de Planejamento, sobre 

a avaliação das universidades, tiveram escuta por parte do MEC13. Ristoff (2000) afirma que o 

Ministério de Educação e Cultua - MEC tinha a clareza de que só seria possível realizar a 

avaliação institucional e as mudanças com a parceria das universidades.  

 Este programa foi instituído em 1993 pelo Ministério da Educação para que as 

universidades criassem sistemas internos de avaliação que pudessem auxiliar no processo de 

aperfeiçoamento da instituição com subsequente auditoria dos técnicos do MEC.  

 Pode-se considerar que o PAIUB foi instituído para prestar assistência no que concerne 

ao aperfeiçoamento e desempenho acadêmico e de prestação de contas da universidade à 

sociedade, contribuindo com instrumento que auxiliava desde o planejamento da gestão ao 

desenvolvimento da Educação Superior. Zandavalli (2009, p. 420), afirma que o objetivo do 

PAIUB foi “a análise e o aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sociopolítico da instituição, 

promovendo a permanente melhoria da qualidade e adequação das ações institucionais".   

 Portanto, o PAIUB priorizava a melhoria da qualidade acadêmica, em suas variadas 

dimensões, planejamento, gestão universitária, relação com a sociedade e por conseguinte o 

aperfeiçoamento e a transformação da universidade. Sendo assim, a marca do Programa foi 

estabelecer um diálogo interno contínuo e aberto entre todos os sujeitos pertencentes à uma 

determinada universidade. 

 Para Cunha (1997, p. 32) o PAIUB “recebeu recursos que financiaram, parcialmente, 

projetos de autoavaliação de setenta universidades brasileiras, com os mais distintos formatos”. 

A literatura estudada caracterizou o PAIUB por possuir dotação financeira própria, com posição 

livre e participativa, além de considerar os diversos aspectos indissociáveis das múltiplas 

atividades-fim e das atividades-meio necessárias à sua realização, ou seja, se orienta pelos 

princípios: globalidade, comparabilidade, respeito a identidade institucional, não premiação ou 

punição, adesão voluntária, legitimidade e continuidade.  

                                                
13 Segundo Zandavalli (2009, p. 418) o MEC “assumiu papel diferenciado em relação a outros processos já 
realizados, quando foi condutor das atividades. No caso do PAIUB, o papel foi de articulador, viabilizador e 
financiador”. 
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 Dias Sobrinho (2002, p. 85) descreve “as características do PAIUB como pedagógico e 

formativo, pois se trata de uma obra coletiva, aberta, que contempla a pluralidade, portanto 

propicia bases teóricas e práticas coerentes para atingir objetivos socialmente construídos”. Por 

se tratar de um programa que orientava a avaliação interna das IES pautada no diálogo e na 

reflexão coletiva, não tinha, portanto, um caráter de regulação, pois era um processo pensado, 

dialogado, construído na base da instituição que iria vivenciá-lo. 

 Conforme Ristoff (2000, p. 40), "a avaliação institucional deve seguir princípios e toda 

Universidade deve se autoavaliar". A partir desta afirmação entendemos o PAIUB como um 

programa democrático de cunho social que vislumbrou a qualidade das universidades 

brasileiras. Valorizou a identidade institucional, o autoconhecimento das universidades, diante 

das diferenças existentes no país.  

 Dessa forma, o PAIUB estabelece três fases centrais para o processo a ser desenvolvido 

em cada universidade: avaliação interna, avaliação externa e reavaliação. Segundo Barreyro e 

Rothen, (2008, p. 148) o PAIUB “parte da visão de que a avaliação é um ato político e 

voluntário da instituição em rever o seu projeto acadêmico e social. O ato de autoconhecimento 

teria função formativa e emancipatória”14. As fases orientadas pelo PAIUB contemplam as 

dimensões da avaliação externas, internas e reavaliação. Ao nosso entendimento, todas as fases 

são importantes, porém, a terceira fase cumpre o ciclo do processo avaliativo porque nada 

contribuiria para as instituições se não houvesse esse ato pedagógico e também político de se 

reavaliar, que prioriza não só a ação, mas o próprio instrumento da ação. 

   

4.7 Exame Nacional de Curso (ENC)  

 

  O Exame Nacional de Curso foi instituído pela   Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 

1995.  Conhecido como Provão foi um instrumento principal da avaliação da Educação 

Superior Brasileira e perdurou até o ano de 2003. Sendo assim, o Art. 3º contemplou a 

realização da avaliação periódica a cada ano nos cursos, com objetivo de aferir o conhecimento 

e competência dos alunos no ano de conclusão. O resultado seria divulgado sem identificação, 

no entanto, registrado no histórico do aluno, seria condição para se obter o diploma. Esse 

mesmo resultado seria informado exclusivamente só ao aluno submetido ao exame, este 

                                                
14 Para fins de apresentação sintética das análises dos documentos (PARU, CNRES, GERES e PAIUB), indicamos 
a leitura do ANEXO 1, construído a partir de Barreyro e Rothen, (2008, p. 148).  
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querendo poderia realizar novamente o exame nos anos seguintes, porém, seria divulgado o 

desempenho de cada curso. 

 Segundo BRASIL (2003), o ENC15 foi uma avaliação em larga escala, com 

características  específicas dessa modalidade de avaliação, como um instrumento de regulação, 

mesmo direcionado aos alunos, seu objetivo foi avaliar os cursos de graduação das IES. Apesar 

de afirmar que “os exames em larga escala são úteis para subsidiar as ações dos operadores do 

Estado concernentes à educação, é duvidoso que produzam efeitos pedagógicos significativos 

se não contam com a adesão de professores e alunos” (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 206). O 

autor considera que “como exame de larga escala, diferentemente do que se divulgava, o Provão 

não fazia avaliação da aprendizagem, mas media desempenhos” (Idem, p. 203). Os resultados 

eram muitos distintos, a depender do curso e do ano, em virtude da insatisfação dos alunos, que 

ocasionou em algumas situações boicotes dos alunos de graduação.  

 Não desmerecendo o valor do Provão no que diz respeito a sua presença na agenda da 

Educação Superior, colocando a avaliação inclusive em evidência para a sociedade, faz-se 

pertinente destacar, conforme Sobrinho (2003, p. 204), que “a implantação do Provão se fez 

repleta de contradições” pois se trata de um exame imposto sem diálogo público gerando 

grandes críticas e resistências. Além disso, podem ser identificados equívocos conceituais, 

técnicos e políticos e de disformidades de vários tipos, por isto, afirma que o Provão: 
 

restringiu o fenômeno da avaliação a alguns instrumentos de medição; reduzira 
aprendizagem a desempenho e educação a ensino; restringir os fins de formação 
integral, crítica e reflexiva à capacitação técnico-profissional; confundir desempenho 
de estudante com qualidade de curso; não construir um sistema integrado nem 
estabelecer os critérios de qualidade; não respeitar a autonomia didático-pedagógica; 
desconsiderar elementos importantes de valor e de mérito das instituições, para além 
do desempenho estudantil em uma prova; não oferecer elementos seguros para os atos 
decisórios das instâncias administrativas centrais e tampouco oferecer informações 
confiáveis à sociedade; abafar a autoavaliação nas instituições; favorecer a expansão 
privada e o enfraquecimento dos sentidos públicos e sociais da educação; ser um 
instrumento autoritário, imposto de cima para baixo sem discussão na sociedade e 
participação da comunidade acadêmico-científica (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 206). 

 
 O autor apresenta uma crítica ao Provão, tendo em vista a forma como ele foi imposto 

e como ele procede em termos de processos e resultados. A avalição deve contemplar aspectos, 

                                                
15 Sua primeira edição foi em 1996, ocasião em que foram avaliados 616 cursos de três áreas de graduação: 
Administração, Direito e Engenharia Civil. Gradativamente foram sendo incorporados novos cursos no ENC, até 
que, em 2002, 361.561 estudantes de 5.031 cursos de 24 áreas se submeteram às provas em 627 municípios, em 
todos os Estados brasileiros. Em 2003, participaram do Exame 435.810 alunos, em 704 municípios, abrangendo 
5.890 cursos de 26 áreas: Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciências Contábeis, 
Direito, Economia, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia 
Química, Farmácia, Física, Fonoaudiologia, Geografia, História, Jornalismo, Letras, Matemática, Medicina, 
Medicina Veterinária, Odontologia, Pedagogia, Psicologia e Química (SINAES, 2003, p. 24). 
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inclusive de contexto local, pode apresentar deformidades, em virtude da descontextualização 

dos conteúdos utilizados no exame, tendo em vista que temos no país grandes diferenças, não 

apenas sociais, mas principalmente acadêmicas. As universidades, por si só denunciam as 

diferenças no que concerne os recursos ofertados a elas pelo governo federal e a própria 

formação do sujeito no que tange a qualidade do ensino. 

 Concordamos com Dias Sobrinho (2010), ao afirma que o provão reduziu a avaliação a 

um único instrumento incapaz de avaliar o curso, a instituição e outros aspectos ligados ao 

ensino, como a formação do sujeito e a capacidade técnico-profissional. Complementa com 

convocção que o exame não é capaz de revelar a qualidade do curso, porque não existem 

parâmetros para aferir a qualidade, que de antemão, não respeita a autonomia da universidade. 

Neste contexto ganha força as instituições privadas que além de não oferecerem um ensino de 

qualidade, utilizam o exame para se promoverem no mercado competitivo. 

 Zandavalli (2009) relata que o Provão, além de receber diversas críticas da comunidade 

civil e acadêmica, a divulgação dos resultados de forma sensacionalista pela mídia e pelo 

periódico denominado “Revista do Provão” aumentou ainda mais a reação negativa dos sujeitos 

envolvidos nestes exames.  

 Não obstante, os rankings favoreceram o setor privado que utilizou esses resultados para 

divulgar suas instituições quando se obtinha um resultado positivo, ao passo que “não se 

preocupou em avaliar a complexidade do fenômeno educativo, nem mesmo a complexidade da 

aprendizagem, sendo mais cômodo e conveniente, moldar um currículo e um estilo de ensino 

que produzissem melhores resultados estudantis no exame nacional” (DIAS SOBRINHO, 

2010, p. 207). Situação comum no setor privado que passou a dar aulas e preparar os alunos 

para obterem um bom desempenho nos exames e consequentemente promover suas instituições. 

O lado negativo dos rankings erão os resultados “D” e “E” obtidos por determinados cursos nos 

últimos três provões, estes eram ameaçados de fechamento automático.   
Cabe, por fim, mencionar a Avaliação das Condições de Oferta - ACO, proposta 

desenvolvida junto ao ENC. Esta avaliação sofreu grandes críticas no que tange ao trabalho 

desenvolvido pelas comissões de avaliação in loco como “a falta de padronização de critérios 

e procedimentos de avaliação; e a percepção sobre as condições de funcionamento do curso 

isolada da inserção institucional” (BRASIL, 2003, p. 40). Já a Avaliação das Condições de 

Ensino - ACE substituiu esta última com o intuito de melhorar o trabalho das comissões de 

avaliação externa. Trata-se, portanto, de um instrumento de avaliação de curso do Inep que 

compreende diretrizes de uma avaliação periódica. Está opera para o reconhecimento ou 

renovação de conhecimento dos cursos de graduação como consta no artigo Art. 46 da LDB 
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9.394/96. 

 Os termos da Lei deixam claro que compete a união a avaliação e supervisão do curso 

da Educação Superior. Assim, surgiram algumas Portarias que regulamentaram e organizaram 

a avaliação das IES, como por exemplo, a Portaria do INEP nº 22, de 9 de abril de 2002 que 

esclarece a constituição das Comissões de Avaliação das Condições de Ensino. Além de 

reconhecimento ou renovação de reconhecimento dos cursos, esta avaliação impactou na 

emissão de diplomas pelas IES, as quais passaram pelo processo de renovação períodica de 

reconhecimento de curso e de credenciamento de IES. 

De acordo com o Manual Geral de Avaliação das Condições de Ensino (BRASIL, 2002, 

p. 3), o sistema de avaliação da Educação Superior está voltado “para a qualidade da Educação 

Superior Brasileira, engloba instrumentos de avaliação dos mais variados aspectos e processos 

de capacitação de avaliadores e vem sendo construído de maneira a ser o mais abrangente e 

Sinaes e o Manual Geral da Avaliação das Condições de Ensino no tocante a ideologia.  

O Sinaes reconhece o valor das comissões e da avaliação, mas também suas fragilidades. 

Já o Manual é um instrumento que enfatiza a prioridade com a qualidade dos cursos e a 

utilização dos resultados para comparação dos cursos, além de atender à demanda provinda “do 

governo, da academia (dirigentes, professores, técnicos, alunos) e da sociedade, de crescimento, 

com qualidade, da Educação Superior” (BRASIL, 2002, p. 3). Portanto, o Manual foi uma visão 

unilateral deste processo avaliativo. 

 

4.8 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

 

 O Sinaes foi instituído em 2003, no início do governo do Presidente Luiz Inácio Lula 

da Silva, tendo como Ministro da Educação Cristovam Buarque. Sua gênese teve como base a 

formação da Comissão Especial de Avaliação do Ensino Superior - CEA, sob a presidência de 

José Dias Sobrinho - UNICAMP, composta por representantes das IES, membros do Ministério 

da Educação e da UNE. Em 14 de abril de 2004 a proposta construída por esta comissão 

transformou-se em Lei nº 10.861, que instituiu o Sinaes, com o objetivo de assegurar processo 

nacional de avaliação das instituições de Educação Superior, dos cursos de graduação e do 

desempenho acadêmico dos estudantes (BRASIL, 2004).  

 Segundo Horta (2014, p.64), o documento da CEA é constituído de três capítulos 

principais, que tratam: “a) do marco legal da avaliação e regulação da Educação Superior; b) 

da análise dos procedimentos de verificação e validação, e dos sistemas de informação; c) da 

proposta para uma política de avaliação da Educação Superior, com a instituição do Sinaes”. 
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Este documento estabeleceu mudanças no modelo de avaliação que estava sendo 

utilizado, além de revogar o ENC. A proposta do CEA apresentou como discurso, legitimidade 

técnica e legitimidade ética e política. A legitimidade técnica embasava o conhecimento teórico 

dos sujeitos do processo avaliativo e a definição de suas escolhas no processo de avaliação. A 

legitimidade ética e política refere-se aos objetivos, finalidades da avaliação e sua interação 

com temas interrelacionados com a avaliação, entre eles a democracia, inclusão e a qualidade 

profissional (BRASIL, 2004).  

 Para Schlickmann, Melo e Alperstedt (2008, p. 166) “com o Sinaes, a partir do ano de 

2003, a lógica do PAIUB retorna. Novamente são levados em conta questões como o contexto 

em que as IES estão inseridas, suas peculiaridades e a complexidade que envolve cada uma 

dessas”. Observa-se uma discreta distinção do ato avaliar e regular a Educação Superior. 

Portanto, a avaliação está como eixo orientador da missão institucional da Educação Superior 

onde, além de transparência e informação decorrente das aferições que se destinam a valoração 

da qualidade e dos comprometimentos acadêmicos e sociais das instituições de ensino, caberia 

ao Estado estar “mais dedicado à tarefa de aprimorar e corrigir os objetivos e o funcionamento 

das instituições de Educação Superior, visando o desenvolvimento de um sistema de ensino e 

pesquisa que se coadune com as necessidades e interesses de uma nação” (HORTA, 2014. p. 

64).  Assim, ressalta a situação democrática e soberana do país onde cabe ao poder público 

aprimorar sua capacidade de avaliar simultaneamente ao ato regulatório.  
 

Um objetivo importante na concepção original do Sinaes, coerente com a idéia de 
sistema, é a articulação entre a avaliação e a regulação. Com base nos resultados 
globais da avaliação, e não em um único instrumento, a regulação seria mais 
confiável, fundamentada e eficaz do ponto de vista da relevância social e da 
pertinência essenciais à construção da qualidade do sistema de Educação Superior. 
Realizando-se como um sistema coerente, a avaliação poderia efetivamente contribuir 
para o alcance dos objetivos da política de Educação Superior. Por isso, o Sinaes 
propôs-se como política de Estado, e não simplesmente de um governo, na perspectiva 
da construção de um sistema (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 208). 

  
 O autor reconhece a coerência que o Sinaes apresenta enquanto sistema que não é marca 

de governo, mas uma política de Estado, portanto, um sistema voltado à política da Educação 

Superior, diferente do que vimos no provão. Este Sistema observa o global, traz como 

componentes a avaliação institucional interna e externa, a avaliação dos estudantes e do curso. 

Estabelece assim, eficiência e mais eficácia no momento de compor os resultados, os quais 

serão mais confiáveis para a comunidade acadêmica e para a sociedade, partindo de uma 

avaliação integradora e reguladora.  

 Segundo Dias Sobrinho (2010) a estrutura inicial do Sinaes compreende uma visão de 

“avaliação e de educação global e integradora”, sobre isto, a integração corresponde aos vários 
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instrumentos de avaliação aplicados em tempos diferentes a respeito de um mesmo objeto 

utilizando o eixo estruturante do sistema. Portanto, o autor ressalta a visão de sistema que 

compõe o Sinaes, operando em uma relação entre a avaliação e a regulação, onde os 

instrumentos de avaliação fornecem insumos para o ato regulatório por parte dos órgãos que 

estão ligados ao Mistério da Educação.   

 Para Polidori, Marinho-Araujo e Barreyro (2006, p. 430) o Sinaes fundamenta-se na 

necessidade de:  
promover a melhoria da qualidade da Educação Superior, a orientação da expansão 
da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional, efetividade 
acadêmica e social e, especialmente, o aprofundamento dos compromissos e 
responsabilidades sociais. Ele tem como objetivo assegurar o processo de avaliação 
das instituições de Educação Superior, dos cursos de graduação e do desempenho 
acadêmico de seus estudantes. 

 
 Esta fundamentação que comete o Sinaes está expressa na Lei 10.861, ressaltando-se 

seu objetivo e compromisso em assegurar a qualidade do ensino no país através do processo 

nacional de avaliação da IES, de cursos de graduação e do desempenho acadêmico dos 

estudantes. A avaliação utiliza-se dos resultados dos relatórios para realizar os processos que 

citamos no tópico anterior de regulação e supervisão a partir das ações de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação, credenciamento e 

recredenciamento de IES. 

 Para melhor compreensão do processo de operacionalização do Sinaes faz-se importante 

esclarecer que o Inep em parceria com a SESu realiza este ato e a Comissão Nacional de 

Avaliação da Educação Superior - Conaes coordena e supervisiona o Sinaes. Segundo o Inep 

(2015), os componentes do Sinaes são três: avaliação institucional (externa e interna); avaliação 

de cursos; e avaliação do desempenho dos estudantes. 

 No que se refere aos aspectos metodológicos e estruturais do Sinaes, Dias Sobrinho 

(2010, p. 210) compreende como eixo central da avaliação da Educação Superior a avaliação 

institucional interna e externa. “As avaliações internas e externas forneceriam análises 

abrangentes das dimensões, estruturas, objetivos, relações, atividades, compromissos e 

responsabilidade sociais, das IES e de seus cursos, nas diversas áreas de conhecimento” (DIAS 

SOBRINHO, 2010, p. 210).   

 Estas orientações norteiam o processo de autoavaliação nas IES, no entanto, sugere a 

coleta de informações que possibilitam o exame e a análise da própria instituição, dos seus 

sujeitos envolvidos, no envolvimento da comunidade acadêmica, conduzido pela CPA.  Para 

Polidori, Marinho-Araujo e Barreyro (2006, p. 431) a autoavaliação busca primeiramente “o 

autoconhecimento, que favorece a construção de uma cultura da avaliação na instituição e 
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permite que as IES se preparem para as diversas avaliações externas a que são submetidas 

frequentemente, principalmente através do processo de avaliação de cursos”.  Estas observações 

deixam claro a importância de uma cultura avaliativa, tendo em vista que as instituições que já 

realizam a autoavaliação, serão capazes de reconhecer suas fragilidades, e a partir da 

autorreflexão estabelecer objetivos a medio e a longo prazo, os quais irão solucionar os 

problemas institucionais.  

 As práticas da avaliação interna, além de propiciar um olhar para dentro da instituição 

é o melhor caminho para a preparação, tanto para as avaliações de curso, como as possíveis 

visitas externas, sendo assim, as avaliações internas contemplam as particularidades de cada 

instituição, mas lança um olhar para fora, quando há a preocupa com o que está sendo oferecido 

à comunidade ou como a universidade está sendo vista a partir de sua colocação nos rankings 

das avaliações. 

 A AI externa e a avaliação de cursos acontecem no processo da avaliação in loco, o qual 

se acresce da avaliação interna de cada IES. Sobre a avaliação dos cursos, o Inep (2015) e as 

discussões de alguns autores, a exemplo de Dias Sobrinho (2010), utilizam as dimensões que 

contemplam: Organização Didático-Pedagógica; Perfil do Corpo Docente; e Instalações físicas. 

Assim, 
por meio de todos esses instrumentos, havia a intenção de avaliar os compromissos 
sociais assumidos pelas IES, especialmente as ações que contribuem para a realização 
dos projetos nacionais. Nessa perspectiva, o Sinaes valoriza os temas da pertinência, 
relevância social, democratização do acesso e da permanência dos estudantes 
provenientes de setores sociais tradicionalmente excluídos (DIAS SOBRINHO, 2010, 
p. 211). 

 
 Ao citarmos os diversos instrumentos de coletas de informações que compõem o Sinaes, 

segundo o Inep (2015), não poderíamos deixar de fazer menção ao “Censo da Educação 

Superior (integrado ao Sinaes e incluindo informações sobre atividades de extensão); Cadastro 

de Cursos e Instituições (integrado ao Sinaes); CPA” (INEP, 2015). Esta última comissão é 

criada em cada IES por exigência de Lei do Sinaes e deliberada pela Conaes, em atendimento 

ao Artº 11 da Lei 10.86116.  

                                                
16 Art. 11. Cada instituição de educação superior, pública ou privada, constituirá Comissão Própria de Avaliação - 
CPA, no prazo de 60 (sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei, com as atribuições de condução dos 
processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo 
Inep, obedecidas as seguintes diretrizes: 
      I – constituição por ato do dirigente máximo da instituição de educação superior, ou por previsão no seu próprio 
estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade 
civil organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 
     II – atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação 
superior (LEI No 10.861, DE 14 DE ABRIL DE 2004.). 
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  Ainda sobre a coleta de informação, o Cadastro das IES e seus respectivos cursos 

destina-se simultaneamente como base para análise por parte das comissões de avaliação nos 

processos internos e externos da AI, para acesso público destinado a informar a sociedade em 

geral sobre o desempenho dos cursos e instituições. Assim orienta a Conaes e o Inep sobre os 

levantamentos cadastrais. Já as informações provenientes do Censo “também farão parte do 

conjunto de análises e estudos da avaliação institucional interna e externa, contribuindo para a 

construção de dossiês institucionais e de cursos a serem publicados no Cadastro das Instituições 

de Educação Superior” (INEP, 2015). Além de compor elementos informativos para a 

sociedade, assim como o Cadastro, dispõe de substratos para a comunidade acadêmica 

científica e para o Estado. Por estes motivos que o Inep (2015) sugere que as informações 

censitárias integrem também os processos de AI, oferecendo elementos úteis à compreensão da 

instituição e do sistema.  

 O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes - Enade, sendo um componente do 

Sinaes, é a avaliação destinada aos estudantes concluintes dos cursos de graduação, estes 

periodicamente são selecionados para realizarem a avaliação que, por conseguinte, tem 

abrangência nacional. Seus resultados são expressos por meio de conceitos, sua base de 

referência são padrões mínimos estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do 

conhecimento.  

 Verhine, Dantas e Soares (2006) elaboraram comentários a respeito dos pontos mais 

fortes do Enade, “está relacionado não a mudanças técnicas, mas principalmente, aos aspectos 

regulatórios do exame, que deixam de existir isoladamente” (VERHINE, DANTAS E 

SOARES, 2006, p. 306). Esta conclusão do autor está pautada na confirmação de que o Enade 

é utilizado para a composição da nota do curso e essa é empregada para a composição do 

conceito da instituição.  

 Dias Sobrinho (2010) esclarece que não se deve julgar o Enade como substituto do 

Provão porque existem diferenças relevantes, apesar de terem equivalência operacional 

pertencem a paradigmas diferentes, “se fundam em conceitos distintos, têm objetivos 

diferentes, requerem atos distintos de avaliação e produzem diferentes efeitos” (DIAS 

SOBRINHO, 2010, p. 213).  

 Dentre as diferenças, o autor ressalta que o Provão opera com a noção de desempenho 

e não o associa a qualidade do curso. Já o Enade tem a função de diagnosticar as habilidades 

acadêmicas e competências profissionais em união com a concepção pessoal que se tem a 

respeito da instituição, por isto, o Enade “deveria ser considerado como um dos componentes 
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do sistema de avaliação, não devendo ser tomado isoladamente” (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 

212). 
Apenas como registro histórico, vale observar que o documento original do Sinaes 
propunha a aplicação de um instrumento amplo e integrador, no lugar de um exame 
ou prova: o Processo de Avaliação Integrada do Desenvolvimento Educacional e da 
Inovação da Área – PAIDEIA. Esse instrumento buscaria consolidar a idéia de 
processo, de integração, de movimento, evolução e inovação, contrapondo-se à 
avaliação produtivista, estática e de meros resultados. Não se tratava simplesmente de 
constatar desempenhos de estudantes, mas de avaliar as grandes tendências 
curriculares, as dinâmicas formativas e as relações interdisciplinares de conjuntos de 
cursos que constituem as grandes áreas do conhecimento, como ciências humanas, 
exatas, tecnológicas e da saúde. A proposta do PAIDEIA não foi bem entendida e 
acabou recusada pelo MEC, pela mídia e pelo Congresso Nacional. Em seu lugar, 
vingou o Exame Nacional do Desempenho dos Estudantes – Enade (DIAS 
SOBRINHO, 2010, p. 213). 

 
 O PAIDEIA,17o qual cita Dias Sobrinho, elaborado pela Comissão Especial de 

Avaliação da Educação Superior despertou expectativas em alguns especialistas da época em 

virtude do rumo que tomou o Provão. Sendo um instrumento individualmente problemático, ao 

longo de sua aplicação tomou uma dimensão maior que a que propunha a proposta de avaliação 

dos alunos. Por isso, suscitou a necessidade de se criar um sistema avaliativo mais complexo e 

completo que acima de tudo valorizasse as instituições em sua completude. O PAIDEIA tinha 

como proposta uma prova aplicada, por amostragem, no meio e no final do curso. Os cursos 

seriam distribuídos em quatro grandes áreas: ciências humanas, exatas, tecnológicas, biológicas 

e da saúde, avaliadas no seu conjunto, e não por curso. No primeiro ano, seria avaliada uma 

área, no segundo, outra e a partir do terceiro ano, sempre duas áreas. Assim, cada área seria 

avaliada de dois em dois anos, e não anualmente, como ocorria no Provão (BRASIL, 2015). 

 Sobre o Enade, Gouveia et al (2005, p. 123) visualizou dubiedade no formato do exame 

em duas orientações, na indicação que o “Enade é componente curricular obrigatório” e “o uso 

de resultados de desempenho dos alunos para estimular a continuidade de estudos”. A primeira 

ideia de obrigatoriedade onde os alunos terão em seus históricos escolares os registros dos 

                                                
17 Processo de Avaliação Integrada do Desenvolvimento Educacional e Inovação da Área - PAIDEIA: é, para 
guardar fidelidade à origem grega desta expressão (“FORMAÇÃO INTEGRAL DO HOMEM”, conforme 
JAEGER, Werner, PAIDEIA) A formação do Homem Grego, Editora UnB/Martins Fontes, Brasília, 1a. Edição 
brasileira, maio de 1986), o componente exame, aplicado aos estudantes, no Sinaes. Aplicado aos estudantes na 
metade e no final dos cursos, afere conteúdos básicos dos currículos das áreas (Humanas, Sociais, Tecnológicas, 
Saúde, Vida etc), das carreiras ou cursos (Jornalismo, Direito, Medicina etc) e do processo de formação, 
organização programática, coerência curricular, responsabilidade social da Instituição, compromissos e práticas 
dos segmentos acadêmicos com os processos de inovação e com a proposta pedagógica das IES e dos cursos. Com 
tais características, o PAIDEIA é um processo que privilegia o objetivo de aferir, para o sistema de avaliação, as 
dinâmicas e movimentos do desenvolvimento das carreiras e dos cursos e neles, da formação dos estudantes e não 
simplesmente, o instante final deste processo. Em nível nacional, contribui para o oferecimento de informações 
periódicas e de forma agregada acerca do desenvolvimento das áreas de formação e para a formulação de políticas 
tendentes à superação de problemas e à elevação da qualidade do ensino de graduação (BRASIL, 2015) Disponível 
em: http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/29266-29284-1-PB.pdf). 
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resultados dos exames no que se refere ao resultado geral do curso disparou a interpretação de 

um “componente curricular obrigatório” que necessite de preparação para se realizar tal. Em 

contrapartida, já observamos críticas da comunidade acadêmica a esse respeito, pois existem 

instituições que se preocupam em preparar o aluno para a realização deste respectivo exame. A 

segunda ideia da não obrigatoriedade, onde se avalia a partir de amostras e não sobre o universo 

de alunos, não estimula, pois não há premiação nem possibilidades de incentivar a continuidade 

dos estudos acadêmicos. No geral, o exame é composto por duas partes: formação geral e 

componente específico. Polidori, Marinho-Araujo e Barreyro (2006, p.433) assim descreve: 
 

A prova possui características bastante diferenciadas do que normalmente costuma-
se trabalhar com alunos, bem como dos processos avaliativos que ocorrem durante a 
construção da vida escolar e acadêmica de cada um de nós, pois sua ênfase recai sobre 
as expectativas em relação ao perfil profissional que se deseja formar em cada curso. 
As perguntas da prova, de natureza objetiva e discursiva, priorizam temas 
contextualizados e atuais, problematizados em forma de estudo de caso, situações 
problemas, simulacros e outros, propiciando respostas por meio de múltipla escolha. 

 
 Seguindo com as críticas feitas a este exame, Dias Sobrinho (2010) aponta mudanças 

no paradigma do Enade, além de problemas e limites. Segundo ele, o Inep e a Conaes há pouco 

tempo está modificando o paradigma da avaliação participativa e retrocedendo ao paradigma 

técnico-burocrático. “A proeminência dada ao Enade, agora como instrumento estático e 

somativo, menos dinâmico e formativo, muda o paradigma da avaliação e traz consequências 

importantes” (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 216). Sobre isto, ainda afirma que o Brasil em sua 

grandeza e diversidade carrega a dificuldade de avaliar em larga escala a Educação Superior, 

como exemplo, o próprio Inep que não assimilou o dinamismo do Enade em oposição ao 

processo estático e convencional do Provão. A respeito dos limites o autor afirma que: 
 

No Relatório de 2008, o próprio MEC começou a adotar a prática de rankings, tendo 
como justificativa a indicação de níveis, prevista na Lei 10.861/2004, e como 
principal base os resultados dos indicadores do Enade do ano anterior. Muitos dos 
aspectos do Sinaes foram considerados pelo Inep de difícil operacionalização e 
demasiadamente subjetivos para caber em escalas objetivas. Outras dificuldades 
ocorreram em razão de falta de estrutura adequada do Inep ou por carência de pessoal 
acadêmico com boa formação em avaliação, tanto na administração central como nas 
IES (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 215).  

 
 Neste período foram incluídos dois novos indicadores no contexto da avaliação da 

Educação Superior Brasileira. O Conceito Preliminar de Curso - CPC formado por: os insumos 

atribuídos da nota final; o Enade; e o Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado 
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e Esperado - IDD18. Esses insumos são compostos pelas seguintes informações: infraestrutura 

e instalações físicas; recursos didático-pedagógicos; corpo docente, considerando-se a 

titulação; e o regime de trabalho (POLIDORI, 2009). O segundo novo indicador foi o Índice 

Geral de Cursos - IGC da Instituição de Educação Superior divulgado anualmente pelo Inep, 

que vem fortificando as informações sobre os cursos superiores a partir do censo e das 

avaliações no Inep e na Capes servindo de referencial para as avaliações institucionais. Assim, 

explica Polidori (2009, p. 447), a utilização do IGC tendo como base a portaria19 que 

regulamenta a aplicação do Conceito Preliminar de Cursos superiores: 
 

O IGC irá se utilizar da média ponderada dos Conceitos Preliminares de Cursos 
(CPC), sendo a ponderação determinada pelo número de matrículas em cada um dos 
cursos de graduação correspondentes (Inciso I), e da média ponderada das notas dos 
programas de pós-graduação, obtidas a partir da conversão dos conceitos fixados pela 
Capes, sendo a ponderação baseada no número de matrículas em cada um dos cursos 
ou programas de pós-graduação strictu sensu correspondente (Inciso II). A Portaria 
evidencia nos dois primeiros parágrafos do Artigo 2º que a ponderação levará em 
conta a distribuição dos alunos da IES entre os diferentes níveis de ensino (graduação, 
mestrado e doutorado) e que, nas instituições sem cursos ou programas de pós-
graduação avaliados pela Capes, o IGC será calculado na forma do inciso I 
(POLIDORI, 2009, p. 447). 

 
 A autora esclarece que os indicadores CPC e IGC buscam aglutinar em um único 

instrumento informações a respeito do Sinaes, do Enade, das informações sobre os cursos e as 

IES, posteriormente estabelecer um ranqueamento. Segundo Polidori (2008) a avaliação 

institucional utiliza os dados quantitativos e qualitativos sobre estudantes, professores, estrutura 

organizacional dos recursos físicos e materiais, as práticas de gestão, a produtividade dos 

cursos, e dos professores, com o intuito de estabelecer um juízo de valor para emitir pareceres 

sobre o desenvolvimento da instituição. 

 O Sinaes como já vimos foi um grande avanço no que concerne a avaliação da Educação 

Superior, não sendo apenas um termômetro para o mercado, mas um paradigma avaliativo que 

propõe uma avaliação formativa e ao mesmo tempo uma articulação com a regulação do 

sistema. Neste viés a autoavaliação revela-se como um grande desafio para as instituições de 

                                                
18 O IDD é a diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o desempenho médio estimado 
para os concluintes desse mesmo curso e representa quanto cada curso se destaca da média. O curso pode ficar 
acima ou abaixo do que seria esperado para ele baseando-se no perfil de seus estudantes (POLIDORI, 2009).  
19 PORTARIA NORMATIVA Nº 4 DE 5 DE AGOSTO DE 2008 regulamenta a aplicação do conceito preliminar 
de cursos superiores, para fins dos processos de renovação de reconhecimento respectivos, no âmbito do ciclo 
avaliativo do SINAES instaurado pela Portaria Normativa nº 1, de 2007.  
Art. 2º Os cursos que tenham obtido conceito preliminar satisfatório ficam dispensados de avaliação in loco nos 
processos de renovação de reconhecimento respectivos. 
§ 1º Considera-se conceito preliminar satisfatório o igual ou superior a três. 
§ 2º Os processos de renovação de reconhecimento dos cursos que tenham obtido conceito 5 (cinco), em tramitação 
nos sistemas Sapiens ou e-MEC, serão encaminhados à Secretaria competente, para expedição da Portaria de 
renovação de reconhecimento. 
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Educação Superior ao passo que proporciona caminhos para se exercer a autonomia 

institucional, no tocante, ao real papel da avaliação, que ultrapasse as barreiras da burocracia. 

A esse respeito, o segundo capítulo empírico desde estudo faz uma descrição da função da CPA 

nas universidades, em especial na CPA da UFPE.  

 No próximo capítulo trataremos dos fundamentos e procedimentos metodológicos da 

pesquisa. Explicaremos o delineamento, caracterização do campo, os sujeitos, os instrumentos 

de coleta e análise dos dados, e por fim, as perspectivas teórico-metodológicas que embasaram 

nossas análises. 
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5 FUNDAMENTOS E PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 

5.1 Delineamento da pesquisa 

 

Realizamos um estudo sobre a autoavaliação na UFPE nos anos de 2009-2014 tomando 

por base as orientações preconizadas pelo Sinaes, conforme Lei no 10.861/2004 (BRASIL, 

2004). Analisamos concepções e percepções dos gestores envolvidos com os cursos de 

graduação, no que diz respeito ao processo de autoavaliação institucional nesta universidade. 

Portanto, priorizamos caracterizar a experiência de AI da UFPE, compreender a atuação da 

CPA frente aos cursos de graduação na UFPE e conhecer o que pensam os gestores sobre a 

relação entre a AI e qualidade dos cursos. 

Para compor a análise foi substancial o uso de documentos oficiais que integram o 

Sinaes, os quais nos dispuseram dados referenciais que evidenciaram o grau de eficácia e 

eficiência dos cursos de graduação frente à regulação do Estado e documentos da UFPE, que 

contribuíram com o que investigamos sobre as das concepções e percepções dos gestores desta 

universidade, ao mesmo tempo mediaram uma interpretação que justificaram determinadas 

atuações frente à autoavaliação institucional da UFPE pelos gestores. 

Para alcançarmos nosso objetivo investigativo, fizemos uso da abordagem qualitativa 

em consonância com o que se pretendeu realizar no âmbito da investigação social, no que tange 

à avaliação da Educação Superior e a valorização de seus respectivos resultados. No que se 

refere à pesquisa qualitativa, sua realização buscou interpretar uma realidade única ou 

complexa, através da subjetividade dos fenômenos que atribui ao fenômeno pesquisado um 

potencial de oferecer dados relevantes à investigação.  
 

Na pesquisa qualitativa o pesquisador busca, basicamente, levantar as opiniões, as 
crenças, o significado das coisas nas palavras dos participantes da pesquisa. Para isso, 
procura interagir com as pessoas, mantendo a neutralidade. Não se pretende que a 
pesquisa qualitativa seja generalizável, mas exploratória, no sentido de buscar 
conhecimento para uma questão sobre a qual as informações disponíveis são, ainda 
insuficientes (VIEIRA, 2008, p. 99). 

 
Nossa trajetória seguiu estes passos, pois buscamos os significados, as concepções e 

percepções dos gestores acerca do processo de autoavaliação institucional. Exploramos as 

instâncias que executam este processo ou que estão interrelacionados, desprendendo atenção a 

cada uma, tendo em vista que as informações não estão claras, definidas na UFPE. Portanto, a 

pesquisa qualitativa responde adequadamente ao estudo proposto porque “trabalha com o 

universo dos significados, dos motivos, das aspirações, das crenças, dos valores e das atitudes” 
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(MINAYO, 2012, p. 21).  
 
Alguns autores acreditam que todo estudo de caso é qualitativo. O estudo qualitativo, 
como já foi visto, é o que se desenvolve numa situação natural, é rico em dados 
descritivos, tem um plano aberto e flexível e focaliza a realidade de forma complexa 
e contextualizada (LÜDKE e ANDRÉ, 2013, p. 20). 

 
Para Lüdke e André (2013, p. 20), “o estudo de caso é o estudo de um caso”, podendo 

este ser simples e específico ou complexo e abstrato. “O caso pode ser similar a outros, mas é 

ao mesmo tempo distinto, pois tem um interesse próprio, singular” (LÜDKE e ANDRÉ, 2013, 

p. 20). Para os autores, o caso reflete sua especificidade, mesmo que na posteridade apresente 

semelhança com outros casos, mas se a pretensão é um estudo singular, o estudo de caso é o 

mais indicado.  

Optamos por desenvolver um Estudo de Caso na UFPE. “O estudo de caso caracteriza-

se igualmente pelo fato de que reúne informações tão numerosas e tão pormenorizadas quanto 

possível com vistas a abranger a totalidade de situação” (LESSARD-HÉBERT, 2010, p. 170). 

Partimos do entendimento de que “o caso único pode representar uma contribuição significativa 

para a formação do conhecimento e da teoria. Esse estudo pode até mesmo ajudar a reenfocar 

as futuras investigações em todo campo” (YIN, 2010, p. 71). Para uma instituição pública 

federal com grande relevância social para o Estado de Pernambuco, como é o caso da UFPE, a 

busca pela melhoria da qualidade dos cursos abre um leque de iniciativas investigativas.  

Com a intenção de esclarecer as variáveis do estudo de caso como método de pesquisa, 

encontramos em YIN (2010) estudos de casos múltiplos, ou seja, “podem cobrir casos múltiplos 

e, então, tirar um conjunto único de conclusões de “cross-case” (YIN, 2010 p. 42). Segundo o 

autor o estudo pode ser conduzido e redigido por motivos diferentes, sendo utilizados os casos 

individuais para chegar à ampla generalização, portanto, integralizados e não individualizados. 

Destacamos as três estruturas significativas que se coadunaram com nossa pesquisa: a 

finalidade, explanatória e descritiva; e seu tipo de estrutura composicional, analítica linear, 

comparativa e cronológica. Estas contribuíram para nosso entendimento a respeito da nossa 

investigação.  

Segundo YIN (2010) o estudo de caso pode ser múltiplo quando apresenta estruturas 

comparativas entre casos que podem ser descritos ou quando repetem fatos que se se ajustam a 

cada modelo. Sendo "descritivo repetidamente, de diferentes pontos de vista ou com diferentes 

modelos descritivos, para se entender como podem ser mais bem categorizado para fins 

descritivos” YIN (2010, p. 207). Podendo existir variantes da abordagem comparativa onde é 

repetido duas ou mais vezes, de modo declaradamente comparativo. Portanto, nosso estudo de 
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caso foi comparativo porque usamos casos isolados que convergiram para uma análise 

comparativa entre seus aspectos descritivos isoladamente. Usamos explanações alternativas do 

mesmo caso, autoavaliação na UFPE, pois, "a finalidade da repetição é mostrar o grau em que 

os fatos se ajustam a cada modelo, e as repetições ilustram, realmente a técnica de combinação 

de padrão em funcionamento” YIN (2010, p. 207). 

O Marco temporal do estudo contemplou os anos de 2009-2014 reconhecendo neste 

período significativo dois movimentos importantes para nosso estudo, o início da emissão de 

documentos oficiais referentes à autoavaliação institucional pela UFPE (2009) e a composição 

da CPA que efetivamente iniciou a atuação de acordo com as orientações do Sinaes e da Conaes 

(2011).  

 

5.2 Caracterização do campo e dos sujeitos de pesquisa  

 

Conforme já anunciamos, esse estudo delimita como campo empírico a UFPE. Trata-se 

hoje de uma das melhores universidades do país, em ensino (graduação e pós-graduação) e 

pesquisa científica, segundo avaliações dos Ministérios da Educação - MEC e de Ciência e 

Tecnologia -MCT.  

 

5.2.1 O campo de pesquisa 

 

  Nossa pesquisa de campo iniciou com a realização de um estudo piloto ao qual nos deu 

um norte sobre as fragilidades que existem no processo de autoavaliação institucional na UFPE. 

Nessa fase inicial, visitamos o Centro Acadêmico do Agreste - CAA, O Centro de Ciências 

Exatas e da Natureza - CCEN, o Centro de Educação - CE e o CFCH. Estas visitas objetivaram 

conhecer os cursos que estavam com notas mais altas e mais baixas no IGC.  

  Dialogamos com alguns gestores que se dispuseram a contribuir com a pesquisa, os 

quais se sentiram confortáveis para falar sobre a temática. Alguns só focaram o Enade como a 

avaliação da instituição, desconhecendo em alguns casos outras dinâmicas avaliativas na 

instituição. Sendo assim, contribuíram para descobrirmos os pontos fracos e problemas da 

autoavaliação institucional. Por fim, elaboramos relatórios a partir das entrevistas que 

realizamos neste período do estudo piloto. 

  Vislumbramos a possibilidade de uma análise a respeito da relação da CPA com os 

gestores dos cursos de graduação. Portanto, seria prudente conhecer melhor as instâncias 

acadêmicas que estão envolvidas com os processos de autoavaliação na UFPE: a CPA; a 
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Proacad; e a Pró-Reitoria de Planejamento, Orçamento e Finanças - Proplan. 

Analisamos os resultados das avaliações dos cursos de graduação nos anos de 2010, 

2011 e 2012. De acordo com o levantamento feito, dentre os Centros Acadêmicos da UFPE, o 

CFCH no Campus Recife acumulou entre 2010-2012 as notas mais baixas em seus cursos. 

Considerando tal parâmetro, selecionamos os cursos de Psicologia, História e Ciências Sociais 

do CFCH, os mesmos obtiveram no ICG20 de 2011 as menores notas no Enade e no CPC21. 

Para estabelecer uma comparação entre os cursos com notas altas no mesmo Centro, 

escolhemos os cursos de Geografia e Filosofia. No entanto, não foi possível a contribuição deste 

último curso em virtude de a coordenação não querer nos receber, nem falar sobre o assunto. 

Mesmo assim continuamos com nossas escolhas, possibilitando a coleta apenas em três cursos 

com notas baixas e um curso com nota alta.    

O CFCH é resultante da fusão de vários departamentos da antiga Faculdade de Filosofia, 

Ciências e Letras de Pernambuco - Fafipe, criada em 1950, e do Instituto de Ciências do 

Homem, inicialmente denominado de Instituto de Filosofia e Ciências Humanas (UFPE, 2014). 

Observamos neste Centro a realização de projetos em cooperação internacional, como é o caso 

do Curso de Ciências Sociais, além de diversos eventos, seminários, fóruns entre outras 

atividades que mostram que mesmo sendo um Centro antigo está atento às mudanças sociais. 

 A escolha pelos cursos de graduação está relacionada a importância que os mesmos têm 

para a Universidade enquanto instituição promotora de conhecimento. São as graduações 

responsáveis pelos conhecimentos específicos, os quais disponibilizam saber aos discentes, a 

fim de formar profissionais que irão atuar nas diversas profissões que o mercado de trabalho 

oferece. Portanto, o curso é o alvo da avaliação de cunho regulatório, nele se confirmam a 

qualidade imposta pela demanda da globalização.  

 Enxergamos nos cursos a possibilidade de conhecermos a relação entre os gestores e a 

CPA, tendo em vista que os componentes do Sinaes se fundamentam na avaliação institucional 

interna e externa; avaliação de cursos; e avaliação de estudantes.  Trata-se de componentes que 

estão interligados pelo sistema, e a CPA por ser concebida como uma instância autônoma, pelo 

                                                
20 Índice Geral de Curso - IGC é uma média ponderada dos conceitos dos cursos de graduação e pós-graduação da 
IES. 
21 O CPC combina diversas medidas relativas à qualidade do curso: as informações de infraestrutura, recursos 
didático-pedagógicos e corpo docente oferecidas por um curso; o desempenho obtido pelos estudantes concluintes 
no Enade; e os resultados do IDD. Ao todo, o CPC contempla sete componentes, sete medidas de qualidade do 
curso. A combinação das medidas de qualidade do curso padronizadas e transformadas em notas variando de “0” 
a “5” (UFPE, 2013).  
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menos é o que se espera, poderá articular os objetivos da gestão da universidade e as exigências 

da avaliação da Educação Superior. Portanto, a CPA pode ser considerada como representante 

do sistema de avaliação da Educação Superior na universidade. 

 Quanto a Proacad, se trata de uma Pró-Reitoria que está diretamente ligada aos cursos 

de graduação, é responsável pelo ensino de graduação, atua junto aos estudantes, docentes, 

coordenadores de cursos, coordenadores das áreas básicas, chefes de departamentos e diretores 

de Centro. Esta Pró-Reitoria tem a responsabilidade de garantir a qualidade dos cursos de 

graduação oferecidos pela instituição. Para isso, conta com o apoio de suas coordenações: 

coordenação geral dos cursos de graduação; e coordenação de acompanhamento e avaliação de 

curso de graduação. Não obstante, é responsável pela aplicação da avaliação das condições de 

ensino-aprendizagem da universidade. 

 A decisão em incluir a Proplan em nossa pesquisa se justifica pelo fato desta Pró-

Reitoria ter assumindo a responsabilidade de conduzir o processo de autoavaliação na UFPE 

antes de haver uma reestruturação na Proacad e na ausência de instância que conduzisse a 

autoavaliação como a CPA. Atualmente a missão da Proplan é a busca da eficiência, eficácia e 

efetividade das ações institucionais, centralizando-se em três eixos principais: (a) planejamento, 

avaliação e monitoramento; (b) gestão da informação e controle do desempenho institucional; 

e, (c) gestão orçamentária e financeira, o qual nos interessa apenas o primeiro eixo (UFPE, 

2015). Sendo assim, a Diretoria da Avaliação Institucional e Planejamento - DAP alocada nesta 

Pró-Reitoria contribuiu para nossa pesquisa a partir de suas experiências em avaliação e pelo 

protagonismo que assume perante à gestão da UFPE. 

A coordenação do processo de autoavaliação institucional na universidade é de 

responsabilidade da CPA, baseado nas orientações do Sinaes e da Conaes. Reconhecendo o 

Conselho Universitário - CONSUNI como foro legítimo para aprovação de suas ações em 

última instância. ACPA atualmente faz parte das exigências legais do sistema de avaliação da 

Educação Superior, organiza o processo de avaliação institucional interna em virtude da ligação 

com os órgãos de regulação através do envio dos relatórios de autoavaliação institucional 

anualmente, além de acolher os avaliadores externos no momento da visita in loco na 

universidade. A CPA é uma instância que pode contribuir para a consolidação da cultura 

avaliativa na IES, podendo subsidiar o planejamento da UFPE a partir de informações 

construídas e apontadas por essa comissão, preservando o princípio da autonomia.   

 

5.2.2 Os sujeitos da pesquisa  
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No corpus da pesquisa selecionamos os seguintes sujeitos: coordenador do Curso de 

Psicologia; coordenador do Curso de Licenciatura e Bacharelado em História; coordenador do 

Curso de Licenciatura e Bacharelado Ciências Sociais; coordenador do Curso de Licenciatura 

e Bacharelado em Geografia; diretor do CFCH; coordenador da CPA; vice-coordenador da 

CPA; Pró-Reitor da Proacad;  coordenador geral dos Cursos de Graduação da Proacad; 

coordenador de Acompanhamento e Avalição de Curso de Graduação; diretor de Avaliação 

Institucional e Planejamento da Proplan; e coordenador de Planejamento e Avaliação da 

DPA/Proplan.  

Foram selecionados os sujeitos que exerciam suas funções nos anos de 2014-2015, nos 

respectivos cargos anunciados acima. Os escolhidos revelaram suas concepções e percepções a 

respeito do processo de autoavaliação da universidade como também suas expectativas 

enquanto curso de uma instituição pública. A importância dos sujeitos neste estudo contempla 

como referência Minayo (2012, p. 21), pois “o conjunto de fenômenos humanos é aqui como 

parte da realidade social, pois, o ser humano se distingue não só por agir, mas por pensar sobre 

o que faz e por interpretar suas ações dentro e a partir da realidade vivida e partilhada com seus 

semelhantes”.  

  A fim de manter sigilo sobre a identidade dos sujeitos, não revelamos nomes ou função 

específica, utilizamos codinomes: Gestor 1, Gestor 2, Gestor 3, seguindo sequencialmente até 

o último Gestor 12. A escolha da nomenclatura decorre do fato dos sujeitos serem gestores, os 

quais exercem cargos distintos, porém, à frente da gestão acadêmica do setor onde está alocado.  

  

5.3 Perspectivas teórico-metodológicas 

 

5.3.1 Instrumentos de coleta e análise dos dados  

 

Utilizamos os seguintes instrumentos e procedimentos para coleta e análise dos dados: 

Entrevistas e coleta de documentos. A entrevista é uma técnica de pesquisa para a coleta de 

dados, para Martins (2008, p. 27), seu “objetivo básico é entender e compreender o significado 

que os entrevistados atribuem às questões e situações, em contextos que não foram estruturados 

anteriormente, com base nas suposições e conjecturas do pesquisador”. Portanto, a entrevista 

dispõe de elementos que ajudam a coletar evidências por outras fontes, no nosso estudo, a 

documental que possibilitou triangulações tornando a análise mais confiável para a pesquisa. 

As entrevistas foram do tipo semiestruturada. Nesta modalidade, segundo Martins 

(2008, p. 27), “o entrevistador busca obter informações, dados e opiniões por meio de uma 
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conversação livre, com pouca atenção a prévio roteiro de perguntas”. Quanto a mobilidade do 

pesquisador, “o entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer 

direção que considere adequada” (MARCONI e LAKATOS, 2009, p. 199).  

Partindo do que nos ensina Minayo (2012), a entrevista foi essencial para esta pesquisa 

porque nos proporcionou o entendimento do significado que os sujeitos entrevistados 

atribuíram ao processo de autoavaliação da instituição, em especial nas relações entre os cursos 

e a CPA. Os documentos emitidos pela UFPE e pela CPA nos auxiliaram antes das entrevistas 

e depois porque nortearam nossos questionamentos e posteriormente deu suporte as nossas 

análises.   
Para a condução de um Estudo de Caso a realização de pesquisa documental é 
necessária para o melhor entendimento do caso e também para corroborar evidências 
coletadas por outros instrumentos e outras fontes, possibilitando a confiabilidade de 
achados através de triangulações de dados e de resultados. Buscas sistemáticas por 
documentos relevantes são importantes em qualquer planejamento para coleta de 
dados e evidências (MARTINS, 2008, p. 46). 

 
Foram feitas análises dos seguintes documentos oficiais da UFPE: no estudo piloto- 

relatório do IGC 2013, relatórios de autoavaliação; no estudo aqui analisado- portarias emitidas 

pela UFPE; atas de reuniões da CPA; LDB 9394/96; Constituição Federal de 1988; Sinaes Lei 

nº 10.861/2004, entre outras fontes do direito. 

Para analisar e avaliar a pesquisa documental e as entrevistas, utilizamos a análise de 

conteúdo. Segundo Martins (2008), é uma forma de se estudar e analisar a comunicação de 

maneira objetiva sistemática. “Buscam-se inferências confiáveis de dados e informações com 

respeito a determinado contexto, a partir dos discursos escritos ou orais de seus atores” 

(MARTINS, 2008, p. 33). Sobre isto completa: 
 

A Análise de Conteúdo quase certamente fará parte do planejamento e 
desenvolvimento dos trabalhos de campo de um Estudo de Caso, pois auxiliará o 
pesquisador no processo de descrição e compreensão do material escrito coletado, 
pesquisa documental, bem como das falas dos sujeitos que compõem a estrutura do 
caso sob estudo (MARTINS, 2008, p. 34). 
 

As considerações de Martins (2008) são importantes para justificar nossa escolha em 

consonância com os instrumentos e coletas de dados. Portanto, nossa análise dos dados é 

baseada na teoria de Análise de Conteúdo desenvolvida por Laurence Bardin (2011). 

Fundamenta-se por descrever e interpretar conteúdos e reinterpretar os conteúdos que 

transcendam uma leitura convencional. Nas pesquisas qualitativas, esta metodologia alcança 

níveis de compreensão mais profundos dos fenômenos estudados através da indução e a 

intuição, para isto os dados coletados demandam um trato que facultam a interpretação e a 

inferência. 
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Simbologicamente, o texto pode carregar vários significados falando a partir de uma 

visão qualitativa, onde a percepção do pesquisador fará jus a uma interpretação também do 

contexto onde foi gerado o discurso, portanto, o processo é tão importante como o produto, 

considerando tanto o emissor como o receptor, as formas de codificação e transmissão da 

mensagem. 

  Segundo Bardin (2011) a organização da Análise de Conteúdo segue estas fases, as 

quais define como polos cronológicos: 1) a pré-análise; 2) a exploração do material; 3) o 

tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação.  

  A fase de organização compreende um período de intuições para sistematizar as ideias 

iniciais, estabelecer um programa flexível e preciso. “Geralmente, esta primeira fase possui três 

missões: a escolha dos documentos a serem submetidos à análise, a formulação das hipóteses e 

dos objetivos e a elaboração de indicadores que fundamentam a interpretação final” (BARDIN, 

2011, p. 125). Sobre a segunda fase, a exploração do material, o autor discorre: 
 

Se as diferentes operações da pré-análise forem convenientemente concluídas, a fase 
de análise propriamente dita não é mais do que a aplicação sistemática das decisões 
tomadas. Quer se trate de procedimentos aplicados manualmente ou de operações 
efetuadas por computador, o decorrer do programa completa-se mecanicamente. Esta 
fase, longa e fastidiosa, consiste essencialmente em operações de codificação, 
decomposição ou enumeração, em função de regras previamente formuladas 
(BARDIN, 2011, p. 131). 

  
   Na sequência das fases que o autor apresenta o método, a próxima fase é o tratamento 

dos resultados obtidos e interpretados. Segundo Bardin, os resultados são tratados de maneira 

significativa e válidos. O pesquisador em posse dos resultados significativos e fiéis, propõem 

inferências e interpretações em ligação com os objetivos previstos e concomitantemente 

dispostos a descobertas inesperadas. 

  Além da organização da análise, o método traz a codificação, a categorização, a 

inferência e a informatização da análise das comunicações.  Sobre a codificação: 
 

Tratar o material é codificá-lo. A codificação corresponde uma transformação 
efetuada segundo regras precisas - dos dados brutos do texto, transformação esta que, 
por recorte, agregação enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo 
ou da sua expressão; suscetível de esclarecer o analista acerca das características do 
texto, que podem servir de índices (BARDIN, 2011, p. 133). 

 
  A codificação se refere ao processo onde os dados brutos são transformados 

sistematicamente e agregados em unidades, segundo o autor, permite uma descrição exata do 

conteúdo. A próxima etapa que sucede é a categorização, neste momento são classificados os 

elementos constitutivos de um conjunto por diferenciação e, em seguida, por reagrupamento 

segundo os critérios nomeados. “As categorias são rubricas ou classes, as quais reúnem um 
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grupo de elementos (unidade de registro, no caso da análise conteúdo) sob o título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão das características comuns destes elementos” (BARDIN, 

2011, p. 147). 

  O autor explica a inferência a partir de dois movimentos os quais chama de: polos da 

análise; processos e variáveis de referência.  Os polos de análise são os mecanismos da 

comunicação: “a mensagem (significação e código) e o seu suporte ou canal; por outro, o 

emissor e o receptor, enquanto polos de inferência propriamente ditos” (BARDIN, 2011, p. 165). 

A inferência faz-se caso a caso, não existem normas, depende das variáveis entre emissor e as 

variáveis textuais, portanto, têm natureza muito diversa.  

  Para o autor os processos e variáveis de preferência estão relacionados a intenção da 

investigação, sendo assim, afirma que “a inferência não passa de um termo elegante, efeito da 

moda, para designar a indução, a partir dos fatos” (BARDIN, 2011, p. 168). Por fim, o autor 

atribui a última etapa do seu método a informatização da análise das comunicações, tratando 

das possíveis maneiras as quais a informática pode auxiliar na Análise de Conteúdo. 

  No próximo capítulo iniciaremos as análises dos dados. Trataremos da experiência de 

autoavaliação na UFPE, analisando suas interfaces com a gestão a partir das Pró-Reitorias e 

instâncias que desempenham as funções relativas à avaliação. Especificando como este 

processo se encontra atualmente e quais as ações que são desenvolvidas a respeito das 

exigências regulatórias e acadêmicas na instituição, além das percepções dos sujeitos acerca da 

autoavaliação institucional nesta universidade. 
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6 A EXPERIÊNCIA DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA UFPE 

 

6.1 Introdução  

 

Neste capítulo apresentaremos nosso campo de pesquisa. Descreveremos em linhas 

gerais a criação e estrutura da UFPE. Faremos algumas reflexões sobre a autoavaliação 

institucional e suas interfaces com a gestão a partir das Pró-Reitorias e instâncias que 

desempenham as funções relativas à autoavaliação, como este processo se encontra atualmente 

e quais as ações que são desenvolvidas a partir das exigências regulatórias da AI. O capítulo 

está didaticamente subdivido com as seguintes seções: a) breve histórico da UFPE; b) processos 

de autoavaliação da UFPE; c) percepção dos gestores sobre a autoavaliação da UFPE; e d) a 

relação entre autoavaliação e perspectivas de resultados. 

 

6.2 Breve histórico da UFPE  

 

 Tendo como base o banco de dados referente a UFPE, disponível na própria instituição, 

sua gênese foi marcada com a fundação da Universidade do Recife - UR em 11 de agosto de 

1946, juridicamente com o Decreto-Lei da Presidência da República nº 9.388, de 20 de junho 

de 1946. Após 19 anos, a Universidade do Recife é incluída no novo sistema de educação do 

país, recebendo, somente em 1948, a denominação de Universidade Federal de Pernambuco, 

autarquia vinculada ao Ministério da Educação. A Reitoria e as Pró-reitorias da UFPE contam 

com auxílio de quatro Conselhos Superiores para administrar a instituição. O Conselho 

Universitário; O Conselho de Administração; O Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão; e o 

Conselho de Curadores. Cada uma dessas instâncias têm um papel importante na tarefa de gerir 

a extensa estrutura da instituição, de modo que ela possa oferecer os melhores serviços à 

comunidade acadêmica. A Reitoria está estruturada por oito Pró-Reitorias, são elas: para 

Assuntos Acadêmicos - Proacad, para Assuntos de Pesquisa e Pós-Graduação - Propesq, de 

Extensão - Proext, Planejamento, Orçamento e Finanças - Proplan, Gestão de Pessoas e 

Qualidade de Vida - Progepe, Gestão Administrativa - Progest, de Assuntos Estudantis - Proaes 

e de Comunicação, Informação e Tecnologia da Informação - Procit22. 

 Trata-se hoje de uma das melhores universidades do país, em ensino (graduação e pós-

graduação) e pesquisa científica, segundo avaliações dos Ministérios da Educação - MEC e de 

                                                
22 A estrutura sede da UFPE ocupa uma área de 410 mil m². Nela encontra-se um Restaurante Universitário, Centro 
de Convenções, lago, área verde e pista de atletismo, Creche. 
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Ciência e Tecnologia - MCT. As avaliações levam em consideração, para a graduação, os 

índices de desempenho dos alunos no Enade, a estrutura das instituições e o investimento em 

professores e nos cursos, reunidos agora no IGC, e da titulação e produção científica dos 

professores da pós-graduação pela Capes, estas duas avaliações do MEC. 

Nos últimos anos, com apoio do Governo Federal, a UFPE expandiu a sua atuação, hoje 

são três campi, localizados no Recife, em Vitória de Santo Antão e em Caruaru, ampliou sua 

interação com a sociedade, criando novos cursos em atendimento às demandas sociais e 

econômicas, aumentando vagas em cursos tradicionais e oferecendo oportunidades focadas no 

novo cenário econômico do Estado.  

Estima-se que em 2016 serão ofertadas 6.972 vagas no Sistema de Seleção Unificada - 

Sisu para o ingresso em 96 cursos presenciais de graduação dos campi Recife, Vitória e Agreste 

- Caruaru. No período entre 2005 a 2012, foram implantados 27 cursos, entre eles Cinema, 

Arqueologia, Museologia, Dança, Sistemas de Informação, Engenharia de Materiais, 

Engenharia de Energia e Engenharia Naval. Pode-se considerar que o crescimento é decorrente, 

principalmente, da implementação de dois programas do Ministério da Educação: 

Interiorização da Educação Superior e o de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais - Reuni23.  

A UFPE reúne mais de 40 mil pessoas, entre professores, servidores técnico-

administrativos e alunos de graduação e pós-graduação, distribuídos nos três campi. Além da 

excelência de seus recursos humanos, a universidade se destaca por sua infraestrutura física, 

que está em franca expansão24.  

O CAA foi o primeiro campus da UFPE no interior, tendo sido inaugurado em março 

de 2006, com o objetivo de contribuir com o desenvolvimento social, econômico e cultural do 

Estado. Na escolha do município, foi considerada sua relevância no contexto atual da região do 

Agreste, que possui como principais características: cadeias e arranjos produtivos 

predominantes nas áreas da confecção e da agroindústria, além de ser um principal centro de 

serviços, negócios e distribuição de mercadorias.   

O CAA iniciou suas atividades com cinco graduações, nas áreas de Administração, 

Economia, Engenharia Civil, Pedagogia e Design, que integram quatro Núcleos de Ensino 

                                                
23 Somente os investimentos do Reuni injetaram na UFPE R$ 221,5 milhões até 2012. 
24 A Universidade é composta pelos seguintes Centros acadêmicos: Centro Acadêmico do Agreste - CAA; Centro 
Acadêmico de Vitória - CAV; Centro de Artes e Comunicação - CAC; Centro de Ciências Biológicas - CCB; 
Centro de Ciências Exatas e da Natureza - CCEN; Centro de Ciências Jurídicas - CCJ; Centro de Ciências da 
Saúde - CCS; Centro de Ciências Sociais Aplicadas - CCSA; Centro de Educação - CE; Centro de Filosofia e 
Ciências Humanas - CFCH; Centro de Informática - CIn; Centro de Tecnologia e Geociências - CTG. 
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(Gestão, Design, Formação Docente e Tecnologia). Atualmente, funcionam também as 

Licenciaturas em Química, Física e Matemática, o curso de Engenharia de Produção e a 

Licenciatura Intercultural, direcionada à população indígena de Pernambuco.  

O Centro Acadêmico de Vitória - CAV iniciou suas atividades em agosto de 2006, 

localizado na cidade de Vitória de Santo Antão, tem quatro núcleos de conhecimento: 

Enfermagem, Nutrição, Licenciatura em Ciências Biológicas e Educação Física.  

No ensino, na pesquisa e na extensão encontra-se a modalidade de Educação à Distância 

- EAD, curso de graduação, pós-graduação: especializações (lato sensu), mestrados 

acadêmicos, mestrados profissionalizantes e doutorados, e o ensino fundamental e médio no 

Colégio de Aplicação do Recife, a segunda melhor escola pública do país, e a primeira do Norte 

e Nordeste nos resultados do Exame Nacional de Ensino Médio - Enem 2008. 

 O intercâmbio da UFPE com IES de diversos países é efetivado pela Diretoria de 

Relações Internacionais - DRI, orienta alunos e professores sobre opções e procedimentos para 

estudar no exterior, além de ser responsável pela recepção dos alunos estrangeiros que vêm a 

Pernambuco para participar de novas experiências acadêmicas no campus da Universidade 

Federal.  

 A Assessoria de Comunicação Social da UFPE - Ascom coordena as ações de 

divulgação dos assuntos da universidade para a comunidade acadêmica, para a sociedade e 

também para os meios de comunicação. Portanto, cuida do planejamento e definição de 

estratégias, execução e atividades de monitoramento e avaliação. Utiliza como meios de 

Comunicação: Boletim de Notícias UFPE; Boletim de Pesquisas UFPE; jornal Incampus; 

boletim de rádio produzido com o Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias; Produção de 

vídeos, áudios e fotos sobre a UFPE e suas atividades; Portal UFPE; Redes Sociais; e Clipping 

de Notícias, o qual fornece à Administração Central as notícias publicadas nos jornais locais 

(DP, JC e Folha de Pernambuco), em jornais nacionais (FSP, O Globo e o Estado de São Paulo) 

em sites noticiosos sobre a UFPE e assuntos correlatos. A seção UFPE na Mídia, na Agência 

de Notícias, divulga os principais destaques da universidade na imprensa. 

 

6.3 Processos de autoavaliação na UFPE  

 

Os documentos oficiais da Instituição disponíveis confirmam o processo de 

autoavaliação na UFPE iniciou em 2009.  A esse respeito conferimos um Projeto de Resolução 

das Atividade de Ensino na Graduação apresentado pelo Conselho Universitário da UFPE em 

2009. Este documento traz como Ementa: “Estabelece critérios para a avaliação das atividades 
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de ensino dos professores que ministram componentes curriculares nos cursos de graduação” 

(UFPE, 2015). Em seguida apresenta: “a avaliação das atividades de ensino na graduação são 

importantes para o aprimoramento da qualidade do curso, assim como para uma melhor 

orientação ao desempenho do professor” (UFPE, 2015). O Capítulo I25 que trata “Da Instituição 

de Avaliação” menciona em seus artigos a institucionalização da avaliação do docente e do 

discente e a avaliação do ensino, além de esclarecer que o processo de avaliação neste ano 

estava sob a responsabilidade da DAP. No entanto, sabemos que as primeiras iniciativas de 

avaliação, mesmo que não documentadas ou não disponíveis à nossa pesquisa documental, 

tiveram início anteriormente, sendo assim, o que pode ser questionado são os motivos de sua 

fragmentação ou sua descontinuidade ao longo dos anos.  

Porém, para entendermos melhor o processo de autoavaliação na UFPE resgatamos 

alguns acontecimentos que confirmam as primeiras iniciativas avaliativas as quais foram 

identificadas nas falas dos entrevistados. Segundo o Gestor 4 (2014) houve iniciativas 

avaliativas na UFPE antecedentes ao Sinaes, declarou que na década de 1980 a universidade 

solicitou uma avaliação externa, a qual vieram Reitores da Universidade de Portugal e passaram 

alguns dias na UFPE, os mesmos elaboraram um documento de AI com o olhar externo, isto 

para contribuir com o processo de reflexão sobre a avaliação e autoavaliação institucional. No 

entanto, o Gestor 1 (2014) atribui o começo da AI na UFPE  
 

quando eu estava na direção do centro, acho que em 1997 por aí, que foi a primeira 
universidade do Brasil que trouxe comissões externas ao país, comissão da Europa e 
depois comissão dos Estados Unidos para fazer uma avaliação institucional, por isso 
que ele foi muito corajoso (Reitor), desde essa época, então, como eu já estava na 
direção do centro, a gente teve com a... não sei se chama “Empreendimentos Logo 
Associados”, que é uma empresa brasileira que trabalha muito com avaliação, que ela 
fez um treinamento com os diretores de centro e com os Pró-Reitores, a gente fez um 
processo de avaliação, daí pra diante esse processo de avaliação começou. Como a 
avaliação estava dentro da Pró-Reitoria de Planejamento, na época que o professor 
Amaro foi Reitor, a professora Andréia Melo da DAP, Diretora de Avaliação e 
Planejamento da Proplan. Um pouco, começou a trabalhar com a história na 
graduação (GESTOR 1, 2014). 

 
Segundo o Gestor 1 esta empresa brasileira de assessoria visitou os Centros, inclusive 

                                                
25 Art. 1º É instituída a avaliação das atividades de ensino dos professores que ministram componentes curriculares 
em cursos de graduação, na forma disciplinada por esta Resolução. 
§ 1º - A avaliação docente será realizada uma vez por semestre para todos os docentes em exercício;  
§ 2º - Nos componentes curriculares em que atuam mais de um docente, todos deverão ser avaliados;  
Art. 2º A avaliação das atividades de ensino compreenderá dois instrumentos distintos, a saber:  
I - Avaliação procedida pelo corpo discente;  
II – Autoavaliação do docente.  
Art. 3º. A Coordenação de Avaliação/DAP-Proplan será responsável pela sistematização da avaliação (UFPE, 
2015).  
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fez entrevistas com os alunos, com os coordenadores de curso, com os professores, diretores 

dos Centros e nas Pró-Reitorias, foi uma atividade desenvolvida numa média de seis meses. 

“Esse foi o processo de start e depois começou a parte de planejamento” (GESTOR 1, 2014).  

O processo de Autoavaliação na UFPE está em um movimento de consolidação, em 

virtude das exigências estabelecidas pelo Sinaes, os gestores passaram a dar mais atenção a este 

processo, almejando uma prática avaliativa que propiciasse a consolidação da AI. Segundo os 

Gestores entrevistados na própria Proacad, esta vem contribuindo com o trabalho da CPA. 

Concomitantemente, buscavam-se alternativas de aproximação entre a Proplan, a 

Proacad e os coordenadores de cursos em prol do processo de AI, mesmo sendo um trabalho 

elementar, mas ainda não estruturado, levando em consideração as normativas dos órgãos 

superiores. Foi a partir da coordenação da CPA em 2011 que começou-se um trabalho mais 

ajustado entre estas Reitorias e a CPA, na realidade esta última passou a ser vista como 

mecanismo fundamental na avaliação da universidade, faltando apenas atuar frente ao processo 

de coordenação da AI na universidade. 

 A maioria dos Gestores atribuíram a regulação da avaliação como necessária para que 

as IES, em especial o curso de graduação, se apoderassem da avaliação como etapa importante 

do planejamento institucional. A partir das entrevistas, comprovamos a atuação da Proacad no 

que se refere a autoavaliação da mesma, em 2008 criou o fórum dos coordenadores de 

graduação, gerando  discussões sobre temas, como as resoluções de ajustes da regulamentação 

da graduação na universidade e da  própria regulamentação deste fórum26.  

 Segundo o Gestor 1 (2014),  
 

nesse Fórum dos coordenadores de graduação, a gente chama o fórum pra discutir 
várias coisas, inclusive, avaliação. Todas as resoluções da Pró-Reitoria são passadas 
por esse fórum, inclusive, muitas das avaliações nós fizemos e atualizamos, eu acho 
que 10 ou 12 resoluções por demanda, inclusive do Fórum. Nós escutamos as câmeras 
de graduação dos diversos Centros, fomos a alguns Centros, inclusive em cima dessa 
demanda a gente foi construindo. Então, eu acho que agora dentro da sua pergunta, 
tem coordenador que não comparece a absolutamente nada e tem uma dificuldade. O 
que saiu, o que aprendeu não passa pra ele, então é como o Fórum dos, eu digo, o 
Fórum dos Pró-Reitores de graduação, Fórum Brasileiro de Pró-Reitores de 
Graduação - Forgrad, é uma grande escola nacional de Pró-Reitores de Graduação, 
porque vai passar na experiência dos mais antigos para os recém admitidos. A mesma 
coisa eu espero que esse Fórum persista e que ele consiga fazer isso, porque nós 
fizemos um manual acadêmico do coordenador, com todas as resoluções, está até na 
página da Proacad com orientação, então o camarada tem lá a legislação que ele 
precisa consultar. 

                                                
26 O fórum dos coordenadores de graduação está inserido no organograma da Proacad, ligado diretamente a esta 
Pró-Reitoria, como também às Coordenações de Áreas de Saúde, Coordenações das Licenciaturas e Coordenações 
dos Bacharelados. 
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 A existência de um Fórum de Coordenadores na UFPE configura-se uma iniciativa 

importante, mesmo não havendo reuniões frequentes, a nosso ver, proporciona momentos de 

reflexões sobre a instituição, propicia a autoavaliação institucional, destaca-se as 

especificidades dos Centros e especialmente o contexto dos cursos de graduação. Sua ligação 

direta com a Reitoria abre possibilidades de diálogos mais diretos com o Reitor, abreviando 

processos burocráticos a fim de se estabelecer relações mais lineares na condução da 

universidade. 

 Mesmo reconhecendo o valor desta iniciativa mencionada, visualizamos que antes do 

Sinaes a universidade não priorizou a avaliação da instituição, tendo em vista a falta de 

valorização da mesma no planejamento da gestão, a falta de cultura avaliativa e a compreensão 

da avaliação como sendo apenas regulatória e punitiva. 

 Não podemos deixar de reconhecer a importância destas ações desenvolvidas pela 

universidade, desde a valorização da expansão à oportunidade de momentos para se dialogar e 

repensar a universidade a partir da demanda nacional e internacional, portanto, são processos 

de mudanças e adaptações que ocorreram nas últimas décadas na Educação Superior em 

paralelo com a Avaliação da Educação Superior, o que não se justifica ser colocada em segundo 

plano.  

 Em todos os momentos das coletas dos dados no CFCH, na Reitoria e na CPA, notamos 

que a atuação da Proacad é eminente, não só na fala do Gestor 1 (2014), mas na fala de todos 

os sujeitos. Com destaque para o CFCH onde todos os entrevistados enfatizaram essa atuação 

da Proacad, no tocante aos momentos que antecederam a visita do MEC, apoiando e orientando 

os sujeitos, que por vezes seriam avaliados no curso.  

 Cabe ressaltar que, além da Proacad, a Proplan atua em alguns momentos da composição 

da autoavaliação da UFPE, porque a mesma, a partir da DAP representada pelo Pesquisador 

Institucional, se aproxima dos cursos em virtude da necessidade de alimentar o sistema com os 

dados estatísticos, como também os dados que compõem as exigências do MEC para o 

funcionamento dos cursos, além de procurar utilizar a AI como parte do planejamento da 

instituição na atualidade. Mesmo não sendo ainda uma atividade assumida como primordial na 

UFPE, a avaliação é citada genericamente como elemento importante e indispensável pelos 

seus gestores para tomada de decisão e melhoria da qualidade da Instituição e dos cursos.  

 

6.4 Perspectivas atuais do processo de autoavaliação na UFPE 

  

O protagonismo da AI na instituição pertence a Proacad e a Proplan, por isso, a pesquisa 



 

	

92 

centrou nesta seção atenção na coleta de dados nestas Reitorias. A Proacad é uma Pró-Reitoria 

responsável pelos assuntos referentes ao ensino de graduação na UFPE. Sua atuação abrange 

os estudantes, docentes, coordenadores de cursos, coordenadores das áreas básicas, chefes de 

departamentos e diretores de Centro, sendo de fato a Pró-Reitoria uma instância da UFPE que 

procura garantir através das suas ações a qualidade dos cursos de graduação, além da interação 

com o ensino, com as áreas de pesquisa e extensão. Portanto, atua junto às coordenações de 

cursos das graduações, na política didático-pedagógica, e na condução do processo de avaliação 

da qualidade do ensino. 

A estrutura da Proacad está passando por uma transição organizacional assim como a 

Proplan e a Pró-Reitoria de Gestão Administrativa - Progest, transição ainda presente no ano 

de 2014, completando um ano e meio de modificações estruturais. A exemplo desta transição 

entre as Pró-Reitorias, todos os dados que se relacionavam a Pró-Reitoria de graduação, como 

sistema e-MEC, IGC e resultados entre outros, eram na Proplan, houve a passagem de algumas 

atribuições para a Proacad, o que proporcionou uma aproximação entre esta Pró-Reitoria e os 

coordenadores dos cursos. A respeito deste fato o Gestor 1 (2014) afirma que:  
 

do processo de avaliação quando vem o Inep, da assessoria que a gente dava, porque 
eu comecei a observar que tinha muitas coisas que não estavam de acordo ou que 
estavam atrasados ou que tinham falhas e que a Proplan por não ser o objeto de 
trabalho específico dela não dava conta, ainda nós temos dificuldades, eu falei com o 
Reitor essa semana inclusive, precisa ainda descer mais alguma coisa digamos assim, 
passar algumas coisas, uma alimentação do sistema e-MEC. Ter como se fosse um 
pesquisador institucional de graduação, porque tem um pesquisador institucional 
geral. 

 
O Gestor sugere modificações nas responsabilidades atribuídas às Pró-Reitorias, 

objetivando uma fluidez nas atividades desenvolvidas por estas Pró-Reitorias. Porém, como 

afirmaram os Gestores 1 e 4 (2014), as modificações são lentas. Na Proacad foram cinco anos 

de tensão para poder se concretizar modificações substanciais, para as pessoas poderem 

entender as mudanças destas atribuições entre as Pró-Reitorias. Segundo o Gestor 1 (2014), 

“agora a Proacad está com muito mais vigor e um olhar muito mais direcionado porque está 

trazendo para si aquilo que deveria ser dela, e passando para outro aquilo que não era dela”.  

No período que estabelecemos contato com a Proacad, evidenciamos mudanças ainda 

não concluídas no próprio organograma como a inclusão da Coordenação Geral dos Cursos de 

Graduação, além da Coordenação de Acompanhamento e Avaliação de Curso de graduação que 

é recente. No organograma da Proacad estão desenhadas três coordenações: Coordenação da 

Área de Saúde; Coordenação das Licenciaturas; e Coordenação dos Bacharelados. Estas estão 

ligadas ao Fórum dos Coordenadores de Graduação e este ligado diretamente com a Pró-
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Reitoria Acadêmica. Em nossas investigações no campo identificamos que de fato não existem 

coordenadores ocupando tais coordenações citadas, o que configura apenas uma 

representatividade neste documento, o organograma. Segundo o Gestor 1 (2014) esta será a 

próxima etapa a ser realizada em termos de atribuições de cargos às pessoas competentes a 

desempenhar tais funções. 
 

A próxima etapa que a gente vai fazer agora. Veja o que foi a história, a gente 
reestruturou a Proacad a muito tempo que ela estava cristalizada nessa outra direção, 
mexeu na Proplan mexeu na Progepe, você sabe ter outras Pró-Reitorias é uma 
dificuldade e a gente graças à Deus está conseguindo trabalhar bem e criando, veja 
só, uma dinâmica, um treinamento para o povo da própria Proacad, o Campus nem se 
deu conta do que está acontecendo, não se dá conta... Eu disse aos diretores de Centro 
que eu queria uma reunião com eles  pra mostrar o que a gente está fazendo, porque 
na graduação cada um é como se tivesse só o seu pedaço e ninguém tem idéia do todo, 
e na realidade, como disse o pessoal da Forgrad27: é infantaria da universidade, é uma 
coisa muito pesada e  muito grande, e precisa ter um certo tempo no sistema pra poder 
enxergar isso, tá entendendo? (GESTOR 1, 2014). 

 

Para o Gestor 1 (2014), o trabalho organizacional da nova Proacad está se consolidando, 

porém, se trabalha muito e não há tempo para dizer isso ao Campus. Mesmo assim “esta 

estrutura do organograma foi apresentada várias vezes aos diretores de Centros nos 

treinamentos dos novos docentes e técnicos pela Progepe e na página da Proacad” (GESTOR 

1, 2014). 

No que se refere aos cargos e as funções nesta Pró-Reitoria, no novo organograma da 

Proacad, foram criadas algumas diretorias e coordenações: as Coordenações de Avaliação de 

Graduação e a de Inovação, na Diretoria de Gestão Acadêmica - DGA a Coordenação de 

Informação para o trabalho, Coordenação Geral de Estágio (desmembrada), Coordenação de 

Apoio Acadêmico e Coordenação do Corpo Discente, estas quatros coordenações impulsionam 

o trabalha operacional da avaliação. A este respeito, todavia, na Diretoria de Informação 

Gerencial e Infraestrutura Acadêmica - DIGI foram alocados um estatístico, duas bolsistas para 

dar suporte aos indicadores, para trabalhar no que concerne à avaliação da instituição.  

Estas ações podem ser vistas como iniciativas de autoavaliação da Proacad, pois esta 

repensa sua atuação, sua estrutura e procura meios para melhorar sua atuação na instituição em 

termos de atribuir às pessoas certas, as funções certas, para que todos estejam aptos a 

                                                
27 O Forgrad é constituído por todos os Pró-Reitores de graduação, ou ocupantes de cargos equivalentes, de 
universidades e centros universitários públicos e privados do Brasil – aproximadamente 300 representantes. Está 
estruturado em uma diretoria composta por presidente, vice-presidente, cinco coordenadores e seus respectivos 
vice-coordenadores regionais (Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul). Em 26 anos de existência, o Fórum 
tem formulado políticas públicas e diretrizes no setor de educação, nos âmbitos regionais e nacional, em articulação 
com o MEC, Conselho Nacional de Educação e outros órgãos governamentais, além de segmentos da sociedade 
civil. “O Fórum é uma espécie de escola de capacitação e formação de Pró-Reitores de graduação, que socializa 
experiências e pensa o sistema de educação do Brasil” (GESTOR 1, 2014). 
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contribuírem com a melhoria da qualidade dos cursos.  

Salientamos que mesmo tendo uma ligação direta com os cursos, a Coordenação Geral 

dos Cursos de Graduação da UFPE alocada na Diretoria de Desenvolvimento do Ensino - DDE 

não tem a atribuição de acompanhar de perto a autoavaliação da universidade, acompanha o 

desenvolvimento dos projetos pedagógicos dos cursos, processos pedagógicos e acompanha 

também o perfil dos cursos, atualização dos perfis. No entanto, no processo de avaliação de 

cursos, uma das dimensões contempladas é a análise do projeto pedagógico do curso. A 

coordenação acompanha esta atividade, faz reuniões com os Centros onde são convidados os 

coordenadores, Núcleo Docente Estruturante - NDE e TAEs que trabalham diretamente nos 

cursos.  

Ao analisarmos as instâncias corresponsáveis pela AI, podemos afirmar que a Proplan 

pode ser considerada como tal, nela está a DAP, uma diretoria recente que atua no processo de 

autoavaliação institucional.  Observamos que a missão da Proplan norteia três eixos: o primeiro 

é o planejamento, avaliação e monitoramento; o segundo é a gestão da informação e controle 

de desempenho institucional; e o terceiro eixo que é a gestão orçamentária e financeira. Então, 

o primeiro eixo, trata sobre a avaliação com o enfoque administrativo e acadêmico. A DAP na 

Proplan é recente, tem menos de dez anos. 

 
Não que as ações de planejamento e avaliação não existissem, mas existia sem ter essa 
diretoria e se viu que era necessária a criação de uma diretoria que congregasse e 
tentasse articular as ações todas de planejamento e avaliação na instituição como um 
todo, agregando as ações das diversas Pró-Reitorias e dos diversos Centros, mas é 
uma coisa nova, relativamente nova (GESTOR 4, 2014).  

 
No âmbito da gestão institucional a DAP/Proplan concentra todos os dados das demais 

Pró-Reitorias, entretanto, é o centro da informação da universidade, inclusive da graduação. 

Detém todas as informações, exceto as informações financeiras, as quais são transferidas para 

os órgãos cabíveis da instituição. Desta forma, todos os relatórios de autoavaliação saem com 

a participação efetiva da DAP. Portanto, executar a autoavaliação depende das informações 

institucionais que estão na Proplan, muito mais que na Proacad. Sendo assim, para o relatório 

de autoavaliação, os dados são disponibilizados pela Proplan. A DAP concentra a 

responsabilidade de transmitir as informações, assume-se como instância de ligação com o 

MEC, numa posição de interlocutora junto ao MEC e ao tribunal de contas. É o “Centro da 

Educação Superior” como afirma o Gestor 2 (2014).   

Neste contexto, a DAP participa das ações sobre a AI porque detém todo controle e 

acompanhamento dos rankings nacionais e internacionais, o que justifica a participação 

efetivamente na elaboração do relatório que se configura como ação mínima em relação ao que 
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a instituição precisa para realmente fazer uma AI na sua abrangência necessária, não só na 

graduação ou na pós-graduação, mas na gestão como um todo. 

Falando sobre a relação entre Proplan e CPA, o Gestor 2 (2014) afirma: 
 

a CPA é da Proplan. Sabe por quê? Sem a Proplan a CPA não conseguia trabalhar, 
mas a CPA tem uma atribuição legal, de coordenar o processo de avaliação e que ela 
dificilmente conseguiria fazer sem a DAP, então, eu digo que a DAP são os braços e 
pernas que ajudam a CPA no processo de autoavaliação, sem a qual ela não consegue 
fazer, porque ela não tem informação. Não adiante ela pedir em qualquer lugar. Ela 
não vai conseguir, ela pede também outras informações. 

 
O sujeito assume no discurso o poder de pertencimento da DAP em relação a CPA, ao 

mesmo tempo que afirma a falta de autonomia da CPA. Enfatiza a dependência da CPA à DAP. 

Salientando que a Proplan não produz a informação, obtém a informação, a trata e transforma 

em relatórios. Por isso, tem uma participação ativa nas atividades da CPA e nas demais 

instâncias. 

Segundo o Gestor 4 (2014), a Proplan deveria cuidar da avaliação da gestão da 

instituição, mas como não há cultura de planejar e avaliar, não se consegue apoio, então, toda 

vez que há a necessidade de se debruçar para refletir sobre a avaliação, é difícil pessoas 

disponíveis para este exercício.  
Todos nós que fazemos a universidade indo em várias instâncias não só de 
coordenação, de chefia, de diretor de Centro, mas a própria Pró-Reitoria não tem a 
cultura de planejar e, portanto, de avaliar o que planejou, então eu acho que essa 
cultura é, eu acredito, que está mudando né, já fez um exercício muito grande nos 
últimos três anos de se planejar, agora o exercício de avaliar ainda é restrito a um 
conjunto muito pequeno de pessoas, porque as pessoas não acham que avaliar vale a 
pena,  então, acha que é perda de tempo, então, existem ações esporádicas de avaliação 
em alguns pontos da instituição não da gestão como um todo, mas a Pró-Reitoria, uma 
Diretoria, um Centro, um Curso, muitos não tem essa cultura, então, ainda não existe 
um sistema único de avaliação institucional, existem coisas separadas, que a avaliação 
institucional é muito mais que avaliação de curso. Avaliação de curso é um pedacinho, 
avaliar a gestão universitária, isso é uma coisa que se faz muito pouco (GESTOR 4, 
2014). 

 
O depoimento do Gestor 4 (2014) deixa claro que partindo da gestão da universidade a 

autoavaliação institucional, desprende uma ação mínima, não acontece o processo de maneira 

global, existem sim, processos avaliativos isolados como cita, mas o que deveria partir da gestão 

universitária não acontece em função da falta de cultura de se avaliar, o que não acontece com 

a ação de planejar, tendo em vista esta última ser conditio sine qua non para o ato de gerir, 

deveria a avaliação se enquadrar nesta condição.  

Para apoiar o trabalho da diretora na DAP, há um profissional especializado em 

administração, o mesmo não domina conhecimentos pedagógicos, porém, visualiza o que 

deveria ser melhorado, quais seriam as fragilidades da instituição, avaliando cursos, tendências 
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de mercado, tendências de outras universidades, com a intenção de repassar para os demais 

gestores, na medida do possível, este quadro avaliativo.  
 

É muito importante você tentar ver como é a roda pra talvez você aprimorar a sua 
roda, então, vê o que é que tá sendo feito por aí, pra você fazer melhor, melhor que os 
outros mesmo, porque se não, nós do setor público vamos terminar no médio-longo 
prazo sendo colocados pra trás, ou quem sabe até né, extinguindo mesmo a 
universidade pública no país por conta das privadas que tão ai chegando de vez no 
mercado. Então eu acho que essa qualidade é muito importante porque no dia que as 
privadas conseguirem ficar de tão boa qualidade quanto nós, ai a gente tá muito 
complicado né, porque a gente, além de ter toda essa parte de compras, de 
manutenção, é uma coisa mais travada, porque o dinheiro é público né, então a gente 
tem já esse entrave aí de tá botando pra moer a nossa máquina. A gente tem como 
ganho é a parte do acadêmica, que nós somos superiores a eles né, então a gente tem 
que tá sempre, qual forma de nos tornarmos cada dia mais ágeis e mais competitivos 
né, pra poder conseguir ganhar mais alunos, de preferência de melhor qualidade e que 
reflita lá na frente com melhores profissionais no mercado (GESTOR 3, 2014). 

  
O depoimento do Gestor 3 (2014) deixa claro a preocupação da gestão UFPE em está 

dentro das exigências de mercado, assim, valoriza sua colocação nos rankings e as experiências 

exitosas das universidades renomadas no mundo como expiração para aplicar localmente.  

Sobre está valorização exacerbada dos rankings, Dias Sobrinho esclarece: 
 

Quando tecnicamente mal sustentados e politicamente equivocados, os rankings 
produzem injustiça e injetam rivalidades entre IES de diversas naturezas e distintos 
grupos profissionais, competitividade e práticas típicas de mercado e desvios das 
finalidades essenciais da formação em Educação Superior. A prática de elaboração de 
rankings foi criticada no documento que apresenta a proposta do Sinaes, pois não 
contribuiria para a promoção da qualidade científica e social da Educação Superior. 
Coerente com a concepção geral do Sinaes, não deveria o Enade servir à elaboração 
de rankings, e sim fornecer elementos de compreensão a respeito da formação ética e 
técnica dos estudantes e de sua visão sobre a instituição e a vida social. Entretanto, a 
mídia acabou elaborando equivocadamente rankings, tomando como base apenas o 
Enade e em uma de suas aplicações, isoladamente, o que já é uma deturpação desse 
instrumento (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 214). 

 
 As avaliações em larga escala para o autor não podem ser o instrumento mais importante 

de regulação, no entanto, as IES se apropriaram deste instrumento para abarcar propagandas 

em massa, segundo o autor, melhorar a imagem pública e obter vantagens competitivas no 

mercado educacional. Mesmo se tratando de uma instituição pública, pensar em melhoria de 

qualidade é associar à demanda de mercado, não obstante lança para o meio acadêmico a 

competitividade, a valorização mercadológica, ou até mesmo, como já foi citado, a 

mercantilização da educação. Por este viés, presume-se uma ideologia empresarial, porque não 

se pensa em melhoria de qualidade sem associá-la a competitividade. Sendo assim, a avaliação 

está voltada para classificar ou quantificar as instituições em função da produtividade.   

Segundo Silva e Mendes (2012, p. 333): 
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A avaliação configura-se como um exercício simbólico que não só contribui para 
visibilizar os rituais acadêmicos como para construir a credibilidade que resulta dos 
processos avaliativos bem-sucedidos. O processo de avaliação obedece a rituais que 
integram a tomada de posse dos agentes avaliadores, a publicitação das normas, dos 
instrumentos e dos resultados, concorrendo para a legitimação interna e externa da 
universidade e dos seus actores na medida em que, pela avaliação se afiança a imagem 
de instituição credível ou, pelo menos, serve para anunciar que foi “certificada”, 
decorrendo daqui uma imagem social favorável. 

  
Por esta ótica, as instituições utilizam as avaliações para beneficiar-se quanto à imagem 

que será associada a elas, o que justifica a avaliação atualmente ser utilizada pelos 

estabelecimentos educacionais como chamamento para divulgar seu nome, sua marca em 

função da crença a ela desprendida. Avaliar a partir desta vertente é acompanhar a demanda, é 

fazer parte da concorrência, se apropriando dos instrumentos avaliativos para propagandas, 

como sua colocação no Enade, nos rankings locais, regionais, nacionais e mundiais resultantes 

das avaliações em larga escala, de uma colocação associada a qualidade. Na UFPE não é 

diferente, há uma preocupação com a imagem numa escala comparativa, concomitantemente a 

a imagem de credibilidade institucional associada a conquista de melhoria da qualidade 

presente no planejamento institucional. 

 A atuação das Pró-Reitorias frente aos cursos e suas expectativas motivadoras podem 

ser associadas à dimensão institucional da avaliação. Acreditamos que a preocupação da 

Proplan trabalha em parceria com a Proacad em todos os sentidos, quando sai o ranking do 

MEC, se faz uma apresentação conjunta para a gestão, juntas acompanham as tendências que 

estão acontecendo a nível global, proporcionam uma articulação direta com a DDE.   

Observamos na AI da UFPE uma tendência à valorização dos resultados dos ranking, 

portanto, a avaliação aplicada com esta prerrogativa denota uma avaliação com as 

características mercadológicas como citamos, pois sua boa colocação numa escala comparativa 

entre as melhores universidades a nível nacional ou internacional parece ser mais importante 

que a qualidade do ensino nos cursos, e até no relacionamento interno no que diz respeito aos 

procedimentos para se realizar a autoavaliação institucional, sendo assim, percebemos uma 

valorização da avaliação externa em detrimento da avaliação interna.  

 

6.5 Concepções dos sujeitos acerca da autoavaliação institucional na UFPE 

  

Considerando o que está posto como proposta do Sinaes, a avaliação e as formas como 

executam a avaliação, trouxeram um grande impacto para a universidade, pois os resultados 

das avaliações in loco, contribuíram para momentos posteriores de reflexão na direção do objeto 

avaliado.  
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Para os entrevistados, os cursos de graduação da UFPE conheceram-se nas suas 

potencialidades e fragilidades, a exemplo de cursos que estavam com notas baixas, após a visita 

in loco. O desconforto passou a ser motivação para repensar o curso, ocasionando 

reestruturações, além da forma como trabalham a escuta do corpo docente e discente. Em 

concordância com esta ideia, o Gestor 3 (2014) pensa a avaliação como um processo de 

retroalimentação das políticas e práticas que se movem na instituição, assim diz: 
 

eu sei que é uma avaliação que gera tensão, mas eu acho que dentro da perspectiva do 
que está posto dentro da avaliação, eu acho que a avaliação do Sinaes ela é até bem 
articulada, bem pensada, porque, cerca determinados aspectos por vários pontos, né, 
tem a avaliação institucional maior, onde as questões de infraestrutura vão aparecer, 
a organização didático-pedagógica vai aparecer. Eu estava dizendo que se em uma 
avaliação institucional, determinados aspectos aparecem na avaliação dos cursos 
individualmente e ele aparece no Enade, por exemplo, a organização didático-
pedagógica o perfil do corpo docente aparece nas várias formas, os três elementos são 
avaliados, são a instituição como um todo, os cursos individualmente e os estudantes. 
Eu acho que particularmente avaliar não é uma seção pra dizer quem é melhor ou 
quem é pior, mas avaliar para reorientar práticas (GESTOR 3, 2014). 

 
O Gestor 3 (2014) reconhece os méritos da avaliação orientada pelo Sinaes, a qual 

contempla sua articulação bem-sucedida quando se observa uma mesma dimensão avaliada a 

partir da AI ampla, a avaliação de curso e a avaliação do discente. No entanto, traz tensão 

porque quem está sendo avaliado sente-se desconfortável, mesmo assim, o Gestor 3 valoriza a 

avaliação como instrumento que estabelece uma reflexão a fim de reorientar as práticas 

pedagógicas.  

A concordância e aceitação da avaliação do Sinaes pelo Gestor 3 como um Sistema que 

atende às exigências impostas pelos órgãos de regulação da avaliação da Educação Superior, 

não foi o suficiente para entendermos quais as práticas atuais direcionadas à autoavaliação da 

universidade. Indubitavelmente todo Gestor, em seu discurso valoriza a avaliação como 

mecanismo de retroalimentação, reorientação da prática gestionária e acadêmica. Dá-se a 

entender que a autoavaliação institucional na UFPE, orientada pelo Sinaes, é vivenciada como 

determina o Sistema, no entanto, o estudo nos mostra que não é bem assim.   

Já o Gestor 1 (2014) destaca a necessidade de alguns ajustes, por exemplo, no Enade, 

que contempla parte do processo de AI. 
 

Antes nós tínhamos a princípio duas questões, uma sobre infraestrutura e uma sobre 
projeto pedagógico do curso que dava a nota, hoje em dia a gente tem um questionário 
enorme com mais de 50 perguntas, em que a gente aprofunda dentro do Enade, não 
só o Projeto Pedagógico, mas se o professor está trabalhando sem ter um 
planejamento, se ele faz a ementa, se ele se relaciona com o aluno, se a universidade 
promove o estágio que favoreça  a formação dele, ou seja, o próprio Sinaes ele sofreu 
ajustes de uma avaliação mais consistente e menos pontual, digamos assim. Eu acho 
que o aprendizado é todo o movimento, o Sinaes vai e gente vai junto, mas a gente da 
universidade também sinaliza para o sistema as fragilidades que tem que ser 
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corrigidas, eu acho que é um trabalhar a várias mãos (GESTOR 1, 2014). 
 

Esta fala esclarece as modificações que surgiram no Enade visando avaliar com mais 

precisão a infraestrutura do curso, o projeto pedagógico e as práticas docentes.  Acreditamos 

que as modificações no Sinaes, como afirma o Gestor 1 (2014) foram mais consistentes porque 

trouxeram mais condições de avaliar o curso em termos de qualidade como a infraestrutura, a 

qual inclui apoio tecnológico e acadêmico. Concluímos que o Sinaes foi importante para as 

instituições se sentirem obrigadas a darem mais atenção aos seus cursos, a se autoavaliarem, a 

repensarem suas práticas avaliativas mesmo que para isso tenha que cumprir com exigências 

externas regulatórias. Por este motivo, o sujeito acredita que o Sinaes trouxe mais consistência 

ao processo avaliativo do curso, pois os objetivos voltados a avaliar várias dimensões a partir 

de três vertentes, como foi expresso, por si só já caracteriza eficiência. 

Observamos no depoimento do Gestor 3 (2014) uma aceitação da avaliação realizada a 

partir do Sinaes. No depoimento do Gestor 1 (2014) há uma aceitação, inclusive no acompanhar 

das modificações estabelecidas pelo sistema, no entanto, este último aponta algumas 

modificações no Enade, exame que compreende uma das etapas da AI, a qual traz questões 

extensas das posturas acadêmicas de planejamento e prática pedagógica dos professores.  

Estas falas aparecem para que possamos analisar que o Sinaes mesmo sendo utilizado 

como instrumento de regulação da avaliação e de uma forma mais positiva, como meio de 

diagnosticar as fragilidades institucionais, divide opiniões e não agrada a todos, nem poderia.   

Concordamos que as exigências apresentadas pelo Sinaes em 2004 proporcionaram um 

movimento dentro das instituições de Educação Superior para a necessidade de AI, como 

também de regulação.  

Sobre o Sinaes, o Gestor 4 (2014) afirma que este sistema tem caráter mais regulatório 

que formativo, assim declara: 
eu acho que funciona hoje como instrumento de regulação, o que é que ele queria ver 
com o Enade? Se quando ele definiu as diretrizes curriculares nacionais, as 
universidades fizeram planos curriculares de seus cursos, se eles estão colocando no 
mercado pessoas de nível, exigindo mínimo por aquelas diretrizes curriculares 
nacionais, então ele pensa isso, mas isso não é refletido nas ações de correção de rumo 
pela gestão dos cursos, por exemplo, então eu acredito que ela tem esse significado 
de melhorar, mas eu acho que são meramente de regulação, isso não internacionaliza 
como ação de melhoria de jeito nenhum, mas como punição, regulação pura e simples. 
Em algumas áreas, em alguns cursos, isso chega na cabeça da gestão do curso pra 
melhorar, mas isso também não é nem a metade dos gestores do curso de graduação 
que se preocupam, com isso como instrumento de melhoria, não, mas como 
instrumento apenas de regulação (GESTOR 4, 2014). 

 
Para o Gestor 4 (2014) o Sinaes não contribuiu para a melhoria da qualidade do curso, 

porque trata-se de um sistema que regula e pune os cursos, impulsiona as reformulações 
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curriculares a fim de atender à demanda de mercado que exige um perfil profissional dos 

sujeitos. Sendo assim, acreditamos que este Gestor externaliza sua opinião em virtude das 

modificações que os cursos fizeram em seus currículos para atender às exigências do sistema 

de avaliação, esses mesmos cursos preparam os sujeitos para atuar do mercado de trabalho 

atendendo à demanda mercadológica. Porém, mesmo com a regulação, não chega a cinquenta 

por cento dos gestores de curso de graduação que estão preocupados com os resultados das 

avaliações, os quais sinalizam a carência de mudar para melhor. 

As imposições das avaliações exigem as mudanças curriculares dos cursos que formam 

os sujeitos para o mercado de trabalho, porém, exigem nas avaliações discentes, o mínimo de 

conhecimento dos sujeitos avaliados, por conseguinte os resultados negativos não são refletidos 

nas ações de correção das gestões. Analisando por esta ótica, a responsabilidade é direcionada 

aos gestores dos cursos, assim, afirma o sujeito na última citação, os gestores dos cursos não 

estão interessantes em promover mudanças em seus respectivos cursos, em suas práticas. 

Portanto, existe uma dimensão política da avaliação que polemiza os interesses em 

questão e estabelece uma relação de submissão entre uma das partes, avaliadores e avaliados. 

Acreditamos que a postura do último Gestor citado ao criticar a aplicabilidade da avaliação é 

justificada na relação de poder, sobre isto, Silva e Mendes (2012, p. 328) apud Rocha (1999, p. 

38) afirma que a avaliação “interfere nos interesses, motivações e objetivos dos atores 

educativos, que não são apenas conflitantes, mas, por vezes, mesmo opostos”, o que pode 

justificar afirmação do Gestor 4 (2014) sobre a regulação do Sinaes. 

Sobre a experiência da UFPE, levando em consideração as iniciativas de autoavaliação 

desde 2009, não é suficiente para reconhecermos a consolidação de uma cultura avaliativa na 

universidade. A esse respeito, o Gestor 1 (2014) tece as seguintes considerações  
 

Acho que nesses dez anos de Sinaes as universidades conseguiram incorporar o que é 
uma avaliação de graduação, então agora com essa coordenação de avaliação da 
graduação a gente tem aprofundado o tema. Na época que ela tava na Proplan, ainda 
a avaliação de graduação, fizermos aquela avaliação docente pelo discente e é pauta 
o que a gente faz, a gente fez um experimento em Vitória28, testou um instrumento de  
autoavaliação, autoavaliação docente, autoavaliação discente, avaliação da estrutura, 
avaliação da gestão. A gente ainda tá num ajuste, digamos que a gente está na terceira 
rodada, porque não deu certo colocar a avaliação da infraestrutura com a avaliação da 
gestão, tem que ser só avaliação docente pelo discente.  

  
A partir do Sinaes, além da UFPE ter institucionalizado a Coordenação de Avaliação de 

Graduação para desenvolver um trabalho voltado para a autoavaliação da UFPE, foram 

constituídas avaliações experimentais para dar mais visibilidade ao processo que ainda continua 

                                                
28 Vitória de Santo Antão, cidade onde está localizado um campus da UFPE. 
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em fase de experimento. Porém, no ano de 2015, além dos dez anos de Sinaes e das ações que 

formam experienciadas nos anos antecedentes a 2004 envolvendo a autoavaliação institucional 

na UFPE, a universidade ainda não adquiriu experiência para se autoavaliar. Sendo assim, conta 

com apoio da Reitoria e das Pró-Reitorias para melhorar estes instrumentos de avaliação, afinal 

os gestores necessitam utilizar instrumentos eficazes numa instituição de grande porte como é 

a UFPE.  

Sobre o que pensam os gestores a respeito da importância do desenvolvimento da 

avaliação no âmbito da UFPE, podemos emblematicamente destacar os seguintes fragmentos 

das falas: 
é uma questão de autoconhecimento porque nós sabemos quem nós somos, o que 
fazemos, como fazemos e como projetaremos o futuro em termos de excelência e 
qualidade. Primeiro é isso, a gente se conhecer, depois a gente ter uma calibração 
nacional pra comparação entre os pares e observar nas regionalidades que são 
próprias, se nós estamos num padrão que precisa ainda crescer mais sobre este aspecto 
que destaca o Sistema Nacional de Educação Superior, no tocante a direção do 
Ministério da Educação, sendo indutores do processo avaliativo, disseminando uma 
consolidação, uma solidez e um aperfeiçoamento, uma consciência nacional do que é 
a Formação de Educação Superior para o país e para o mundo (GESTOR 1, 2014). 

 
a gente, se não olha pra trás e ver o que fez de bom e de ruim, a gente nunca vai 
melhorar na gestão da universidade, no próprio resultado, digamos, é de colocar um 
bom profissional no mercado de saber de como muitos professores estão, é sendo 
avaliados pelos alunos, como se avalia, por exemplo o Pró-Reitor, o próprio Reitor, a 
gente deve fazer. Não tem digamos um plano de autoavaliação definido, isso ta sendo 
formatado, a gente tem uma comissão coordenada pela CPA pra ver se define o plano 
de autoavaliação sistemático, mas isso não existe ainda, existe ações isoladas 
(GESTOR 5, 2014). 

  
A avaliação para estes Gestores proporciona momentos de reflexão e autoconhecimento, 

no caso da autoavaliação da instituição é estabelecida uma comparação entre as demais IES.  

Partindo destes depoimentos, afirmam a avaliação como fator inerente e indispensável ao bom 

desempenho da universidade. Os gestores pensam o Sinaes em matéria de AI como instrumento 

de comparação, de colocação, classificação de acordo com critérios determinados pelo sistema. 

Há, portanto, a preocupação com o posicionamento, como será vista pela sociedade a partir de 

parâmetros que por sinal remetem às diretrizes mercadológicas.  

Para o Gestor 5 (2014), avaliar é importante para corrigir os erros e modificar os rumos 

da gestão universitária, sendo assim, uma maneira de cobrar resultados positivos da instituição, 

qualidade na formação, conhecer seus servidores, além de avaliar os próprios gestores.  

É importante destacar que percebemos unanimidade na fala dos demais sujeitos, mesmo 

os que entram em contradição, expressam a mesma opinião deste último sujeito mencionado, a 

respeito da importância do ato de autoavaliar a instituição e respectivos cursos. Reconhecem 

que é um processo que ocasiona contradições “é claro que existem as contradições no processo 
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de avaliação, avaliação por si é um elemento contraditório dentro do processo” (GESTOR 2, 

2014).  

Este reconhecimento é extremamente importante, porque esse olhar para as instituições 

de Educação Superior possibilita identificar ainda as lacunas que existem no processo, as 

dificuldades que existem e os avanços. Entretanto, tira os gestores da zona de conforto, exigindo 

que os mesmos procurem respostas para as fragilidades expostas pelas avaliações. O Gestor 2 

(2014) esclarece, assim como os demais apresentados nesta seção, os méritos da avaliação. Para 

justificar usa como exemplo a cobrança que o MEC faz no que se refere a acessibilidade, como 

gestor deve cumprir essa exigência, não só referente a estrutura física, mas também às questões 

de cunho pedagógico. 
quando eu falo acessibilidade não é só acessibilidade no que diz respeito a organização 
arquitetônica, né, a infraestrutura nas condições arquitetônicas da instituição, mas a 
acessibilidade do aluno como um todo, pedagógica, educacional, tecnológica, quais 
os recursos que existem, que permitem a acessibilidade, enfim, a avaliação nos 
permite olhar com mais atenção, que as IES olhem com mais atenção pra cada uma 
dessas situações que estão postas dentro da universidade, como por exemplo, a 
questão da acessibilidade, então eu acho que é importante. Não significa que do jeito 
que está já é perfeito né, a avaliação assim com tudo dentro de uma sociedade, 
principalmente no ensino superior, ela pode se cristalizar né, ela precisa estar em 
movimento pra acompanhar as mudanças que tem as instituições de ensino que tem o 
processo de formação dos alunos, que tem o processo de formação dos professores, 
então, a avaliação demanda isso, mas eu acredito que é importante sim (GESTOR 2, 
2014). 

  
Concordamos com o Gestor 2 (2014) quanto às virtudes da avaliação, reconhecemos 

que a avaliação permite as IES projetarem um olhar para dentro de si, a dar mais atenção para 

cada uma das situações que estão postas e em muitos casos são negligenciadas, como por 

exemplo, na UFPE é a acessibilidade.  O sujeito reconhece as imperfeições dos processos 

avaliativos da forma como estes se encontram na instituição em estudo. Portanto, é 

indispensável a renovação, pois se trata de uma instituição que trabalha com a formação de 

sujeitos, com o ensino. 

Em relação ao que pensam os gestores sobre a situação dos cursos de graduação na 

UFPE, à luz dos resultados das avaliações, consideramos pertinente destacar o seguinte 

fragmento de fala: 

 
70% dos cursos de graduação com nota “4”, 14,6% eu acho com nota “5” e 16,4% tá 
com nota “3”, ou seja, a gente está bem, claro que a gente quer que todo mundo vire 
cinco, mas a gente começar, até pela dificuldade que tem o questionário, a gente não 
consegue sair todo mundo patinando no quatro, tá entendendo? É... Penso que este 
olhar que precisa nós termos sobre o novo paradigma da graduação, na forma de 
aprendizado e ensinamento. Ele é importante, o contínuo aperfeiçoamento do 
conteúdo pedagógico dos cursos. Isso também é importante, da questão da docência 
e da cooperação e do pertencimentos que as pessoas, professores e coordenadores têm 
que ter em relação a estrutura que eles estão, e esse olhar como um todo, eu acho, que 
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se a gente conseguir aos poucos avançar, que os docentes se preocupem com a 
graduação, com a formação e não só com a sua bolsa de pró-atividade, a gente terá 
outra universidade, mas eu acho que a gente tá muito bem, só estamos entre as dez  
melhores do Brasil, mas precisamos avançar e uma das coisas que tem nos prejudicado 
é a infraestrutura, embora a gente esteja avançando sobre a estrutura,  mas muitas das 
avaliações nós não conseguimos cinco por causa da infraestrutura (GESTOR 1, 2014) 

 
O Gestor 1, (2014) apresenta como aspecto positivo na universidade as notas adquiridas 

pelos cursos, o que direciona a um novo olhar sobre a instituição em termos de qualidade do 

ensino, do currículo dos cursos e da docência. Justificando o percentual de notas acima de 

quatro nas avaliações. O Gestor 1 (2014) reconhece a importância da nota, mas afirma a 

importância de lançar um novo olhar para a graduação, para o aperfeiçoamento dos currículos 

dos cursos, pois há uma demanda nova no que tange a forma de aprendizagem.  

Diante dos méritos que são mencionados pelo Gestor 1 (2014), volta-se ao ponto 

nevrálgico atual da UFPE, a infraestrutura, como foi citado o exemplo a acessibilidade. Os 

Gestores atribuíram aos problemas de infraestrutura não só as calçadas, mas principalmente os 

elevadores, no caso dos Centros com arquitetura vertical, alegando a falta de manutenção e 

equipamentos mais novos.  

Percebemos insatisfações em alguns relatos acompanhado de um tom de denúncia. Os 

Gestores acreditam que todas as modificações ocorridas na UFPE nos últimos anos, no que diz 

respeito à autoavaliação institucional leva a crer que tudo caminha para melhoria e ampliação 

do processo em discussão, no entanto, tais modificações acontecem de maneira lenta, 

consequencia da fragilidade da comunicação interna no que tange a divulgação dos 

encaminhamentos que universidade deu à avaliação interna. 
  

Com o envolvimento da Proacad efetivamente no processo avaliativo junto com a 
CPA eu acho que também vai melhorar, mas isso é uma coisa que demora, eu acho 
que não tá interiorizado ainda, se você for em qualquer lugar aqui das Pró-Reitorias 
você conhece a CPA, muitos vão dizer que nunca ouviram falar. Quando ouviu falar, 
eu não sei... Faz um relatório? Sabe? Mas não entende como é um processo necessário 
para que a instituição melhore o seu desempenho (GESTOR 4, 2014). 

  
Percebe-se claramente na fala do Gestor 4 (2014) o reconhecimento do quanto é 

importante avaliar na instituição. Não obstante, este sujeito esclarece que na UFPE a 

autoavaliação trouxe pouco impacto positivo porque isso não foi interiorizado, de acordo com 

sua experiência.  Quer dizer, não faz parte da cultura da universidade avaliar, talvez seja esta a 

causa da lentidão nos procedimentos que podem transformar autoavaliação e relação produtiva 

junto a CPA.  

Poderíamos apontar a comunicação como uma grande falha na AI da UFPE, no entanto, 

fator de maior negatividade é a inexistência de um plano de autoavaliação na UFPE. Mesmo o 
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Gestor 4 assumindo as fragilidades da CPA, existem iniciativas coordenadas pela CPA 

juntamente com alguns representares na universidade para elaborar um plano de 

autoavaliação29.   

 

6.6 Relação entre autoavaliação e perspectivas de resultados 

 

No que está relacionado aos resultados da autoavaliação na UFPE, só observamos uma 

divulgação no site da instituição, na página da CPA, na página da Proplan e Proacad, em forma 

de relatório de autoavaliação ou do relatório do IGC. Na página da Proacad, no que se refere a 

avaliação interna, encontramos uma avaliação das condições de ensino e aprendizagem, o 

instrumento aplicado, no caso, o instrumento de avaliação do docente e do discente, o qual já 

citamos em outro momento, uma apresentação geral dos resultados em forma de gráfico 

referente ao ano 2013.1, e mais dois gráficos sobre a infraestrutura, avaliando a satisfação dos 

docentes e dos discentes. 

Na página da Proplan, no item avaliação institucional, estão disponíveis as avaliações 

internas dos anos de 2009 a 2014 em forma de “Relatório de autoavaliação institucional”. 

Nestes documentos podemos encontrar mais informações no que diz respeito às ações voltadas 

à autoavaliação institucional, principalmente nos últimos relatórios divulgados. Já na página da 

CPA encontramos os mesmos relatórios que estão disponíveis no endereço da Proplan. 

Nos Centros e nos cursos, estas avaliações não são divulgadas, sobre este fato, o Gestor 

5 (2014) admite que “até que a gente poderia divulgar mais o que a gente faz, sabe, às vezes a 

gente peca um pouco por falta de divulgar o nosso trabalho”. Este Gestor acha que a CPA faz 

esta divulgação dos resultados da avaliação interna.  
 

A única forma que a gente tem é disponibilizar a avaliação de uma maneira bem geral 
na página da CPA, agora, assim, a gente bota o que a gente colocou nos relatórios, 
todas as nossas sugestões e todas as nossas críticas, como é um negócio público, 
complica, com relação a ações do docente pelo discente, então, isso não é divulgado 
assim publicamente, por conta mesmo de acender uma chama que existe e aí 
procuramos não divulgar, professor tal e fulaninho, nada disso. Percentual de 
professores né, é bem um negócio genérico para não ofender o juízo de ninguém, 
então isso, inclusive tá no nosso relatório, a gente colocou no nosso relatório, tá 
disponibilizado. Mas não, A Proacad é que quer se apropriar disso, e aí fica aquela 
coisa, porque a gente acha que não deve ser assim, que deveria, por lei, quem deveria 
disponibilizar todos os resultados da avaliação é a CPA e não a Proacad nem a Proplan 
nem a Progest, nem a ninguém, quem tem que fazer isso é a CPA, mas ainda não esta 
bem claro na cabeça das pessoas isso, né, acho que eles, primeiro, têm que se apropriar 
nos dados (GESTOR 4, 2014) 

                                                
29 Não podemos esquecer de mencionar atitudes positivas que acontecem isoladamente em alguns cursos, fato que 
comprovamos no CFCH no curso de Museologia ao longo da pesquisa piloto e da pesquisa de campo, onde há 
sistematicamente uma escuta dos alunos a respeito do seu curso. 
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O Gestor 4 (2014) confirma que a divulgação dos resultados da autoavaliação é feita 

publicamente no site, a qual não contempla a avaliação dos docentes pelos discentes, para não 

provocar situações de confronto na academia entre os docentes, discentes e gestão. Esta 

divulgação foi feita apenas em 2013.1, mesmo assim, em forma de gráfico estatístico bem geral, 

sem especificar cursos. 

Sobre a ação dos cursos frente aos resultados da autoavaliação, o Gestor 4 (2014) afirma 

que: 
Não é feito uma ação efetivamente, é, como eu já participei de várias dessas ações, 
todos os coordenadores são chamados para refletir os resultados da avaliação dos seus 
alunos não só a prova do Enade, mas os outros aspectos são avaliados, eles são 
questionados por esses resultados. A Proacad e a Proplan, pede para que eles façam 
ação efetiva para melhorar, se preparem para o futuro, mas a gente não sabe, enquanto 
instituição, o que é que de fato eles fazem, mas eles são chamados a fazer, eles são 
orientados a fazer. 
 

O Gestor 4 (2014) inicia sua fala afirmando que não é feita nenhuma ação, depois 

assume que são realizadas ações em conjunto com os coordenadores para que os mesmos 

possam refletir sobre os resultados dos seus respectivos cursos, dos resultados dos seus alunos 

no Enade. Além de deixar claro a cobrança da Proacad e da Proplan para que os gestores 

executem ações que proporcionem a melhoria do curso em termos quantitativos e qualitativos. 

Nos parece que, esta reunião com os cursos, não inclui todos os cursos da universidade, 

mas aqueles cursos que adquiriram notas baixas na avaliação de curso, na avaliação do Enade. 

Portanto, é explícita a cobrança junto aos cursos de graduação após os resultados negativos, 

que incluem notas abaixo de quatro, porém, não reconhecemos ações anteriores a essas de 

acompanhamento desses cursos em vias normais de autoavaliação. O que deixa claro o 

compromisso da Proacad e da Proplan com os resultados e não com o curso, com a promoção 

da qualidade, então, os gestores são chamados a repensar seu curso neste cenário de cobrança. 

Sobre os cursos ainda declara: 
O coordenador, 99% não quer ser coordenador, eles não querem ser porque isso dá 
trabalho e não ganha dinheiro, só dá aperreio, e é verdade, então são poucos os 
coordenadores que se preocupam em realmente querer avaliar e refletir pra melhorar, 
são muito poucos, infelizmente, mas não é só na UFPE não, é no Brasil todo 
(GESTOR 4, 2014). 

 
Há uma cobrança da estão da universidade para que os coordenadores de cursos 

executem algumas ações para melhorar a qualidade dos cursos o qual pertence, tendo como 

base seus resultados das avaliações, porém, o exercício da função de coordenador, segundo o 

Gestor 4 (2014), não é atraente aos profissionais, o que deduz ser o motivo pelo qual os 

coordenadores não desenvolveram com eficiente e responsabilidade, em alguns casos, os 
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atributos de uma coordenação, inclusive de executarem avaliações nos seus cursos, a fim de 

propor melhorias substancias. 

Além dessas questões que podem desmotivar o trabalho dos coordenadores, 

principalmente no que tange ao seu empenho na função de coordenador, pode ser descrito pelos 

Gestores: 
a coordenação de curso é, necessariamente, um cargo a parte, como coordenador 
desempenha a função por um período longo, não é? Mas, como é desgastante e tal e 
que pra ser sincero como esse quadro diz, na plataforma lattes, isso não pontua nada, 
ninguém quer ser coordenador, eu mesmo tô aqui e eu não consigo mais escrever 
nada, um ano que eu tô aqui, um ano que eu não publico nada, porque ou é aula ou é 
resolver isso aí. Então, é sempre você absorvido de burocracia e isso atrasa, 
objetivamente falando, dentro do que a lógica usa hoje, isso é um atraso de vida né, 
você entendeu? Então ninguém quer ficar, e o que é que acontece, necessariamente 
essa rotatividade se impõe, eu não vou querer ficar aqui porque eu vou ser prejudicado 
ao longo da minha carreira, então essa rotatividade ela é negativa, porque as memórias 
dos processos, dos conhecimentos, pausa né. Enfim, o domínio das coisas isso tudo 
demanda experiência, então quando você tá se apropriando você vai embora e vem 
outro, então isso é problemático (GESTOR 9, 2014). 

  
Argumento semenhante é possível inferir do fragmento de fala a seguir: 

Eu não tenho tempo para a produção de textos, tenho que dar aula, orientar meus 
alunos da pós-graduação e graduação e quando não estou na sala de aula é para 
resolver demandas da coordenação. Não tenho ajuda do vice-coordenador, ele só me 
substitui quando viajo e precisa-se da presença da coordenação em alguma reunião 
importante, fora isso, eu sou sozinha para cobrar os professores suas cadernetas, suas 
produções, etc. Antes da visita do MEC eu tive muito trabalho para juntar o material 
dos professores, inclusive daqueles que fazem parte do NDE, que deveriam dar bons 
exemplos (GESTOR 10, 2014). 

  
O Gestor 9 (2014) esclarece a dificuldade em ser professor, pesquisador e coordenador 

ao mesmo tempo. A este aspecto atribui à função de coordenador um desgate o que reforça a 

não aceitação de profissionais para exercer a coordenação de curso e ao mesmo tempo a grande 

rotatividade nesta função, a qual gera perda para os que estão no curso. Adquirir experiência 

demanda tempo e dedicação, no entanto, quando se adquire, o profissional não tem motivação 

para continuar no cargo em virtude de questões diversas. Os anos de coordenação compreendem 

um período que não se pode investir na carreira profissional porque não há tempo para isto em 

função da responsabilidade imposta ao profissional.  

A partir desta ótica, como os profissionais desmotivados podem impulsionar melhorias 

nos cursos a partir de uma autoavaliação que na maioria das vezes já vem carregada de tensão 

entre os docentes, discentes, técnicos, direção, Pró-Reitorias e departamentos ligados a 

dinâmica educacional do curso?  

O modelo de gestão atual exige dos coordenadores grande dinamismo frente às 

demandas do próprio curso, assim como sabemos, a globalização estabelece novos atores, 

novos produtos e serviços na direção do que se espera das universidades, tendo em vista a 
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concorrência, valorizando cada vez mais a lógica mercadológica em detrimento dos valores 

humanos. Portanto, o papel do coordenador de curso é de grande relevância para o êxito da 

gestão, no que se refere aos processos de autoavaliação, a demanda de atualização imposta pela 

globalização, como também na dinâmica pedagógica.  
 

Dentro das possibilidades de aproximação, o coordenador é um ator educativo 
fundamental para o sucesso da IES, já que, mediante seu engajamento, sua 
participação e seu compromisso, ele busca coordenar e centralizar as configurações 
da instituição e do grupo, assegurando os ideias e os princípios educativos. Na 
intenção de esclarecer a necessidade da figura do coordenador como um profissional 
transformador na instituição, defende-se que sua presença é importante, mas não 
suficiente, na medida em que é preciso contar com algumas condições que são de 
responsabilidade dos professores, da equipe e do próprio sistema de ensino. 
(MARQUESIN, PENTEADO e BAPTISTA, 2008, p.) 

 
 Concordamos com Marquesin, Penteado e Baptista (2008), ao destacarem a importância 

do coordenador na gestão acadêmica, tendo em vista que o mesmo sozinho não consegue 

desenvolver um trabalho. Portanto, é na parceria, na participação dos envolvidos no curso que 

se pode concretizar ações em prol da melhoria da qualidade do ensino e das relações 

pedagógicas e administrativas. Sendo assim, o coordenador é o elo de ligação entre a gestão, o 

Projeto Pedagógico de Curso - PPC e os sujeitos que compõem o curso. 

 Bassoli (2014), em seu estudo sobre a relevância do coordenador no processo de 

avaliação de curso superior, desenvolve a seguinte consideração: 
O coordenador de curso é responsável pela condução pedagógica do curso, e espera-
se que este processo seja exitoso na formação do estudante na sua inserção no mercado 
profissional e também espera-se o êxito nas avaliações ordinárias a que o curso é 
submetido. Os processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso, 
bem como da avaliação do Enade e consequentemente pela publicação do CPC são 
fundamentais para a manutenção da oferta do curso, quer seja pelos instrumentos de 
regulação e supervisão do Ministério da Educação, como também pela manutenção 
do interesse do mercado em que se insere. Neste sentido, cabe ao coordenador de 
curso ser aquele que reunirá os docentes e toda a comunidade educativa adjacente ao 
curso, para que estes intentos sejam alcançados com o melhor resultado esperado 
(BASSOLI, 2014, p. 27) 
 

Assim como Marquesin, Penteado e Baptista (2008), Bassoli (2014) destaca o papel do 

coordenador na gestão acadêmica e na qualidade do ensino com a formação de sujeitos aptos 

para exercerem bem suas profissões. A citação Bassoli (2014) serviu de apoio para 

desenvolvermos a concepção de que além de atender aos anseios dos cursos, os coordenadores 

são importantes para a autoavaliação institucional porque são nos Centros que encontramos as 

particularidades da instituição, são nos cursos que o ensino, a pesquisa, a extensão são gestados 

e assim, não teremos uma gestão universitária eficiente se não tiverem em ligação direta com 

essas peculiaridades na instituição, com a sua missão maior, que é o ensino.  
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Expomos, na sequência, um extrato de fala que contém uma concepção positiva sobre a 

avaliação dos cursos: 
olha, eu vejo que hoje tem um movimento muito bom, quando sai o resultado da 
avaliação dos cursos tem todo o empenho dos professores, dos colegiados dos cursos 
e tem assim uma expectativa grande em relação ao resultado do que é bom… O ciclo 
de avaliação a cada três anos faz com que pelo menos quando se aproxima, os 
professores e o colegiado já ficam se preparando tentando melhorar. Eu acho que isso 
é uma coisa boa para a própria universidade (GESTOR 1, 2014). 

 
O Gestor 1 (2014) descreve o lado positivo das ações desempenhadas pelos sujeitos no 

que tange aos resultados da avaliação interna, da aproximação que acontece entre os sujeitos e 

as instâncias após a divulgação oficial dos resultados.  

Assim como afirma o Gestor 1 (2014), de acordo com o que mencionamos 

anteriormente, o resultado negativo dos cursos em forma de nota baixa, proporcionou um 

momento de diálogo e reflexão acerca das práticas avaliativas nos cursos, uma aproximação 

entre os NDEs, os coordenadores, diretor, colegiados, Pró-Reitorias e CPA. Ressaltando que 

este dialogo só aconteceu nos cursos que estão sendo avaliados ou que foram recentemente 

avaliados. Os que estão bem nas avaliações estão como ilhas, pois os cursos que visitamos, os 

quais estão dentro desta perspectiva, nem sabem o que é a CPA. Fato que gera um 

questionamento sobre a importância da CPA na UFPE, no sentido de ser uma comissão que 

atualmente é indispensável ao movimento de autoavaliação da instituição.  

Outra perspectiva que os resultados das avaliações trazem para a instituição e 

consequentemente para os cursos é a necessidade de planejamento. 
 

Então nós temos já agora uma cultura de planejamento, planejamento que vai dos 
departamentos para os Centros, para as Pró-Reitorias, para a universidade como um 
todo. Eu acho um rebatimento bom de avaliação. É que obriga, induz, reforça a 
necessidade de planejamento prévio, de metas a serem atingidas, realização desses 
indicadores e da melhoria. Eu não consigo desmembrar a autoavaliação da avaliação 
externa, porque a cultura de autoavaliar-se ela ainda é muito frágil, é preciso ter uma 
demanda externa pra que a gente faça. Todo mundo se ver com a tarefa de 
autoavaliação, eu acho que a fragilidade ainda está assim, porque as pessoas se 
incomodam, não gostam de responder, dá trabalho, mas essa autoavaliação, eu acho 
que é uma consciência que tem que ser desenvolvida no país, inclusive, porque 
nenhum governo gosta de ser avaliado e a gente sempre vai pra defesa quando a gente 
recebe uma crítica.  Muitas vezes a gente trabalha em condições precárias, a 
velocidade ainda é pequena. Por exemplo, cursos que tem baixa nota de avaliação, a 
gente se debruça sobre eles vê a infraestrutura, não é que vai resolver a infraestrutura 
que não é só nós, depende do Ministério da Educação e Planejamento, formação do 
docente, número de professores, as salas de aula, nos dá uma fotografia do que a gente 
tem que fazer pra implementar as outras ações e mudar o status quo (GESTOR 1, 
2014). 

 
O Gestor 1 (2014) fala da cultura de planejamento que existe atualmente na instituição 

em contrapartida às exigências da avaliação institucional interna e externa. No entanto, 

reconhece que a cultura da avaliação não está consolidada, ela só acontece pela demanda 
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externa, a qual impulsiona a prática da avaliação interna na instituição, tendo em vista que os 

sujeitos não gostam de serem avaliados independentemente da função que exerça. Sendo assim, 

a avaliação revela as fragilidades da instituição, dos cursos, direcionando à gestão a observar 

questões que estão ligadas à qualidade dos cursos, como cita o exemplo da infraestrutura. 

A esta dimensão da avaliação, destacamos a necessidade de planejamento para delinear 

metas e objetos, seja eles a longo ou médio prazo, imprescindíveis a preparação dos cursos, 

almejando um bom resultado e ganhos decorrentes do bom desempenho em forma de 

reconhecimento e qualidade. Sendo assim, os resultados das avaliações podem estabelecer 

mudanças no planejamento e na maneira de se pensar o curso, pois os olhares dos avaliadores 

externos podem revelar fragilidades que não são notadas pelos que estão dentro do processo 

avaliativo. Ainda sobre esta discussão, o Gestor 8 (2014) discorre:  
 

é, porque a gente faz o planejamento que a gente precisa, a gente tava priorizando o 
PAI, nosso Plano de Ação Institucional, que seria a coluna principal onde a gente vai 
pensando todas as ações que precisaria no ano seguinte, e claro que os resultados, a 
gente sempre tá pensando nesses cursos, no que é que a gente pode fazer diretamente, 
pensando sempre direto neles, em sanar esses problemas dentro do que é possível a 
gente fazer e pensando inclusive em saídas, e estratégias que a gente pode fazer pra 
ajudar nesse sentido. 
Olha, a gente precisa de parâmetros né, eu acho que é importante, até porque a gente 
vive muito aqui dentro né, nesse fechado, nesse universo, tentando resolver as coisas 
da maneira que a gente pode e a gente tem que ter um parâmetro de comparação de 
entender como é que a gente tá em relação aos outros, ao mundo lá fora, até os 
parâmetros impostos aí pelo MEC, né, nos seus diversos estágios, não é? Eu acho que 
é importante isso mesmo, é importante porque às vezes a gente toma um susto, como 
foi o Enade, mas a gente entende até o porque do que aconteceu, por isso seria 
importante essa autoavaliação depois dessa avaliação externa, não é? Quando a gente 
senta aqui, os próprios coordenadores eles identificam, quando eles vieram conversar 
comigo, ele já estavam tudo identificado, já sabia o porque de cada coisa, já tinha 
conversado com os alunos, já tinham percebido o que era. É isso aí. Eu acho que a 
gente tem que ter esse parâmetro né, entender como é que tá nossa situação em relação 
ao mundo lá fora não é, e a avaliação é perfeita, eu acho que é o melhor instrumento 
para isso. 
 

O Gestor 8 (2014) relata sobre o planejamento que é feito pensando nos cursos e nas 

ações que poderão ser desenvolvidas no âmbito da gestão para contribuírem com a resolução 

dos problemas existentes. Ressalta a necessidade de parâmetros para nortear as ações que 

exigem tomadas de decisões, em virtude da pouca visibilidade que se tem quando se está numa 

gestão que propicia uma visão limitada do todo.  

Sendo assim, a avaliação estabelece parâmetros sobre o objeto avaliado por comissões 

externas, por isto, deduzimos que o diretor de Centro afirma ser importante a autoavaliação 

após a avaliação externa, pois esta última revela situações de fragilidades que a gestão do Centro 

ou mesmo as Pró-Reitorias não tomam conhecimento já que todos estão mergulhados nas 

atividades demandadas por funções diversas na universidade. Este acúmulo de funções dos 
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gestores nas universidades, podem deixar uma lacuna no tange a forma de conceber a AI na 

gestão. 
A avaliação institucional deve se constituir, portanto, numa condição importante que 
possibilita observar de forma analítica as fases do planejamento, execução e controle 
das atividades que as instituições educacionais desenvolvem e fornecem informações 
necessárias ao processo de tomada de decisões em cada uma das suas fases, aspectos 
fundamentais para o processo de gestão das IES (LEMOS, FERREIRA e TENÓRIO, 
2011, p. 6). 

 
Os autores Lemos, Ferreira e Tenório (2011) reconhecem a importância da avaliação 

institucional quando a mesma busca a qualidade a partir dos resultados avaliativos que norteiem 

as tomadas de decisões sobre as políticas emergentes na instituição e a possibilidade de reflexão 

que a mesma proporciona aos sujeitos envolvidos na dinâmica acadêmica.  

A partir desses dois movimentos que os autores destacam como imprescindíveis ao 

processo avaliativo institucional, identificamos estes fenômenos nas falas dos gestores, que 

compuseram esta discussão a respeito da autoavaliação e as perspectivas de resultados das 

avaliações. Sendo assim, como o autor afirma os gestores assumiram esta mesma postura ao 

afirmarem que a avaliação contribui para a tomada de decisão e estabelece parâmetros de 

atuação na gestão. Portanto, a avaliação e o resultado, vistos de forma analítica, propiciam uma 

reflexão na direção do Planejamento do Curso.   

Em nossa pesquisa observamos que todos os gestores entrevistados mencionaram o 

Enade quando os interrogávamos sobre as perspectivas de resultados da avaliação institucional 

interna e externa. Em todos os entrevistas a qualidade do curso estava associada aos resultados 

dos estudantes nesta avaliação.  

A partir da valorização que este exame tem para os cursos, buscamos entender como 

acontece a dinâmica do mesmo nos cursos. As atividades de orientação sobre o Enade são feitas 

pela Proacad, então, os coordenadores de curso que fizeram o Enade tiveram várias reuniões 

com a Proacad porque quem faz este trabalho de orientação no curso é apenas o coordenador. 

Então, a Proacad orienta os coordenadores para que os mesmos orientem os alunos. 
 

A gente tem feito também esse trabalho com os coordenadores de cursos, discutir o 
Enade, de orientar mesmo, sobre o Enade, até porque acho que na trajetória, no 
cotidiano do trabalho da coordenação têm algumas coisas que passam mesmo sem 
que o coordenador dê conta. Eu considero o Enade, talvez, o maior desafio no 
processo de avaliação, porque o Enade vai avaliar o desempenho do estudante assim 
que ele se coloca né, o Exame Nacional de Avaliação do Desempenho do Estudante, 
mas na verdade não é através do Enade só que o estudante é avaliado, a gente vê a 
dimensão da infraestrutura que está ali presente a gente tem a organização didático 
pedagógico e aí a gente sabe que tem estudantes mais atentos, estudantes menos 
atentos, eu considero o Enade o desafio do ano (GESTOR 3, 2014). 
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Após a divulgação dos resultados do Enade, há uma postura da instituição frente aos 

resultados, o Pesquisador Institucional passa de uma maneira geral para a Proacad os resultados, 

então, os cursos que tiveram nota 2, por exemplo, automaticamente o MEC solicita um plano 

de melhorias. A Proacad solicita ao coordenador do curso que faça um plano de melhoria e 

depois a CPA vai lá para conversar com o curso, para saber se estão conseguindo elaborar, se 

estão avaliando. Segundo o Gestor 6 (2014), já aconteceu de um curso elaborar o documento 

errado, por exemplo, fez um plano de ação que não depende deles a execução e sim do Governo 

Federal. Os cursos que apreentaram estes problemas entre outros, refizeram seus planos de 

melhoria, conseguiram notas boas, hoje se preocupam mais com as avaliações, inclusive fazem 

até simulados e se preocupam em ter no curso avaliadores.  

Em função desses resultados no Enade já foram feitas reuniões no fórum dos 

coordenadores para que os mesmos possam trabalhar a partir dos resultados do Enade. No 

âmbito da Reitoria acontecem reuniões do Reitor e Pró-Reitores, posteriormente cada Pró-

Reitora se reúne com sua equipe, apresenta os resultados desse exame para que todos possam 

ter um olhar para pontos específicos desse exame. A partir daí a equipe vai buscar as formas de 

atender e de mudar esses resultados para melhorar aquela avaliação, em busca de nota, “de um 

melhor índice para a instituição, buscar realmente melhores condições de trabalho de unir os 

problemas e os atritos que existem ali, naqueles pontos que eles estabeleceram, uma nota baixa 

no Enade ou de outros índices que irão avaliar as instituições” (GESTOR 2, 2014). 

No extrato de fala a seguir o depoente realça o lugar que os estudantes ocupam no 

processo que gera o resultado do Enade. 
 

Esse é um grande “calcanhar de aquiles" em todas as instituições,  pelo menos as 
federais, elas conversam com o Inep, mas sem grandes resultados porque o estudante, 
ele tem a falsa idéia de que ele pode nem responder, responder mal, desgraçar o curso, 
que ele não vai ter uma nota que interfere nele, mas aí que tá o equívoco, porque o 
estudante ele pertence ao curso, se o curso dele é mal avaliado e a universidade é mal 
avaliada, no campo do trabalho as pessoas vão ver a sua origem e vai rebater sobre a 
empregabilidade dele. Então, nós começamos reforçar mais. A gente tá reforçando 
agora a necessidade dos coordenadores, nós temos feitos reuniões com os 
coordenadores de cursos, mostrado o que é avaliação, mostrado o que o Enade, 
mostrado o questionário pra eles, para eles sensibilizarem os estudantes a fazerem. Os 
professores chamaram os estudantes pra reunião sobre o Enade e ninguém apareceu, 
então, você veja, é como se não pertencesse a eles e na realidade pertence, porque o 
sistema ele vai avaliar a diferença da formação do background dele, de quando ele tá 
saindo pra quando ele entrou. Então, a gente tá numa campanha que vai exigir também 
a cooperação dos alunos, vai demandar, exigir não, vai demandar a sensibilidade dos 
alunos e professores pra se debruçarem sobre o Enade. Eu acho que o Enade também 
evoluiu porque de tanto que nós batemos durante anos esse questionário que era muito 
pobre ele agora tá bem melhor (GESTOR 1, 2014). 

 
O que foi mencionado pelo Gestor 1 (2014) nos remete ao entendimento de que os 

resultados às vezes não refletem objetivamente ou concretamente a realidade, vai registrar uma 
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dada realidade, um determinado momento. Algumas vezes os alunos boicotam o Enade, por 

algum motivo, atrapalham o verdadeiro resultado do exame porque o Enade vai divulgar uma 

nota que não corresponde à realidade do curso. O que citamos não é uma situação que poderá 

vir a acontecer, uma suposição, na verdade já foi vivenciado na UFPE em um curso no CFCH. 

Situação esta que evidenciou um boicote dos alunos na hora da prova quando decidiram não 

respondê-la. 

Como o CFCH foi nosso campo de pesquisa, achamos importante incorporar à análise 

sobre como os gestores utilizam os resultados das avaliações para impulsionar mudanças nos 

cursos. Segundo o Gestor 8 (2014), quando sai o resultado, inclusive negativo, são feitas 

reuniões no CFCH. Há uma câmara de graduação onde o diretor se reúne com os coordenadores 

e os vice-coordenadores. Procura-se resolver os problemas diretos, os relatórios de avaliação 

são passados para a direção, são discutidos os porquês das notas baixas. Quanto à estrutura 

física, atualmente o CFCH passa por reformas no térreo, como a área de convivência, praças e 

iluminação. Serão reformadas salas de aula e laboratórios. Todas essas ações foram em resposta 

às reuniões da câmara de graduação com a diretoria, das avaliações dos cursos que obtiveram 

notas baixas, das escutas que formam feitas nos cursos, como exemplo, de Museologia e 

Ciências Sociais, atividade que estava sendo bem aceita pelos cursos, porém estava sendo 

realizada no período da nossa pesquisa apenas nos dois cursos citados. 

Sobre a divulgação dos resultados da autoavaliação e das ações implementadas nos 

cursos, o Gestor 8 (2014) assume: 
A falha da minha gestão é a questão exatamente da divulgação, da informação,  a 
gente tem uma televisão aí, mas nem tudo é passado nessa televisão e eu acho que 
esse contato direto com a comunidade é uma coisa falha ainda em mim, eu to 
procurando uma pessoa pra colocar na minha equipe, então, eu preciso de alguém que 
me ajude a fazer esse processo de divulgação pra que a comunidade, o Centro conheça 
mais os assuntos do próprio Centro que às vezes eram fortes incômodos, que bastava 
uma divulgação, basta um e-mail pra todo mundo, já esclarece, as pessoas se 
tranqüilizam e eu acho que realmente é uma coisa que é falha, essa divulgação de uma 
maneira geral, pra mim. 

  
Não só no CFCH, mas em toda universidade a divulgação dos resultados do Enade, da 

autoavaliação institucional e da avaliação externa, não foi dado o valor merecido à sua 

divulgação. Os gestores entrevistados assumiram esta falha no que se refere à divulgação dos 

seus trabalhos, as atribuições de cada instância. O que não se justifica, mesmo com as diversas 

atribuições que os servidores têm, o acúmulo de atividades, entre outras atividades acadêmicas. 

A UFPE conta com vários veículos de divulgação que podem ser utilizados tanto para a 

comunicação interna como à comunicação externa.  
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Nos Centros, há está condição, no entanto, o que deve ser questionado é como os 

instrumentos de divulgação estão sendo utilizados? A este respeito, poderíamos citar como 

exemplo os projetos que são iniciados e não levados à frente, como exemplo, os televisores 

anexados nos Halls dos Centros, muitos nem são ligados, assim comprovamos. Acreditamos 

não ser necessário uma avaliação externa para serem detectados problemas de infraestrutura 

porque a direção de cada Centro junto com seus respectivos cursos e departamentos podem 

solucionar esses questões desta magnitude. 

Este capítulo esclareceu as ações que são desenvolvidas pelos gestores a respeito da 

autoavaliação institucional. O movimento que estabelecemos começando pela apresentação da 

UFPE priorizou sua história, a expansão, a interiorização e sua importância em termos de oferta 

de cursos. As perspectivas atuais da autoavaliação na instituição nos apresentou quem está 

como protagonista da AI nesta universidade, e como dá-se a relação da Proacad com os cursos 

em termos de acompanhamento da qualidade dos mesmos.  

Quanto às concepções dos gestores sobre a autoavaliação, constatamos que mesmo não 

havendo uma cultura avaliativa consolida na UFPE, assim afirmaram a maioria dos sujeitos 

entrevistados, os gestores reconhecem a importância desse processo como meio para alcançar 

a melhoria da qualidade na Educação Superior. Portanto, as exigências impostas pelos órgãos 

de regulação da avaliação da Educação Superior, vem proporcionando reflexões a respeito das 

práticas dos gestores a partir de resultados negativos, onde estes são pressionados a repensar o 

curso e apresentar melhorias.  

No próximo capítulo discutiremos sobre a atuação da CPA na UFPE, faremos uma 

leitura sobre seu papel na universidade no âmbito da autoavaliação desenvolvida pelos cursos 

de graduação. A origem da CPA na UFPE, a composição atual da comissão, a atuação desta 

comissão frente aos cursos de graduação, os impactos desta atuação frente aos cursos de 

graduação da universidade e por fim, trataremos das percepções dos sujeitos acerca da atuação 

da CPA. 
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7 ATUAÇÃO DA CPA NA UFPE: UMA LEITURA SOBRE SEU PAPEL NO ÂMBITO 

DA AUTOAVALIAÇÃO DESENVOLVIDA PELOS CURSOS DE GRADUAÇÃO 

 

7.1 Introdução 

 

 Neste capítulo discorreremos sobre a origem da CPA na UFPE, sua institucionalização 

e como foram desenvolvidas as ações inerentes à comissão. Na sequência discutiremos a 

composição atual da comissão, além do comprometimento de seus membros com a 

autoavaliação institucional. Continuaremos com atuação da CPA no que tange as atividades 

desenvolvidas no âmbito da gestão. A atuação da CPA frente aos cursos de graduação e as 

iniciativas da Proacad reconhecidas pelos gestores. Seguiremos apresentando os impactos desta 

atuação frente aos cursos de graduação na universidade em questão. Por fim, trataremos das 

percepções dos sujeitos acerca da atuação da CPA. 

 

7.2 A origem da CPA na UFPE  

 
 A autoavaliação da instituição de Educação Superior, de acordo com as orientações do 

Sinaes, conforme tratamos no capítulo três, deve ser coordenada pela CPA de cada instituição 

e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da autoavaliação institucional da Conaes. A CPA 

como exigência deste sistema de avaliação integra as IES públicas e privadas. Cabe, então, às 

CPAs atribuições de condução dos processos de avaliação interna da instituição, de 

sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo Inep/ MEC.  

 É esperado que a CPA tenha uma atuação autônoma em relação à Reitoria, aos 

conselhos, aos órgãos colegiados e quaisquer instâncias existentes na instituição de Educação 

Superior. A ela é cabível assegurar a participação de todos os sujeitos da comunidade acadêmica 

e da sociedade civil organizada, assim orienta o MEC: 
 

I - constituição por ato do dirigente máximo da instituição de Educação Superior, ou 
por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de todos 
os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada 
a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 
II - atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes 
na instituição de educação superior (BRASIL, 2015). 

  
 A UFPE, a partir do dispositivo legal do Sinaes, instituiu sua CPA através da Portaria 

de nº. 1291 de 14 de julho de 2004, sob a coordenação da Pró-Reitoria para Assuntos 

Acadêmicos. Os demais membros foram representantes dos Centros: Centro de Artes e 

Comunicação(CAC); Centro de Ciências da Saúde (CCS); Centro de Educação (CE); e Centro 



 

	

115 

de Tecnologia e Geociência (CTG), totalizando cinco professores da UFPE, um representante 

Técnico-administrativo e um representante dos Alunos, assim foi institucionalizada e composta 

por membros dos referidos Centros. A esta comissão, foi atribuído um caráter autônomo, 

porém, a mesma reconhece ao Conselho Universitário da UFPE como foro legítimo para 

aprovação de suas ações em última instância.  

 No entanto, apenas em 2011 a CPA passou a atuar com mais representatividade, 

sendo composta a partir desta data por um representante dos segmentos: docente, técnico-

administrativo e discente de cada um dos doze Centros Acadêmicos em seus três Campi, além 

dos dois representantes da comunidade externa. Segundo as informações on-line na página da 

UFPE, esta CPA se tornou uma das maiores CPAs do Brasil, totalizando neste momento trinta 

e oito membros, porém, na Portaria de nº 1285, de 29 de março de 2011 e no Relatório Anual 

de Autoavaliação Institucional são designados trinta e um servidores desta universidade e dois 

membros externos, um vinculado à Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP e outro à 

Fundação Joaquim Nabuco – FUNDAJ, totalizando trinta e três membros, sendo assim, 

encontramos uma contradição entre o que foi divulgado no site da UFPE e a ata citada acima 

de acordo com o processo nº 23076.015548/2011-37 da própria instituição. 

 Sobre este dado, Peixoto (2009, p. 18) analisou as CPAs das universidades federais 

brasileiras à luz da política de avaliação do Sinaes. Neste estudo utilizou apenas dados 

disponíveis nos sites das universidades, os quais nos deixaram um pouco desacreditado sobre 

sua veracidade, já que na própria UFPE, como exemplo, os dados foram divulgados de forma 

equivocada. Apesar de não concordamos com este tipo de coleta como único instrumento para 

um estudo, destacamos aqui porque foi o único estudo que encontramos até o momento atual, 

o qual faz esta comparação entre o quantitativo de membros das CPAs. Sobre as universidades 

pesquisadas, a autora apontou que “o número médio de integrantes das CPAs é elevado” 

(PEIXOTO, 2009, p. 9). Assim descreve na tabela abaixo por região: 

 
Quadro 1 - Número médio de membros das Comissões Próprias de Avaliação das 

IFES, por região, considerando a maior e a menor composição. 

 
 

Fonte: PEIXOTO (2009, p. 19) 
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 A autora observa uma grande dispersão entre o quantitativo mínimo e máximo dos 

membros que compõem as CPAs, o qual a UFPE comporta o maior quantitativo de membros, 

concomitantemente afirma também que:  
 

Em alguns casos, quando se confronta o documento legal que instituiu a CPA com a 
informação posteriormente registrada no relatório de autoavaliação, os números de 
membros das comissões não são coincidentes, ora sendo superiores ora inferiores ao 
que constava por ocasião da sua constituição oficial (PEIXOTO, 2009, p. 19). 

 
 Não existe um estudo, ou orientação dos órgãos responsáveis pela avaliação que 

divulgue um quantitativo exato para compor uma CPA. Quando às comissões, estas se 

formaram em 2004, algumas universidades públicas chegaram a pensar que um quantitativo 

menor evitaria problemas com a falta de quorum, porém, se tratava de uma experiência nova e 

os membros que compuseram as primeiras CPAs não tinham uma definição do seu papel 

enquanto membro. Posteriormente, quando foram elucidadas as tarefas das CPAs, observou-se 

o quanto era importante, não só a composição, mas a atuação efetiva dos membros. Esta última 

afirmativa pudemos comprovar nos relatos dos gestores deste estudo, os quais mencionaremos 

adiante. Além de serem realidades explicitadas por diversas instituições de Educação Superior 

através dos participantes em seminários e fóruns aos quais presenciamos, no entanto, são 

informações que não compõem nossos dados em análise, mas foram importantes para nosso 

entendimento enquanto pesquisadores. 

 Confrontando o que observamos na análise documental e o estudo de Peixoto (2009), o 

qual inclui a UFPE, certificamos que a universidade tem, entre as universidades públicas 

brasileiras, o maior quantitativo de membros, trinta e três membros. No entanto, não podemos 

afirmar que isso contribuiu para tornar o trabalho da comissão mais eficaz. Adiante 

evidenciaremos nos depoimentos que, um dos grandes problemas enfrentados por esta comissão 

é a ausência de comprometimento dos membros com as responsabilidades desta comissão. 

Peixoto (2009 p. 18), declara, que “em alguns casos, as comissões foram integradas por 

subcomissões organizadas ora por áreas do conhecimento, ora por unidades acadêmicas, ora 

segundo os temas propostos pelo roteiro de autoavaliação elaborado pela Conaes”. Todavia, a 

UFPE não se enquadra nesta prerrogativa, pois foi estruturado apenas um Núcleo Gestor atuante 

e as Comissões setoriais não atuantes. 

 A CPA/UFPE reconhece a nova proposta de avaliação da Educação Superior, a qual 

orienta que: 
O processo de autoavaliação é de responsabilidade de cada instituição, que buscará 
obter a mais ampla e efetiva participação da comunidade interna nas discussões e 
estudos, sendo recomendável que nesse processo também conte, a seu critério, com a 
colaboração de membros da comunidade externa, especialmente de ex-alunos e 
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representantes daqueles setores sociais mais diretamente envolvidos com a IES 
(BRASIL, 2003, p. 101). 

 
 Peixoto (2009) observou nas universidades pesquisadas, inclusive a UFPE, que não 

houve indicação do membro da sociedade civil, conforme dispõe as orientações do Sinaes 

(BRASIL, 2003), informação que reafirmamos a partir dos dados de nossa pesquisa. “O mesmo 

artigo veda uma composição da comissão que privilegie a maioria absoluta de um dos 

segmentos, diretriz que também não foi cumprida em todas as IES” (PEIXOTO, 2009, p. 19).    

 Cabe salientar a esse respeito, que Silva e Gomes (2011) afirmam que “não tem sido 

assegurado a representação discente e da sociedade civil. Além disso, verificou-se que a 

representação é realizada a partir de indicação, ao sabor das alianças políticos institucionais” 

(SILVA e GOMES, 2011, p. 584). Os autores ainda enfatizam a ausência de ações 

“transparentes que seriam importantes para promover a “institucionalidade” e “legitimidade” à 

autoavaliação” (SILVA e GOMES, 2011, p. 584). Nosso estudo confirma estas inferências dos 

autores citados. Concordamos plenamente, quando discutem as indicações dos membros da 

comissão pelos órgãos da gestão universitária, pois os membros da CPA são indicações dos 

diretores de Centro, da Reitoria e das Pró-Reitorias, principalmente para a coordenação, vice-

coordenação e núcleo gestor da CPA/UFPE. 

 De acordo com os documentos consultados: atas de reuniões da CPA; portarias e 

arquivos da UFPE; e eventos acadêmicos. A partir de 2011 esta comissão sistematizou suas 

ações, ganhou reconhecimento de algumas instâncias na instituição que contribuíram de alguma 

forma ao ato de avaliação interna da instituição. Assim, a atuação da CPA se estendeu até ao 

acompanhamento das visitas dos avaliadores externos do MEC à esta Universidade.  

 A esse respeito, merece destaque a realização, em 25 de março de 2011, de uma reunião 

ocorrida no Centro de Educação, no Campus Recife, sob a presidência do Comitê Pró-CPA.  

Contou com representantes dos campi Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão. Nesta reunião 

foram discutidos elementos centrais da Lei do Sinaes, momento que foi tratado o processo de 

eleição da Coordenação da CPA na UFPE, ficando encaminhado para o período de março de 

2011 a março de 2012, indicações para provimento das condições objetivas e subjetivas para o 

funcionamento desta instância, além da redefinição de uma política de autoavaliação 

institucional.  

 Pode-se considerar que a reunião supramencionada surtiu efeitos, uma vez que, no 

decorrer dos meses do ano de 2011, foram realizadas reuniões periódicas, as quais definiram o 

rumo da CPA e sua consolidação, como consta nas atas das reuniões. Nesse processo, foi 

ressaltado pelos membros da CPA, em seus encontros, a necessidade da presença dos técnicos 
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em assuntos educacionais nas reuniões da CPA. Estes seriam um elo entre os Centros e cursos 

com a comissão, além de auxiliar nas orientações sobre o processo avaliativo. Outro assunto 

pertinente sobre a autonomia da CPA discutido foi a necessidade de superar a dualidade DAP 

e CPA, em virtude das discussões existentes sobre as funções cabíveis a cada uma, como consta 

na ata da terceira reunião ordinária da CPA, realizada no dia 25 de maio de 2011.  

 Com o objetivo de discutir as atribuições da CPA e estabelecer um diálogo envolvendo 

os gestores da UFPE, dirigentes de outras universidades e faculdades, representantes do 

Inep/MEC, a CPA organizou um Seminário de Avaliação Institucional30, com o tema Avaliação 

Institucional: tecendo compreensões, observando experiências. Este se concretizou em 

novembro de 2011, com o apoio da DAP/Proplan31. A partir desse Seminário, intensificou-se o 

debate sobre a AI entre as CPAs das faculdades no Estado de Pernambuco, priorizando a troca 

de experiências entre Instituições Federais de Educação Superior e Faculdades particulares. 

Mencionamos esta iniciativa como decisiva ao trabalho da CPA na UFPE, acreditamos que 

estas ações contribuíram para a sua participação na organização do Primeiro Fórum das CPAs 

de Pernambuco realizado na Universidade Federal Rural de Pernambuco - UFRPE em 2011, o 

qual vem sendo realizado anualmente e se encontra na IV edição em 2014.  

 Concomitantemente foi iniciado o Seminário de Autoavaliação das IES de Pernambuco 

na Universidade Federal do Vale do São Francisco - Univasf em 2013, este se encontra na 

segunda edição em 2014.  Acreditamos que estes debates além de fortalecerem as Comissões é 

                                                
30 Faz-se importante evidenciar alguns trechos das várias discussões que ocorreram neste Seminário de Avaliação 
Institucional, de acordo com o material disponibilizado na UFPE (2014). Iniciamos com a fala do Reitor (2012-
2015), que, afirmou que “o processo avaliativo é um instrumento pedagógico de melhoria contínua e não um 
sistema de geração de indicadores para fins de competição”, em outro instante assumiu que, “por sermos servidores 
públicos, remunerados pelo trabalho de todos os brasileiros, a eles devemos satisfação sobre o que fazemos com 
esses recursos. Silke Weber, em sua conferência proferida neste Seminário, teceu críticas ao que classificava de 
mercantilização das avaliações, relatando que “avaliar implica fazer uma comparação, mas devemos buscar meios 
para que todos sejam os melhores”.  Já o vice-reitor (2012-2015), afirmou que “desde a implantação de sistemas 
avaliativos nas Instituições Federais de Ensino Superior, o ensino superior não só melhorou, como avançou para 
a abertura democrática” (VICE-REITOR, 2011). O Ensino Superior nas Instituições Federais melhorou, 
concordamos sim neste aspecto, no entanto, não podemos afirmar que foi consequência só do sistema avaliativo. 
As novas exigências mundiais trazidas pela globalização lançaram desafios às universidades como a atualização e 
a inserção da Educação Superior nesta nova forma de organização e de relacionamento com uma nova demanda 
social segundo Porto e Régnier (2003, p. 13). Portanto, as melhorias não surgiram apenas provenientes do sistema 
avaliativo, da regulação, mas das novas dinâmicas econômicas, sociais e culturais que o movimento da 
globalização demandou. Sobre a abertura democrática não concordamos, o sistema de avaliação da educação 
superior foi implantado nas Universidades, como já citamos nos capítulos teóricos, sem consultar os que iriam 
executá-lo, ou seja, as universidades não tiveram a oportunidade de discutir com os órgãos deliberativos este 
sistema de avaliação vigente. Portanto, não vislumbramos este ato democrático no sistema avaliativo segundo o 
Vice-Reitor. 
31 Foram convidados: Universidade Federal do Rio Grande do Norte - UFRN, Universidade Federal de Goiás - 
UFG, Universidade Federal da Paraíba - UFPB, Universidade Católica de Pernambuco - UNICAP, Universidade 
Federal Rural de Pernambuco - UFRPE, Faculdade de Ciências Humanas de Olinda - FACHO, Universidade de 
Pernambuco - UPE, Faculdade Frassinetti do Recife - FAFIRE.  
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uma forma de demostrar para a comunidade acadêmica a sua existência enquanto instância 

avaliadora e comprometida com a qualidade das instituições acadêmicas, as quais estão 

envolvidas, além de chamar mais representantes para apoiar estas ações.  

 Podemos afirmar, baseado em nossos dados, que a UFPE no ano de 2011 foi cobrada 

pelos membros da CPA para que a mesma fosse institucionalizada. Considerando que a 

comissão havia sido criada desde 2004, mas que existia apenas formalmente no papel, pois não 

havia atuação desta comissão, sobretudo, por ausência da própria composição atuante.  

 Desde então (2011-2014), começa a mobilização da CPA a fim de conscientizar a 

comunidade acadêmica sobre a papel importante que a CPA deveria desenvolver em termos de 

conduzir o processo de autoavaliação da instituição, de estimular o ato de avaliar e a 

consolidação da cultura avaliativa. A exemplo disto, pode ser creditado a própria realização do 

Seminário acima citado, que instigou a preocupação da comissão com a falta de cultura 

avaliativa da instituição e ao mesmo tempo uma forma de conquistar o espaço que  a ela 

condizia32.  

 No que diz respeito ao trabalho da CPA nesse contexto histórico que estamos nos 

referindo, merece salientar os assuntos que pautaram sua terceira reunião extraordinária (2011): 

responsabilidades dos membros da comissão; prazos para entrega de Relatório Anual da CPA; 

agendamentos de reuniões; mobilização da CPA; e atividades urgentes a serem realizadas, 

dentre elas:  
criar e divulgar a cultura de avaliação; resgatar as experiências dos Centros; vincular 
a CPA ao Gabinete do Reitor e incluir no Estatuto esse vínculo; dividir o grupo em 
dois: um para analisar os relatórios do Inep dos cursos avaliados e outro para analisar 
os PPC’s dos Cursos a serem avaliados no próximo ano; conhecer os PDI, Projeto 
Político Pedagógico Institucional– PPPI e os PPC’s dos cursos em geral (ATA DA 3ª 
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO, 
2011).  

 
 Na citação é indicada a necessidade de disseminar uma cultura avaliava na instituição, 

confirmando as ideias proferidas anteriormente, com destaque para o reconhecimento de que a 

atuação da CPA deve contemplar análises de relatórios, Planos, Projetos dos Cursos de 

Graduação, ou seja, sua ação junto ao lugar onde a ação acadêmica se efetiva. Dentre as 

prioridades das atividades propostas, houve uma maior urgência em efetivar o vínculo da CPA 

com o Gabinete da Reitoria, para depois pressionar a aprovação do Estatuto e o apoio logístico. 

Observa-se que, desde o início da sua atuação, a CPA já necessitou do apoio incondicional da 

Reitoria, gerando um vínculo financeiro para se manter enquanto comissão independente, ao 

                                                
32 Em termos operacionais, pode-se mencionar a iniciativa de criação de canal institucional de comunicação on-
line entre o público em geral e a CPA/UFPE, ficando estabelecido, inclusive, que cabe a uma TAE, lotada na CPA, 
a responsabilidade de prover a alimentação da página da Comissão no site da UFPE. 
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mesmo tempo, dispor de condições para desenvolver atividades nos campus da UFPE, o que 

configura translado, local de trabalho e insumos diversos para se conduzir, afinal todas as 

funções dos membros desta comissão não são remuneradas. 

 Todas as decisões e ações dos membros da CPA suscitam a preocupação em mostrar a 

comunidade acadêmica da UFPE que esta comissão deveria desempenhar sua função com o 

apoio de todos os funcionários da instituição. Sobre este aspecto, a fala da vice-coordenadora 

durante a reunião ressaltou a necessidade de se "agilizar o processo para que a CPA atue, não 

fique apenas em discussões teóricas ou documentais” (ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA 

CPA, 25 DE MAIO DE 2011). A esta fala no momento da Reunião, poderíamos associar a 

preocupação em levar adiante a missão da CPA, executando ações a fim de:  
 

organizar os processos avaliativos, coordenar os debates, acompanhar sua execução, 
assegurar a unidade entre os diversos setores, garantir rigor, efetuar a edição final dos 
documentos, auxiliar na identificação dos problemas, das potencialidades e das ações 
que devem ser empreendidas, promover estratégias de sensibilização e de informação 
permanente, buscando sempre a criação e a consolidação de uma cultura de avaliação 
permanente, rigorosa e efetiva para o desenvolvimento institucional (BRASIL, 2003, 
p. 104). 

 
 O compromisso em realmente compor uma CPA atuante, nos moldes especificados 

pelos Sinaes (2003) foi observado nas iniciativas desta comissão, pois a mesma assumiu 

compromissos que até então não havia sido pautado e que persiste na ordem do dia. Os 

fragmentos das falas que incorporamos a este trabalho explicitaram a emergência de um debate 

que trate da avaliação como instrumento de melhoria da educação não apenas como um 

instrumento de rankingamento e competitividade mercadológica, mas como mecanismo de 

diálogo dentro da instituição. 

 Seguindo o curso das iniciativas que foram tomadas para fins de organização da CPA 

na UFPE, mencionamos as modificações do Regimento Interno da CPA, a criação do Seminário 

para discutir a avaliação e os encontros e trabalhos desenvolvidos pela comissão, os quais 

aconteciam em Centros diferentes porque a CPA não estava estabelecida em espaço próprio33. 

 Em relação às iniciativas de mudanças no regime desta comissão, destacam-se os 

seguintes artigos34: 

                                                
33 De acordo com os registros, a CPA estava alocada em sua sala própria no 2º andar da Biblioteca Central da 
UFPE em 31 de agosto de 2012 como consta em ATA da Reunião do Núcleo Gestor da CPA. O que comprova 
uma média de um ano e seis meses à espera de uma sala para desenvolver os trabalhos de coordenação e do Núcleo 
Gestor sobre a autoavaliação da UFPE, conquista que perpassou o ano de 2011 a 2012. 
34 O novo Regimento da CPA foi divulgado no Boletim Oficial v. 47 de número especial 99, p. 01-43 do Ministério 
da Educação, Universidade Federal de Pernambuco, em 18 de outubro de 2012. Este Boletim que contempla 
apenas cinco páginas trouxe em linhas Gerais quatro Títulos. No Título I: Da natureza e Objetivos; Título II: Da 
estrutura organizacional com o Capítulo I - Da composição, Capítulo II - Dos Órgãos e Capítulo III - Das 
atribuições; Título III: Do Regime disciplinar e da perda de mandato; por último Título IV: Das disposições Gerais. 
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no texto do Artigo 10, as quais seguem sublinhadas, passando o referido Artigo a ter 
a seguinte redação: A Coordenação será exercida por um Coordenador e um Vice-
coordenador, integrantes da CPA, eleitos pelo conjunto de seus componentes. Em 
relação ao Artigo 11, no item IV, foi observado que não é atribuição da CPA o 
encaminhamento do relatório anual das atividades, bem como quaisquer outros 
documentos, ao Ministério da Educação, mas compete tão somente ao(à) 
procurador(a) institucional, tendo sido a redação do final do referido item corrigido 
para encaminhá-lo aos órgãos competentes da Universidade para as providências 
cabíveis. Ainda no Artigo 11, das atribuições do Coordenador, foi elaborado novo 
parágrafo, além do § 1º existente, conforme a seguir: § 2º O Coordenador poderá, a 
seu critério, delegar parte de suas atribuições ao Vice-coordenador ou exercê-las em 
parceria. No Artigo 13, para que as atribuições das Comissões Setoriais ficassem 
determinadas pelos quatro itens que o compõem, o item III (organizar reuniões 
sistemáticas para desenvolver suas atividades) passou a ser o último item do artigo. 
Assim, foi concluída a revisão do Título II do Regimento Interno da CPA e dado início 
a revisão do Título III – Código de Ética, em seu primeiro capítulo (Normas de Ética 
e de Conduta). O Artigo 14 que trata das normas aplicadas à CPA foi bastante 
discutido em seu primeiro item, o qual estabelece o quorum mínimo necessário para 
as reuniões, garantindo a legitimidade da votação das deliberações (QUARTA ATA, 
REUNIÃO ORDINÁRIA DE 09 DE JUNHO DE 2011). 

 
 Os artigos que sofreram alterações designando a coordenação e vice-coordenação 

expressam a emergência de autonomia da comissão. A CPA que foi constituída em 2004, 

mencionada anteriormente, era coordenada pela Pró-Reitora para Assuntos Acadêmicos, não 

tendo uma vice-coordenação. Outro aspecto que merece destaque e vai de encontro às 

orientações do Sinaes é o fato de no ano de 2011, após seis anos de Sinaes, os relatórios anuais 

das atividades da instituição estarem sob a incumbência da Procuradoria Institucional, alocada 

na Proplan. 

 Na sequência, o artigo 11 tratou das definições dos papéis dos membros da CPA, ou 

seja, das responsabilidades do coordenador e vice-coordenador. Este assunto permaneceu na 

pauta das discussões da comissão em virtude de não serem reconhecidas como sujeitos que 

iriam sensibilizar os diretores dos Centros para realizarem as avaliações dos seus respectivos 

cursos de graduação, executando orientação e apoio aos envolvidos no processo avaliativo. 

Desde já, havia uma confusão a respeito da função da CPA, pois a ela não estava a incumbência 

de realizar a avaliação dos cursos nos diversos Centros. 

 Os capítulos seguintes, que sofreram modificações, tratam da organização do trabalho 

da comissão em posse de uma autoridade mínima para desempenhar funções e garantir o poder 

de decisão nas reuniões realizadas formalmente. Como estratégia de trabalho, foi criada a 

seguinte estrutura em seu Regimento: uma coordenação geral (exercida por um coordenador e 

um vice-coordenador, integrantes da CPA e eleitos pelo conjunto de seus componentes); as 

                                                
Sua aprovação deu-se na 6ª (Sexta) Sessão Extraordinária do Conselho Universitário (CONSUNI), realizada no 
dia 16 de outubro de 2012. 
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subcomissões (unidades de avaliação da CPA em cada Centro Acadêmico, no Colégio de 

Aplicação e nos Órgãos Suplementares); e o núcleo gestor (comissão executiva que representa 

a CPA junto às comissões externas de avaliação do Inep/MEC, tendo como membros natos o 

coordenador e o vice-coordenador, dois representantes do corpo docente, dois representantes 

do corpo técnico-administrativo, todos esses escolhidos entre os membros da CPA, em 

assembleia plenária, além de um representante da administração central, Reitoria.  

 No entanto, apesar da composição da CPA da UFPE contar com trinta e três membros, 

a dificuldade enfrentada era o número reduzido de participantes nas reuniões, que ocasionou 

uma sobrecarga de trabalho para os membros do Núcleo Gestor. 

 Sobre essa questão, é pertinente reconhecer que 
  

Recomenda-se que cada instituição constitua uma Comissão Central de Avaliação 
(CCA), vinculada ao conselho ou órgão colegiado superior, que representará a 
instituição em matéria de avaliação. De acordo com as características estruturais de 
cada IES, podem ser criadas também comissões setoriais de avaliação (CSA). Isso é 
necessário, sobretudo, para as universidades e centros universitários, que possuem 
atividades acadêmicas e científicas mais complexas e em muitas áreas do 
conhecimento. Nestas IES, cada centro, faculdade ou curso, conforme for mais 
conveniente, devem constituir uma comissão própria, aqui chamada de setorial, 
devendo ser o elo de ligação entre a Comissão Central de Avaliação e a comunidade 
de cada setor. O formato de ambas as comissões será decidido pela instituição, 
assegurando a representação dos segmentos docente, discente e técnico-
administrativo, de acordo com as formas organizacionais específicas e a 
complexidade de suas estruturas institucionais (BRASIL, 2003, p. 77). 

 
 A Coordenação da CPA pretendia seguir as orientações do Sinaes, como esclarece a 

citação acima.  Sugeriu a formação de subcomissões com a tarefa de ir aos diversos Centros 

com a intenção de trazer à CPA os representantes dos Centros e ao mesmo tempo mostra-lhes 

a importância de suas participações em consonância com a responsabilidade de cada Centro e 

dos ganhos quando das visitas realizadas pelo MEC. No entanto, esta iniciativa não foi exitosa. 

Concordamos que no caso da UFPE, uma universidade com doze Centros Acadêmicos, esta 

orientação deveria ser valorizada, existindo subcomissões como propõe o Sinaes, porém, as 

subcomissões não chegaram a ser formadas, o que impossibilitou um trabalho voltado à 

avaliação interna mais específica em cada Centro sobre um acompanhamento articulado entre 

as gestões de Curso, Centro, Reitoria e CPA.   

 As percepções que tivemos foi de uma coordenação disposta a seguir o que o sistema 

de avaliação opina como viável para que uma CPA encontre possibilidades e alternativas 

diversas para coordenar o processo avaliativo de uma instituição, com áreas específicas e 

diversas, auxiliando a elaboração do relatório de autoavaliação da Instituição, o qual é 

consideravelmente grande e demanda responsabilidade e esforço.  
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7.3 Composição atual da CPA  

 

 A atual coordenação desta Comissão faz-se presente como membro da CPA desde 2011, 

passou a vice-coordenador em 2012. Em janeiro de 2013 assumiu a coordenação até o momento 

de finalização desta pesquisa em 2015. Porém, apenas em 11 de agosto de 2014 o Reitor da 

UFPE designou os servidores para compor o Núcleo Gestor da CPA/UFPE e respectivamente 

a coordenação atual oficialmente em Portaria. Formalmente a CPA não estava designada, 

mesmo assim, vale ressaltar o compromisso e a dedicação deste funcionário público com a 

universidade.  Comprovamos esta responsabilidade da coordenação também pelo tempo 

dedicado a esta tarefa, afinal foi o membro que passou mais tempo nesta coordenação desde a 

sua institucionalização em 2004. Trata-se de um gestor com experiência em gestão e 

coordenação acadêmica, além de compor o quadro de avaliadores externos do Inep desde 2006. 

Segundo o Gestor 6, a atual CPA encontra-se com déficit de membros atuantes, 

salientando que não existem suplentes para os membros, circunstância que não foi pensada, 

nem tampouco foi contemplada no Regimento da atual CPA. A exemplo desta constante 

ausência de membros atuantes, o Gestor 6 destacou a falta de representantes de alguns órgãos 

suplementares da instituição. Teoricamente a CPA da UFPE está composta por 33 membros, 

na ocorrência da participação de todos os segmentos da instituição deveriam ser 51 membros, 

porém, há Centros pelos quais não foram enviadas suas representações, o que dificulta ainda 

mais a operacionalização da comissão. A este respeito Gestor 6 afirma: 
 

Para ter a operação com 51 membros, porque nós temos 2 membros externos, com 51 
membros realmente é impraticável, né, tomar decisões, ações, com 51. Primeiro que 
a gente não consegue reunir todo mundo tá, a agenda de 51 pessoas é impossível, 
então a gente já sabe disso. Em função disso a gente criou o núcleo gestor, aí no núcleo 
gestor é menor. É um grupo com quantas pessoas? Dois professores, dois 
administrativos, dois estudantes, deveria ter, não temos dois estudantes, um 
representante da administração central, e um vice-coordenador e o coordenador. Então 
são nove pessoas, um núcleo com nove pessoas é o que acontece, nove, treze, quinze 
pessoas é o que acontece, que a gente tá observado nessas andanças nas avaliações e 
em outras instituições, tem mais ou menos o tamanho das CPAs, tá certo? Então o 
núcleo gestor é quem de fato gere a CPA essa é a filosofia (GESTOR 6, 2014).
  

O Gestor 6 denuncia a falta de participação de representantes dos diversos Centros, ao 

mesmo tempo assume que é impraticável uma comissão atuar com este número, cinqüenta e 

um, se todos os setores realmente tivessem suas respectivas representações. Partindo desta 

lógica, foi criado o núcleo gestor, uma equipe menor, mas com possibilidades maiores de ajustar 

as agendas pessoais em consonância com as demandas da CPA. Verificamos uma contradição 

no discurso e vislumbramos uma fragilidade que está explícita. De acordo com os critérios 
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estabelecidos, a CPA deveria ser composta por 51 membros internos, mais 2 externos, isso não 

existe.  

Hoje a CPA oficialmente conta com 31 representantes internos e 2 externos. Porém, só 

atua no núcleo gestor, 7 membros. De acordo com o Gestor 6 (2014), deveriam ser 9 

representantes, não o é. Portanto, o problema não reside na quantidade de membros, e sim na 

qualificação e comprometido desses membros. Possivelmente a política de escolha desses 

membros não contemplam as fragilidades que verificamos atualmente. O mais indicado seria 

uma revisão no Regimento da CPA e uma reflexão sobre os benefícios que poderiam ser 

oferecidos aos membros do grupo gestor, além de rever esta incoerência de se ter uma comissão 

grande não atuante. Levando em consideração que a maioria das CPAs contemplam em média 

este quantitativo de membros entre 10-20, faz-se interessante verificar como acontece esta 

dinâmica, se realmente este quantitativo de membros cumprem com suas atribuições enquanto 

CPA. Afinal, se não é possível criar um modelo eficiente de coordenação que se observe os 

exemplos exitosos.  

Portanto, encontramos uma CPA burocrática, com uma quantidade de membros bem 

maior do que qualquer outra comissão de universidade pública no país. A mesma passa por 

grandes dificuldades de participação efetiva dos membros. As setoriais fragmentadas 

distribuídas nos diversos Centros não desempenham suas funções, gerando uma grande 

insatisfação por parte de alguns membros da comissão que expressam seu desejo em verbalizar 

para tais setoriais o que se pensam delas.  

Ao mesmo tempo fica expresso, o reconhecimento da necessidade de que se juntem, a 

esta comissão, pessoas experientes na prática avaliativa, como, por exemplo, servidores da 

instituição que são avaliadores do Inep, “pessoas que entendessem de avaliação, tivessem esse 

manejo, nós temos mais de 100 avaliadores do Inep aqui nessa instituição. Onde estão esses 

avaliadores? Um pessoal treinado em avaliação na visão do MEC. Por que não esses avaliadores 

estarem nas setoriais?” (GESTOR 6, 2014). Este fragmento reforça o que citamos 

anteriormente, o problema não está na quantidade de membros, mas sim, na ausência de 

especialistas em avaliação.  
 

Uma vez que, apesar de se ter definido vários encontros de capacitação com os 
membros das CPAs em formato semelhante às comissões externas, a maioria dos 
entrevistados registravam que isso não vem acontecendo de maneira sistemática, 
como aconteceu nos primeiros dois anos do Sinaes (SILVA e GOMES, 2011, p. 587). 

 
Os autores, quando analisam a CPA na UFPE, atribuem como problema inicial a 

ausência de formação dos membros da comissão, no tocante, o MEC se preocupa com a 
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formação dos avaliadores externos. Esta formação aconteceu só nos dois primeiros anos do 

Sinaes, depois não houve a continuidade, comprometendo assim cada vez mais a eficiência da 

CPA. Além dos problemas políticos internos à universidade, no que tange a escolha dos 

membros, ainda encontramos outro agravante, a falta de compromisso do MEC com as CPAs, 

o que não poderia existir, tendo em vista que as Comissões elaboram avaliações de acordo com 

as orientações do Sinaes e este mesmo sistema utiliza como insumo estes relatórios produzidos 

pelas CPAs.    

Estes problemas pelos quais as Comissões vivenciam atualmente, segundo Peixoto 

(2009, p.16) “ao fazer uso da autonomia facultada para compor e organizar a CPA, pode-se 

considerar que um pequeno percentual das IES não tomou a si, a responsabilidade que lhes 

cabia em relação à atividade de avaliação, no que concerne aos impactos da mesma sobre a vida 

futura da instituição”. Silva e Gomes (2011) quanto discute a autoavaliação institucional, no 

campo de atuação da CPA apresenta uma ideia semelhante à de Peixoto (2009), “a ausência de 

familiaridade da comunidade acadêmica com teorias, metodológicas e práticas de avaliação 

favorece o desencontro entre objetivos propostos, estratégias metodológicas empregadas e 

resultados alcançados pela CPA”.  

A CPA tem autonomia para conduzir as avaliações, no entanto, muitas não conseguiram 

assimilar a responsabilidade que lhe cabe inclusive o poder de decidir em partes o rumo da 

instituição. Esta falta de consciência pode ser em virtude da ausência de conhecimento do poder 

que uma AI pode ter, sendo assim, mais uma vez nos remetemos a defasagem de especialistas 

nas Comissões. Continuamos discorremos sobre a atuação da CPA no tópico a seguir. 

 

7.4 A atuação da CPA na UFPE 

 

 Cabe a CPA conduzir os processos de avaliação interna, sistematizar e prestar as 

informações solicitadas pelo MEC, elaborar o Relatório Anual de Autoavaliação e analisar as 

ações implementadas por todos os setores da IES, de acordo com as 10 dimensões estabelecidas 

para a avaliação institucional, interna e externa, como consta no Sinaes (BRASIL, 2003). A 

esse respeito, a CPA da UFPE utilizou um instrumento de avaliação para análise do PPC, tendo 

como base as modificações dos eixos que norteiam a AI orientada pela Conaes em 2013. Trata-

se de um formulário, a ser administrado junto aos cursos de graduação, com o objetivo de 
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fornecer subsídios à CPA no que diz respeito às práticas pedagógicas implementadas pelos 

cursos na UFPE35.  

 Ainda com base nas orientações da Conaes, a CPA/UFPE utilizou mais dois 

instrumentos de avaliação: o formulário de Avaliação das Condições de Ensino e o formulário 

para o discente avaliar o curso em sua plenitude e infraestrutura do mesmo. Estes formulários 

também são apresentados à comunidade acadêmica no formato google docs, sendo apresentadas 

as seguintes expectativas institucionais: 

 
a) Promover o levantamento contínuo de informações acerca do ensino, das 
disciplinas no contexto do curso e da infraestrutura disponibilizada para o ensino de 
graduação na UFPE; 
b) Propiciar informações críticas sobre os processos e resultados do ensino aos 
gestores, professores e alunos, tendo em vista as decisões e implementação de ações 
que resultem em melhoria da qualidade da Educação Superior; 
c) Subsidiar a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFPE com informações 
indicadoras da qualidade do ensino de graduação, como um dos elementos necessários 
para a prestação de contas à comunidade universitária e à sociedade; 
d) Construir de uma cultura de avaliação na instituição (UFPE, 2014). 

 
 Pode-se reconhecer que os objetivos na elaboração deste formulário estão em sintonia 

com os motivos desta avaliação e a quem se destina. Percebe-se que o respondente (discente, 

docente ou gestor) é instigado a expressar sua criticidade, nesse sentido, pelo menos 

formalmente, os instrumentos valorizam a construção de uma cultura avaliativa na 

universidade. 

 Sobre o primeiro formulário, referente à Avaliação das Condições de Ensino, este foi 

direcionado aos professores, o qual questionou o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão, 

composto por três subtópicos: autoavaliação do docente; a instituição: infraestrutura; e a gestão. 

Consideramos que esses três subtópicos norteiam uma coleta de informação satisfatória para a 

elaboração do Relatório de Autoavaliação da UFPE. Assim, o instrumento de avaliação do 

discente, recebe a mesma orientação citada acima, diferenciando apenas seus subtópicos, os 

quais trazem: dados de identificação; avaliação da atuação docente; avaliação discente; 

infraestrutura; avaliação da gestão; e uma orientação para que o aluno acesse o currículo lattes 

do seu professor, a fim de conhecer as atividades desenvolvidas por ele. 

Estes dois formulários proporcionaram um cruzamento de dados, permitindo que a 

CPA, junto aos gestores responsáveis pela elaboração do Relatório de avaliação da instituição, 

obtivesse um perfil dos docentes nos cursos de graduação. São ações que evidenciaram a 

                                                
35 Este formulário foi encaminhando em 2012 e 2013 aos coordenadores dos cursos de graduação em formato 
google docs, considerando a praticidade desse recurso para que os gestores dos cursos pudessem respondê-lo e 
devolvê-lo à CPA. 
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relação entre a CPA e os cursos de graduação, a qual a CPA propõem estimular os cursos a 

fazerem as suas autoavaliações. Para tanto, os cursos deveriam analisar os relatórios das 

comissões externas, como também os resultados do Enade.  

A percepção, de alguns sujeitos sobre a atuação da UFPE, é que há uma sobrecarga de 

trabalho, conforme podemos inferir emblematicamente no trecho a seguir extraído do 

depoimento do Gestor 6: 
 

[...] Na Lei a CPA coordena, sensibiliza e disponibiliza os dados, então, quem tem 
que fazer a avaliação dos cursos não é a CPA, quem tem que fazer é a instituição, 
então neste princípio, né, a gente é propositiva, tá, e a gente pode fazer uma avaliação 
da própria filosofia da avaliação da instituição. Como o curso tá fazendo sua 
autoavaliação? Fazer uma amostragem e olhar como é que tá os cursos do CFCH, 
então a CPA pode fazer isso, tá, ela executa, mas ela mesmo fazer, ela pode participar 
do momento, fazer sugerência sobre os instrumentos de avaliação. Querer avaliar uma 
coisa que não foi avaliada, entendeu? Esse aqui não foi avaliado, por que eu ele não 
foi? A CPA fazer esta avaliação, comprometeria a avaliação e o próprio processo de 
avaliação da instituição (GESTOR 6, 2014).  

 
O Gestor 6 atribui as CPAs, de forma generalizada, a necessidade de fazer avaliação nos 

cursos, mesmo ciente que as orientações do Inep, Sinaes e Conaes não os levam a este patamar 

da gestão, ou seja, não é de sua responsabilidade.  Verificamos isso quando o gestor assume 

que a função da CPA é de avaliar a filosofia de avaliação, participar dos momentos de avaliação 

com apoio, sugestões e um olhar mais crítico, no que tange as lacunas deixadas pela avaliação 

no curso. 

As afirmações do Gestor 6 sugere que a CPA está executando uma tarefa que não é sua, 

usando, como pressuposto, o Sinaes. No entanto, dá-se a entender que caberia à gestão do 

Centro, na figura do coordenador ou do NDE, executar tal ofício que deles se espera. Em termos 

de avaliação da gestão, partindo da gestão da UFPE, é possível observar que alguns sujeitos 

atuam fora da sua função. O Gestor 6 expõe a seguinte consideração a esse respeito: 
  

Com relação ao curso, então, a quem caberia isso? Então, na nossa atual conjuntura 
ficou com a Proacad, tudo que se relacione ao curso de graduação, a Proacad é que 
teria a coordenação de avaliação para cuidar disso, então, cuidar de orientação aos 
coordenadores, tipo, fazer um kit coordenador sobre avaliação, orientação do Enade, 
né, preparando os alunos, coordenadores para o Enade, avaliar os resultados obtidos 
no Enade, avaliar os resultados obtidos pelas avaliações in loco das Comissões 
Externas (GESTOR 6, 2014). 

 
Ainda afirma que: 

Caberia, ao Núcleo Gestor, ao NDE junto do curso, propor medidas de avaliação de 
mitigação, façam esse acompanhamento mais de perto com relação aos cursos tá, 
então, a CPA  nos Centros deveria ter, por exemplo, um TAE, um docente que 
entendesse de avaliação de maneira geral e o discente pra que eles pudessem olhar, 
acompanhar como é que estão os NDE’s, a questão de infraestrutura, manutenção, a 
gestão de uma maneira geral daquele prédio, essa é a nossa  concepção, a gente só 
sugere e as pessoas atendem se quiserem porque quem cuida da graduação é a Proacad 
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(GESTOR 6, 2014). 
 
Segundo o Gestor 6, a avaliação dos cursos de graduação é de responsabilidade da 

Proacad, sugere que poderia ser do NDE de cada curso ou da CPA setorial. No entanto, o Gestor 

6 afirma que a CPA, ou o Núcleo Gestor passou a fazer o que ninguém fazia antes da 

coordenação de avaliação na Proacad, “não existia coordenação, então a CPA ia em cada curso 

receber as Comissões (externas), explicava o que era… Ainda faz isso… Alguns seminários 

com alguns cursos, se apropriava, dava algumas orientações em relação ao PPC, tinha o PAI 

que ia ao PPC” (GESTOR 6, 2014).  

Esta coordenação citada por falta de atuação é a Coordenação de Acompanhamento e 

Avaliação de Curso de Graduação, a ela não se pode atribuir esta responsabilidade como cita o 

Gestor 6 (2014), tendo em vista que a CPA ocupou esta lacuna porque a mesma não existia, e 

a Proacad fez um acompanhamento mínimo. Relembrando que esta ação foi às vésperas da 

visita dos avaliadores externos nos cursos que estavam numa situação delicada, portanto, não é 

uma ação periódica. 

Este acompanhamento nos cursos, o qual o Gestor 6 cita no fragmento acima, foi 

comprovado através dos documentos emitidos pela CPA, os quais se encontram na página da 

UFPE/CPA36, o plano de ação, entre outros documentos produzidos pela própria comissão. Na 

maioria dos cursos pudemos comprovar o protagonismo da Proacad nos momentos que 

antecederam a visita in loco pelo MEC, principalmente do apoio da técnica em assuntos 

educacionais lotada na DDE que articula seu trabalho com o PI.  

A avaliação dos cursos que se encontram em exigência de apresentar para o MEC suas 

propostas de melhorias é responsabilidade do coordenador do curso e da Proacad, tendo em 

vista que, é da Proacad a incumbência de elevar a qualidade dos cursos, consequentemente do 

ensino e das relações entre os sujeitos envolvidos com as práticas acadêmicas no Centro. Neste 

caso, a CPA contribuiu porque tem uma visão holística do processo avaliativo, sendo assim, 

apenas fez uma assessoria, o que está dentro das suas atribuições enquanto comissão. É claro 

que nesses momentos caberia a participação de uma comissão avaliadora setorial da CPA 

composta por membros do CFCH a qual poderia apoiar melhor cada curso. 

Sobre a atuação da CPA, destamos o Plano de Ação 201437, este contempla a missão, 

visão, cronograma de atividades meio e fim correspondentes às estratégias organizacionais. 

Todas as atividades a serem desenvolvidas pelo Núcleo Gestor da CPA. Percebemos que o 

                                                
36 Para consulta do material completo, encontra-se disponível do site da universidade. 
https://www.ufpe.br/cpa/index.php?option=com_content&view=article&id=310&Itemid=228 
37 O Plano de Ação da CPA/UFPE se encontra no anexo. 
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Plano de Ação divulgado em 2014 prioriza questões inerentes ao papel da CPA, o qual 

deveriam, inclusive, ser uma constante na atuação da mesma. Contudo, podem surgir 

questionamentos sobre a legitimidade das ações propostas, afinal, muitas atribuições nunca 

foram executas ou até mesmo disseminadas ao longo dos anos, portanto, não chegaram ao 

patamar que se pretende, estamos falando de uma cultura avaliativa alicerçada.  

Partindo de tais constatações, concordamos com Sordi (2011), a respeito de que  
 

CPAs precisam ser vistas como meios favorecedores para o exercício de uma 
avaliação maiúscula, tanto na perspectiva de sua abrangência como de sua 
intencionalidade emancipadora. Uma CPA pode se constituir germe possibilitador do 
(re) encontro dos atores sociais para que voltem a pensar sobre o bem público. Não se 
resolve a questão da avaliação apenas com a implantação de uma CPA, mas na certa 
esta estratégia auxilia a colocar a avaliação novamente como algo a ser examinado 
pelos atores internos e externos da escola, devolvendo-lhes titularidade sobre o 
processo e auxiliando-os a desenvolver assertividade para participar do pacto de 
qualidade negociado (SORDI, 2011, p. 615). 

 
Esta assertiva da autora enfatiza a necessidade da CPA ser mais representativa, de 

assumir a natureza emancipadora, pois se trata de um locus de diálogo e reflexão institucional. 

Em favor desta atuação que se espera da comissão, é justo reconhecer o desenvolvimento de 

ações que irão ao encontro desse propósito, como reuniões para modelagens do processo de 

avaliação da instituição, participação no congresso nacional das CPAs, além de seu 

autoreconhecimento como uma comissão propositiva com relação aos processos que são usados 

para avaliar a instituição, contribuindo para o entendimento da comissão como um espaço para 

construção de uma cultura de autoavaliação institucional, e sua legitimação enquanto equipe 

coordenadora do processo. 

No próximo tópico apresentaremos uma breve análise dos impactos destas ações, as 

quais, acreditamos estarem mais direcionadas à gestão dos cursos e da UFPE como um todo, 

pois, a preocupação maior com a autoavaliação caminham às margens da realização da 

avaliação externa, ou seja, das visitas dos representantes do MEC. 

 

7.5 Impactos da atuação da CPA frente aos cursos de graduação 

 

Como foi citado anteriormente pelos entrevistados, a avaliação dos Cursos de 

Graduação está sob responsabilidade da Proacad, esta recebe apoio das suas coordenações para 

elaboração desta avaliação e o apoio da DAP/Proplan, na pessoa do Pesquisador Institucional. 

Comprovamos estas atribuições enquanto pesquisadores, de fato a CPA está mais para orientar 

e guiar os cursos quando os mesmos deverão passar por um processo de avaliação externa in 

loco, após a aquisição de um conceito baixo no Enade. 
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Podemos considerar sua atuação direcionada ao NDE e a coordenação do curso, com a 

incumbência de estimular a avaliação e conduzir o processo avaliativo. Ela orienta e detecta as 

falhas nos quesitos que as Comissões avaliam, encontra as fragilidades nos cursos. Reiteram 

esta atuação quando os avaliadores externos estão presentes, pois é uma das exigências da 

avaliação, a presença da CPA neste processo avaliativo in loco.  

Sobre esta atenção desprendidas aos cursos, Silva e Gomes (2011) afirmam a 

responsabilidade da CPA no processo avaliativo que é submetida a UFPE, esclarecem suas 

atribuições entre as quais está a meta-avaliação, o pleito da avaliação junto à comunidade 

acadêmica, o que se deduz chegar junto a todos os segmentos da instituição, inclusive os 

discentes. Assim, especificam que o trabalho da CPA deve ser desenvolvido em três etapas: a 

preparação, pautada na formação dos membros da CPA, planejamento e sensibilização interna; 

a segunda, desenvolver as tarefas de implementação, elaboração dos relatórios, integração dos 

instrumentos e detalhamento em consonância com projeto de avaliação e as orientações do 

Sinaes e Conaes; a terceira, consolidação da avaliação interna em prol de processos críticos da 

autoavaliação. 

Concordamos com a fala dos autores e concomitantemente reconhecemos que estas são 

as orientações tanto do Sinaes, quanto da Conaes, no que tange a autoavaliação institucional. 

Vale ressaltar, todavia, que a UFPE ainda não elaborou seu Projeto de Autoavaliação 

Institucional38. Isto vem dificultando a condução da AI na universidade como afirma o Gestor 

7 abaixo, pois há decisões que são tomadas sem um planejamento da avaliação.  
 

Na realidade a avaliação institucional recompensa toda instituição, o que a CPA faz 
por obrigação é a condução, sistematização das informações, disponibilização de 
resultados, mas tem um mundo de atividades, ainda mais numa organização tão 
complexa como a Universidade Federal de Pernambuco. Bom, então pegamos a Lei, 
a orientação do Sinaes e construímos fluxograma com as atividades que devem ser 
exercitadas, elas não estão sendo exercitadas ainda na sua plenitude. O objetivo é que 
elas sejam plenamente executadas e bem articuladas. Primeiro a condução da 
composição e recomposição da CPA atualizada. A sensibilização, embora esteja 
colocada no início não é aquilo que só se faz no início, ela é contínua, sensibilização 
envolve sensibilizar desde o estudante até o Reitor, ou até mesmo os egressos ou a 
sociedade como um todo. Então na universidade é um trabalho contínuo, tem que deve 
ser estimulado. Em especial, mostrar o que a gente tá conseguindo fazer na avaliação 
e no resultado da avaliação, coisas que estamos longe de atingir. Tem um elemento 
muito importante, que é conduzir a elaboração do Projeto de Autoavaliação. Isso tá 
dificultando o andamento da atividade, então, esse projeto é uma coisa importante que 
precisa ser feito. (GESTOR 7, 2014). 

 
O Gestor 7 afirma que o resultado do trabalho da CPA afeta a todos na instituição. Sendo 

                                                
38 Por este motivo que em 19 de dezembro de 2014 se realizou uma reunião na CPA com o intuito de discutir e 
apresentar a estrutura desse Projeto aos membros participantes naquele encontro.  
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assim, a comissão executa suas funções: “condução, sistematização e disponibilização dos 

resultados” (GESTOR 7, 2014). Como afirma o entrevistado, há uma infinidade de atividades 

que são inerentes a uma instituição desse porte, onde a CPA não consegue desempenhar, 

principalmente com o baixo quantitativo de membros que de fato atuam, a realização da 

autoavaliação.  

Este depoimento do Gestor 7 sintetiza o trabalho da CPA em termos de atuação, através 

desta fala, evidenciamos a ausência de um Projeto de Autoavaliação Institucional na UFPE, 

além das limitações de atuação da CPA na Instituição. Nesta discussão, destacamos a 

importância da sensibilização, a qual o Gestor 7 chama à atenção como sendo uma atividade 

contínua e que deve abranger desde a Reitoria à sociedade, pois é no resultado da avaliação que 

se encontra a principal fonte de sensibilização para ele. 

Sendo assim, se fez presente na fala dos Gestores 6 e 7 (2014) a importância de 

sensibilizar os cursos a desenvolverem sua própria avaliação para dividir tal responsabilidade 

com as instâncias responsáveis em conduzi-la e contribuir com a CPA, pois a mesma diante de 

uma instituição grande apresenta pouca mobilidade. “Então é muito mais fácil você gerir cinco, 

seis cursos, do que cento e seis, é o que nós temos aqui. O tamanho da instituição é enorme, a 

problemática com a comunidade, pior ainda, mas são dez anos de Sinaes já, então certas coisas, 

certas leis, que existem a gente não cumpre (GESTOR 6, 2014).  

A falta de servidores para conduzirem a autoavaliação institucional é um problema não 

é só da CPA, mas da Proacad, pois está última assumiu a responsabilidade com a melhoria dos 

cursos assessorando o processo avaliativo, no entanto, reconheceu que falta sujeitos alocados 

nestas funções como citamos. O Gestor 6 (2014) reconhece, inclusive, a importância de 

acompanhar os cursos mais de perto, no entanto, como se encontra sob responsabilidade da 

Proacad, caracteriza como uma atividade difícil. São tarefas que demandariam mais servidores 

envolvidos na Proacad com este objetivo.  

As atividades de cunho avaliativos deveriam ser constantes na universidade, o que 

demanda ações dos membros da CPA e dos órgãos ligados a ela, exigindo assim, 

comprometimento e motivação para criar efetivamente uma cultura avaliativa a fim de enfrentar 

os desafios que são impostos pelos órgãos de regulação e pela missão da instituição.  

Sobre esse tema, o Gestor 6 (2014) lembra, no caso da UFPE, há uma interação entre a 

CPA e os demais órgãos, como é o caso da DAP/Proplan, setor que anteriormente se exeutava 

a autoavaliação institucional, atual atribuição do Pesquisador Institucional. Esta parceria é 

visível junto à Proacad, onde está inserida a Coordenação Geral dos Cursos de Graduação e a 

Coordenação de Acompanhamento e Avaliação de Curso de Graduação, como já citamos.  
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Os Gestores 6 e 7 reconhecem a ausência dos segmentos acadêmicos na CPA atuando 

junto aos cursos, como é o caso dos técnicos que seriam se grande influência nos Centros 

Acadêmicos, como também nas demais instâncias corresponsáveis pela AI. A este respeito, o 

Gestor 6 reconhece está relação.  
 

De um tempo pra cá, como a gente tá trabalhando juntamente com a DAP nessa 
história, eles passaram a ouvir mais, o que a gente se surpreendeu particularmente foi 
que nós entramos no Plano Estratégico Institucional. Então tem lá uma coisa que é 
fortalecer à CPA, coisa que nunca na história da instituição existiu, e assim, por 
exemplo, algumas coisas que hoje estão acontecendo, tipo brigada de incêndio, cursos 
de socorrista, coisa que a gente tinha ido na Progep. O Reitor leu todo o relatório, 
então eles estão alertas, entendeu? Coisa que não acontecia anteriormente, foi 
mostrado os problemas nas reuniões né, a coisa boa que é a avaliação. De alguma 
forma eles tem usado pra retorno das ações que eles vão fazer, e pela primeira vez 
CPA no Plano Estratégico da Instituição... Coisa boa (GESTOR 6, 2014). 

 
O Gestor 6 esclarece as conquistas da CPA frente à gestão da universidade no que tange 

sua inserção no Plano Estratégico Institucional. Além do reconhecimento que se espera desta 

comissão por parte da gestão Universitária, e das atribuições às quais são de responsabilidade 

da mesma desenvolver.  

A regulação em forma de avaliação trouxe à universidade urgência em repensar sua 

gestão, quanto a isso, o Sinaes juntamente a outros órgãos de regulação, tanto orientou como 

desencadeou mudanças substanciais nas universidades.  

Sobre este aspecto, Peixoto (2009, p. 17), considera 
 

que, nas instituições públicas, as maiores resistências para operar as mudanças 
propostas por essa avaliação foram as encontradas nas universidades federais. Foi 
nelas também, no entanto, onde ocorreram as experiências mais significativas de 
produção do conhecimento sobre o tema e entre as metodologias que foram aplicadas. 
Em estudo posterior (TRIGUEIRO, 2003) o mesmo autor aponta que são as IFES de 
maior porte que melhor conduzem o processo de avaliação institucional do ponto de 
vista técnico, mas são elas também que estão mais distantes de compatibilizá-lo com 
um projeto global de planejamento, de tomada de decisão e de correção de rumos 
institucionais. 

 
Esta reflexão que Peixoto (2009) trouxe em seu texto nos proporcionam um leque de 

discussão a qual podem ser desencadeadas na UFPE, já que as universidades públicas 

conseguiram produzir conhecimento a respeito das questões engrenadas na concepção e atuação 

da CPA. Mesmo atuando com resistência a uma avaliação reguladora vinda do Estado, de cima 

para baixo, sem uma discussão prévia com os envolvidos, as instituições públicas de Educação 

Superior mostram-se preocupadas com o conhecimento e com os rumos da universidade 

Pública.  

Finalizamos esta seção concluindo que a atuação da CPA nos cursos de graduação 

atualmente não trouxe impacto significativo, pois subtraímos dos gestores e do contexto 
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elementos que foram anunciados e confirmados no decorrer das reflexões. 

Na próxima seção continuaremos com está discussão sobre a CPA, trataremos sobre as 

percepções dos sujeitos sobre a atuação desta comissão.  

 

7.6 Percepções dos sujeitos acerca da atuação da CPA 

 

 Em nosso estudo ficou evidente que a CPA e a Proacad têm missões diferentes, a 

primeira está para avaliar a universidade como um todo, a segunda tem a atribuição de gerir o 

processo de avaliação institucional. São papéis diferentes que por sinal não estão bem definidos 

para os gestores, estes deixaram claro nas entrevistas o conflito que fica evidente nas falas dos 

sujeitos, na forma de conceber a comissão. Sobre a atuação da CPA o Gestor 1 (2014) entende 

que: 
A CPA deve com antecedência ir ao curso, fazer a avaliação do curso, independente 
da Proacad porque ela pode levar também uma informação extra pra Proacad e não é 
uma avaliação, nem um relatório pra acabar com o curso. Eu acho que tanto Proacad 
como CPA, tem que olhar juntos e tem que ter uma relação de parceria... Eu preciso 
fechar o dado, eu preciso ver quantos estudantes responderam a questão sobre o 
professor, eu preciso saber quais foram as dificuldades, pra poder eu liberar o dado 
para a CPA porque não pode, do mesmo jeito que eu não posso chegar na CPA tirar 
um dado da CPA, colocar ele bruto ali sem ela saber nem o que eu estou fazendo 
(GESTOR 1, 2014). 

 
 O Gestor 1 discorre sobre da atuação da CPA, sobre a avaliação nos cursos de 

graduação, como poderia contribuir com o trabalho da Proacad e trazer um ganho considerável 

para a conclusão dos dados coletados, o que facilitaria a construção do relatório de 

autoavaliação como um todo. Afirma a importância de haver um companheirismo entre Proacad 

e CPA para desenvolverem as atividades que são etapas do processo de autoavaliação 

institucional.   

 Consideramos nesta fala que a Proacad controla o processo de autoavaliação na 

instituição. Tem a posse dos dados, os controla, e atribui esta postura a falta da atuação da CPA, 

a qual não podemos afirmar que esta seja uma escolha dos representantes da CPA. A falta de 

atuação da comissão é consequência da forma como esta foi constituída, afinal, o valor que a 

instituição tem dado à CPA não propicia a autonomia da mesma. 

 Percebemos uma contradição no discurso do Gestor 1 (2014), neste último fragmento 

de fala o mesmo reitera que a CPA deve fazer a avaliação dos cursos de gradaução sem precisar 

da Proacad para desempenhar esta ação. Observando a conjuntura atual da universidade, não é 

de responsabilidade da comissão este tipo de avaliação, se buscarmos as orientações legais, a 

natureza da CPA deixa claro suas atribuições de coordenar e sensibilizar o processo avaliativo. 
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No entanto, o Gestor 1 tenta passar para a CPA uma responsabilidade que a Proacad assumiu, 

seguramente, usa os dados a seu favor e apenas os colocam à disposição da comissão quando 

achar conveniente. 

 O Gestor 3 (2014) diz que “são papéis diferentes, eu acho que é uma relação que tende 

a ir melhorando, se ajustando, mas também não é uma relação, não foi uma relação sempre 

fácil, porque a CPA ela tem uma posição até certo ponto híbrida”. Entendemos que a CPA e a 

Proacad têm papéis diferentes como assumimos anteriormente, este sujeito é até otimista sobre 

esta relação entre ambas instâncias quando assume que tende a ir melhorando.  A posição 

híbrida mencionada é justamente sobre os diferentes papéis que a CPA por ora é cobrada pelos 

Gestores, de assumir uma avaliação ampla da gestão e ao mesmo tempo ter que atuar nas 

especificidades da instituição, como por exemplo os cursos. 

 O Gestor 3 (2014) atribuiu à CPA um trabalho difícil porque a mesma tem a função 

apontar o que não está indo bem, sendo assim a CPA é carregada de uma certa tensão, porque 

cabe a CPA avaliar a Proacad, a Proext, a Proplan, a Propesq, as Reitorias e demais instâncias 

pelas quais ela aciona constantemente, a fim de coletar informações indispensáveis a 

composição do relatório anual de autoavaliação institucional. 
 

Todo ano, vai dizer de todo mundo as falhas, nem todo mundo acha legal me expor a 
crítica do outro, isso não é fácil, eu não vejo isso com sendo problema de “a” ou 
problema de “b” ou problema de “c”, eu acho que a própria relação ela carrega uma 
história que deixa qualquer um que se põe no lugar do avaliador numa situação às 
vezes não muito confortável (GESTOR 3, 2014). 

  
 O Gestor 3 discorre sobre a relação desconfortável que existe entre o avaliador e o 

avaliado, a qual dispara insatisfação nos que são avaliados. No entanto, é um desconforto 

necessário, porque além da autoavaliação tirar os sujeitos de uma posição de conforto, 

estabelece a possibilidade de uma autocrítica. A avaliação exige uma reflexão das ações dos 

sujeitos, no entanto, muitos não a querem fazer, mas sabemos que é necessária para possibilitar 

mudanças nas ações dos gestores e tomadas de rumos diferentes na instituição. Portanto, esse é 

um desconforto necessário. 

 O Gestor 2 (2014) afirma que a CPA “não encontrou um caminho para chegar mais 

diretamente a essa intervenção no curso, porque até onde eu posso perceber a atuação da CPA, 

eu vejo mais a CPA por exemplo, por ocasião das avaliações in loco” (GESTOR 2, 2014). Este 

fragmento anuncia que realmente a CPA só atua frente aos cursos quando estes recebem visitas 

de avaliadores externos. Afirma que a CPA não encontrou um caminho para atuar nos cursos 

de graduação, parece ser mais uma forma de não assumir a falta de mobilidade da comissão. 

Até onde sabemos, a presença da CPA na hora da visita é exigência da comissão Externa. O 
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que poderíamos questionar é se realmente a CPA não encontrou um caminho, ou se realmente 

não são possíveis outros caminhos dentro desta conjuntura institucional. 

 Ainda sobre a atuação da CPA, o Gestor 2 (2014) reconhece que esta comissão faz um 

trabalho mais geral de avaliação interna, a coordenação de avaliação lotada na Proacad faz a 

leitura dos relatórios e volta para os cursos para dá uma notícia e estabelecer uma conversa. No 

entanto, não especifica a quem se direciona esta conversa no curso, em que situação se 

estabelece esta conversa, ou até mesmo quem participa deste ato, se são os coordenadores, 

diretores, alunos, professores, enfim, não especifica esta ação. Completa apenas afirmando: “eu 

retornaria aquele ponto que eu dizia que a gente, eu acho que a gente ainda tem muito o que 

aprender, acho que a gente tá aprendendo o processo, mas ainda tem um longo caminho pra 

percorrer (GESTOR 2, 2014). Assumir que é preciso aprender é inquestionável numa 

instituição acadêmica que promove o conhecimento, porém, este Gestor 2 (2014) parece 

disfarçar situações, ou até mesmo criar situações para responder ao nosso questionamento 

porque em nenhum momento no CFCH os gestores afirmaram que existe este retorno da 

Coordenação de Acompanhamento de Avaliação de Curso de Graduação nos cursos de 

graduação. 

 O que verificamos é que a Coordenação de Acompanhamento de Avaliação de Curso 

de Graduação se aproxima da CPA em alguns momentos, até porque esta coordenação faz parte 

da Proacad, pois quando a CPA se reúne com o Reitor e as diretorias para apresentar as possíveis 

exigências provindas do MEC em virtude dos resultados das avaliações, precisa do apoio desta 

coordenação. Destacando que nesses encontros a CPA afirma que mostra ao Reitor o que a 

UFPE precisa fazer, onde precisa atuar, quais são as melhorias, as lacunas que ainda existem 

nesse processo, e como a instituição se encontra nos resultados gerais de avaliação. 

 Sobre a CPA no CFCH, o Gestor 12 (2014) reconheceu possuir pouca experiência na 

gestão porque está a pouco tempo assumindo esta função, porém, enquanto professor e gestor 

não pode confirmar está atuação nem da CPA, nem da Proacad no curso ao qual pertence:  
 

de experiência de autoavaliação aqui, minha, eu não tive nem como coordenadora, 
tive como professora aquela avaliação que a gente faz no SIGA, uma autoavaliação 
nossa e da universidade, que a gente não tem retorno de nada depois viu, a gente não 
tem nenhum retorno, era bom ter. Eu não tenho nenhuma experiência mesmo, não tive 
essa experiência aqui, de avaliação, e acho até, achava até agora, até lhe conhecer que 
não tinha esse mecanismo de avaliação aqui na universidade, ou eu sou muito nova, 
tô aqui há três anos e meio, quase quatro e não sei se sou recente, mas quase quatro 
ano já dá pra ver muita coisa (GESTOR 12, 2014). 

 
 O Gestor 12 não confirma atuação dos agentes responsáveis pela autoavaliação na 

UFPE, nem tampouco desta reunião a qual o Gestor 2 (2014) discorreu anteriormente. Este 



 

	

136 

sujeito destaca que uma autoavaliação do curso e da instituição é importante ao passo de ser 

necessária uma ação de retorno aos cursos para dialogar sobre os resultados. É um depoimento 

que nos remete aos discursos de alguns gestores que afirmam o valor de uma cultura de 

avaliação na universidade. Não entendemos neste caso, como se justifica a não presença dos 

órgãos que promovem a avaliação na instituição, não aparecerem nos cursos que estão com 

notas boas para pelo menos lhes parabenizar pelo trabalho realizado.  

 Inferimos que este curso, o qual o sujeito acima se refere, não teve resposta dos 

resultados da autoavaliação institucional da UFPE, nem da avaliação dos cursos porque não 

precisou ainda da visita dos avaliadores externos do MEC. Entendemos ser um curso que não 

precisou de apoio para receber uma Comissão externa à universidade, por isto, não teve a 

oportunidade de conhecer como acontece e como procede esta avaliação na instituição. 

 Ainda assim, a falta de informação do Gestor 12 (2014) foi excepcional em nosso 

estudo, tendo em vista que está à frente de um curso, o qual exige do profissional não apenas 

conhecimento acadêmico, mas o mínimo de conhecimento de gestão acadêmica, além de saber 

o que acontece na universidade em termos de gestão. Não esquecendo que a UFPE conta com 

meios de divulgação como o Ascom, este diariamente lança nos e-mails cadastrados, inclusive 

dos alunos, todas as notícias que envolvem a universidade. 
 

Quando se tratar de autoavaliação institucional, responsabilidade primeira das CPAs, 
há que entendê-la como um processo interno de avaliação autoreferencializado, 
levado a cabo por sujeitos interessados e integrantes da própria instituição em que ela 
acontece. Desta forma, estes sujeitos tornam-se participantes como avaliadores e 
como avaliados. São sujeitos, mas também parte do objeto de avaliação (LEITE, 2008, 
p. 834) 

 
 Leite (2008) é bastante incisiva na sua citação quanto a responsabilidade da CPA. Não 

é de causar espanto que a CPA seja alvo de avaliação pelos sujeitos que integram a instituição. 

Cabe a ela, a responsabilidade maior em prover a autoavaliação. Salientando que ao mesmo 

tempo que a CPA em sua maioria contempla membros internos, ou seja, servidores da 

instituição, os quais esperam-se que sejam avaliados na sua função e, não obstante como 

membro da CPA concomitantemente. Pautando este processo de avaliação onde a Comissão é 

avaliada, alguns componentes da nossa amostra de entrevistados apresentaram enfoques 

bastantes negativos no que tange a atuação da CPA nos cursos de graduação no CFCH/UFPE, 

são relatos que ao contrário do que foram citados até então, enfatizam não as dificuldades que 

a CPA encontra para atuar, mas a falta de atuação efetiva desta comissão nos cursos.  

 Ao contrário do Gestor 12 (2014), o Gestor 9 (2014) passou pela experiência de receber 

a visita do MEC e sobre este episódio relata o seguinte: 
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já no caso da CPA a colaboração foi, eu avalio negativa né, a CPA chegou aqui 
faltando 10 dias para a visita do MEC e disse:  
_olha, isso aqui não tá certo, isso aqui não tá certo… 
A CPA que antecipa, primeiro, caberia a ela ter um papel pró-ativo. Sabemos que este 
como outros cursos, estamos em via de visita de avaliação. Eles que tem essa 
experiência, passar, orientar e indicar. Eles não fizeram isso, eles chegaram aqui e 
quando a visita estava marcada, na primeira semana, antes, eu acho, que a 
coordenadora da CPA ligou dizendo:  
_olha, vamos marcar uma reunião, vamos... 
E chegou aqui e disse, isso aqui tá errado, vocês não têm jeito, a postura deles foi 
muito diferente da postura da DDE.  
A postura da DDE foi: 
_olha isso aqui tá fraco e tudo isso… sugiro que se faça isso e isso pra passarmos.  
Então deu, vamos dizer um goteiro de indicações e subsídios para que a gente fizesse 
as reformulações necessárias. A CPA não, a CPA foi aquele negócio, não tá 
condizendo isso, isso e isso, e vocês vão ser mal avaliados em função disso. Não deu 
apoio diretamente nenhum e isso literalmente faltando alguns dias para chegar a 
comissão, foi o momento em que eles pisaram aqui pra dizer qualquer coisa. Então, 
essa que era a Comissão permanente de avaliação da universidade? Que no meu 
entendimento quem deveria ter esse papel de demandar os cursos, de orientar os 
cursos né, porque tem a expertise da burocracia, dos processos como são. Às vezes 
vem essas situações etc. e tal, mas diferente das coordenações de cursos que não 
passaram por isso, não sabem o que é, não sabe quais são as exigência e tal. Então, a 
CPA que deveria ter esse papel de orientar né, de auxiliar de subsidiar, nenhum 
chegou aqui. Só pra criticar e foram embora, não deram um pio assim de proposição 
quantitativa, apenas críticas (GESTOR 9, 2014). 

 
 O Gestor 9 (2014) após o relato, afirma que a CPA funciona isolada, e não sabe o que 

ela faz, e o que ela foi fazer no curso, onde deveria usar a sua experiência. Já a DDE orientou, 

indicou e sugeriu, enquanto que a CPA deduziu que seria adquirida uma nota baixa. Descreve 

a visita da CPA ao curso de forma bastante ostensiva em contrapartida ao esforço do curso. 

Porém, refuta esta expectativa negativa da CPA frente ao curso com a boa nota que se obteve 

na avaliação feita pela Comissão Externa.  

 Entendemos que o relato do Gestor 9 (2014) expressa uma grande insatisfação na 

atuação da CPA, este curso estava às vésperas de uma avaliação externa e trazia experiências 

negativas, tanto na relação dos alunos com o Enade, quanto na relação entre alunos e 

professores. Estava precisando de apoio das instâncias ligadas à avaliação na universidade, pois 

as experiências seriam importantes para mudar tanto a condição que estavam em termos de 

exigências de melhorias como a relação entre os docentes, discentes, NDE e coordenador já 

que o curso sofreu as consequências de uma nota baixa em decorrência da decisão que os alunos 

tomaram em não responder as provas do Enade.      

 Após de conseguir estabelecer uma dinâmica amistosa dentro do curso, o Gestor 9 

(2014) afirma “agente ficou no limiar de ser um 5, não se deve absolutamente nada a CPA”. 

Inferimos que neste caso, a opinião do sujeito entrevistado reafirma que não existe um 

esclarecimento da função da CPA, para ele tudo que concerne a avaliação é de incumbência da 
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comissão. Na prática, o DDE representado pelo técnico em assuntos educacionais, é o executor 

das atividades burocráticas exigidas pelo MEC, no que diz respeito aos cursos de graduação, 

pois o mesmo junto ao PI responde ao sistema do MEC de acordo com o que se exige sobre os 

cursos. Sendo assim, o curso estava com a pessoa mais indicada para tratar da regularização do 

curso frente às exigências do MEC. No entanto, não podemos descartar a importância de 

avaliadores experientes para apoiar a reestruturação que o curso necessitou. 

 Apesar de ter uma aversão ao trabalho da CPA reconhece que é importante uma CPA 

atuante. 
 

você precisa de uma instância feito a CPA, porque esses processos avaliativos são 
necessários, não é?  Precisa ser feito de uma maneira que minuciosa, como me parece 
que é um instrumento do MEC. Tem crítica pontual aqui e ali, eu acho muito bom, 
mas considerando que seja um instrumento de valor, serve para todo tipo de 
instituição, todo tipo de curso etc. e tal, sendo bastante satisfatório, e abrangente e 
enfim, um instrumento bastante interessante, mas é dada essa realidade. De volta a 
essa realidade das coordenações, você precisa que tenha uma instância feito a CPA 
que exerça esse papel, não é? Mas de maneira ativa, domine os processos, domine os 
mecanismos, tenha expertise na coisa, e porque sabe quais são os cursos que vão ser 
avaliados, vai atrás né e olha, vamos sentar com antecedência, vamos ver, vamos ver 
né, o que é que tá frágil, como é  que conserta isso, porque muitas vezes são 
formalidades ajuntamento indecisos, por exemplo, o nosso PPC não fazia referência 
a uma organização “x, y, z” que precisa constar porque já é exigência legal que os 
PPC’s, sei lá, negócio de acessibilidade... Você tem que falar de acessibilidade,  você 
tem que dizer como é que você lida com essa questão da acessibilidade, você tem que 
citar, é besteira, duas ou três linhas, mas quem nunca passou por isso não sabe. 
A atuação da CPA pra mim é a que deve ser repensada tem que ser o que a norma diz 
que ela tem que ser, ela não é… Não é um instrumento ativo, não faz o que seria a 
missão dela. Sabe? Tem que ser repensado, não falo nem de pessoas, quer dizer, 
talvez, em alguma dimensão é também necessariamente de pessoas né, mas ela tem 
que ter um papel ativo né, é um negócio problemático porque esta universidade é uma 
universidade que vem ganhando um espaço relativo… A UFPE que se destacava no 
norte-nordeste já não tem mais esse destaque, de maneira nenhuma, e são poucos no 
quadro geral, e nesse quadro geral tem a realidade nossa, pra você continuar sendo 
uma instituição de primeira linha no quadro, você tem que ter uma gestão realmente 
empenhada em fazer funcionar as coisas (GESTOR 9, 2014).  

      
 O Gestor 1 (2014) aponta a CPA como conhecedora do processo avaliativo pelos os 

quais os cursos irão passar, ao mesmo tempo que analisa a avaliação in loco como instrumento 

interessante, porém, a presença da CPA nos cursos em tempo hábil, com interação, orientação 

e encaminhamento em virtude de algumas particularidades do próprio instrumento avaliativo 

regulatório que estabelece critérios, seria indispensável. Na apreciação do Gestor 9 são 

exigências simples, porém são desconhecidos para os coordenadores dos cursos. Atribui este 

despreparo dos gestores nos Centros frente ao processo avaliativo à falta de experiência na 

gestão no curso, além da rotatividade, situação recorrente nas trocas de gestores que são 

professores do próprio curso e nem sempre estão aptos e disponíveis para assumir 

responsabilidade com o curso. 
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 Há uma nítida cobrança sobre a atuação da CPA de acordo com os objetivos que os 

levaram a existir na instituição, como também sua missão. Sendo assim, os gestores cobram 

uma mobilização. A este respeito, o Gestor 8 (2014) está de acordo com reuniões no Centro 

que reavaliem quais são os representes do Centro na CPA, a fim de escutá-los e “saber se é de 

seu interesse representar o Centro e atuar na CPA satisfatoriamente como elo de ligação entre 

o Centro de Educação e os cursos de graduação, sendo assim, realizar trocas dos representantes 

se for necessário” (GESTOR 8, 2014). Sobre este assunto, o Gestor 4 (2014) completa 

afirmando que “antes era uma comissão que pouca gente gostaria de participar, tem dois ou três 

que gostam de fazer, mas não tem colaboração”. Por este motivo a CPA recebe as indicações 

dos membros provindas de cada Centro. Anteriormente nos posicionamos contra está política, 

mas de acordo com a experiência desta comissão, voluntários não chegam para executar este 

trabalho. 

 O Gestor 8 e 9 (2014) valorizam a representatividade atuante dos membros da CPA em 

prol de um trabalho que tragam ganhos consideráveis para os cursos. No entanto, não se fez 

críticas ao Sinaes, ou a avaliação como instrumento de regulação do Estado. A questão mais 

importante do ponto de vista dos sujeitos é a qualidade dos cursos em decorrência do trabalho 

dos gestores e do apoio da CPA para orientá-los a favor de um bom desempenho junto a 

avaliação externa. Reconhecidamente, o Gestor 9 enfatiza este ponto ao tecer elogios a 

avaliação realizada pela Comissão Externa. A este diálogo valorizando tanto a avaliação 

institucional externa como a avaliação interna, Leite (2008) esclarece: 
   

O processo de autoanálise em termos de coerência se faz com uma comunidade 
movida por seus próprios interesses que cria as regras de referencialização para sua 
avaliação, as executa e analisa de forma crítica. Os processos de auto e de avaliação 
interna são duas faces da mesma moeda. Eles se a afinam com a descoberta elementar 
dos pontos fortes e das potencialidades da IES e com a coragem de discriminar pontos 
fracos nas realizações em um determinado território e tempo, vistos por aquelas 
pessoas, naquela circunstância. Na perspectiva de uma produção própria, o processo 
tende a ser cooperativo. Realizado pelos próprios sujeitos buscando melhoria da 
qualidade da IES, torna-se uma prática de autonomia, um jogo de aprendizagem 
democrática (LEITE, 2008, p. 385). 

 
 A autora contempla nesta fala a autonomia da CPA e da própria instituição para realizar 

sua avaliação interna a partir de seus interesses e objetivos. Sendo assim, tanto a autoavaliação 

como a avaliação interna, aqui separadas pela autora, porém interligadas, podem ser 

encontradas na literatura com uma única definição para as duas nomenclaturas. Portanto, ambas 

visam um único ponto, o reconhecimento das potencialidades e fragilidades da instituição num 

determinado contexto, sendo assim, traz as particularidades de uma determinada comunidade 

acadêmica e os possíveis caminhos para se chegar a uma melhoria da qualidade pautadas nos 
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parâmetros de sua escolha. A autora afirma a autoavaliação ou avaliação interna como uma 

oportunidade de aprendizagem na instituição. Não obstante, o Gestor 9 (2014) deixa evidenciar 

essa preocupação com a qualidade dos cursos na instituição a partir de um ranking a nível 

regional e a receptividade em aprender melhor a condução do processo avaliativo quando o 

mesmo ocupa a posição de sujeito avaliado.    

 Não encontramos muitos argumentos opostos nas falas dos Gestores 10 e 11 (2014) 

quanto a atuação da CPA nos cursos de Graduação no CFHC, sendo assim, destacamos nos 

depoimentos no que tange a atuação da CPA nos cursos.  
 

eles vieram duas vezes aqui, uma primeira vez logo quando saiu o resultado para 
participar da Reunião do Pleno, para sensibilizar os professores pra atenderem aquilo 
que foi solicitado porque, tudo o que eu for apresentar ao MEC, com relação aos 
professores, depende da entrega deles, cadernetas, currículos, a documentação 
obrigatória do currículo. Quando o MEC marcou a reunião que não veio, marcou, mas 
não veio, eles vieram novamente pra checar se seu estava preparada pra responder a 
Comissão do MEC, foram as duas, diria, as duas intervenções da CPA no curso nesse 
período. 
É isso que eu to dizendo, a CPA se aproximou do resultado do Enade, inclusive depois 
que o resultado foi publicado quando a gente deveria dar alguma resposta, tá certo? 
É, se a universidade pretende fazer avaliação, eu acho que essa avaliação deve 
transcorrer de forma paralela ao Enade, não esperar o Enade para ver, é... Aparecer, 
vamos dizer assim, o curso, pra ver se o coordenador esta fazendo as coisas 
corretamente ou sugerir coisas (GESTOR 10, 2014). 

 
 O diferencial na fala do Gestor 10 (2014) foi o reconhecimento de que devesse ocorrer 

com mais frequência a visita da CPA nos cursos, já que a avaliação da universidade deve ser 

um processo contínuo. Outro item interessante destacar aqui é que se dá a entender que a postura 

dos gestores do curso perante a comissão poderia ser treinada. O que pode ser preocupante, em 

função de que, se há uma prática avaliativa na instituição, não se faz necessário a doutrinação.  
  

É, nós tivemos uma visita do MEC esse ano, ai foi, tivemos todo esse contato com a 
CPA em função disso, a gente sempre teve o acompanhamento da Reitoria, 
principalmente do pessoal lá da Proacad, e a CPA veio aqui duas vezes, antes né, 
exatamente para conversar com a gente, como seria, o que eles iriam perguntar, como 
seria né a avaliação e ai nós tivemos essa avaliação, que foi assim, sufoco, pra gente 
conseguir  organizar toda documentação que eles queriam, agora a Proacad ajudou 
bastante, o comitê do TAE.  
A CPA veio aqui nesse primeiro momento e depois ela só veio muito em cima, 
diríamos, sei lá, dois dias antes, três dias antes, então eu acho que assim, deveria ter 
um acompanhamento mais sistemático da CPA. Passaram no segundo momento 
porque o primeiro momento a gente iria ter uma avaliação e cancelaram e agente teve 
o segundo momento e nesse momento, assim eles vieram, sei lá, três dias antes, que o 
pessoal ia chegar, exemplo, segunda e eles vieram na sexta-feira, pra conversar com 
os professores, dizer como iria ser a avaliação e tal. 
Eu acho que eles contribuíram quando eles vieram pra reunião, eles esclareceram 
vários pontos da avaliação que alguns deles já foram avaliadores, então eles 
conversaram com os professores e com a coordenação sobre a avaliação mesmo, como 
seria, como ia ser encaminhada né, como a gente, o que é que eles iriam exigir, o que 
é que eles poderiam perguntar.  Então eu acho que foi importante, agora antes, como 
eu disse, deveria ter sido um acompanhamento mais sistemático e não assim tá, três 
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dias antes vem aqui, como se dissessem assim, vou mostrar serviço né, vou dizer que 
marquei a reunião e que fiz né. 
Em relação a PROACAD eu acho que eles foram muito solícitos, muito presentes, e 
assim, o tempo todo eles acompanharam toda a luta que eu tinha dos pareceres, o que 
eu queria eles faziam, em relação a Proacad, agora assim, Comissão Própria de 
Avaliação, eu acho que tipo, deveria ter um acompanhamento, porque assim, às vezes 
não consegue reunir todos os professores, aí no dia que eles vieram não tinham vários 
professores. Era muito importante porque os professores, a maioria não sabiam nem 
o que era CPA, não sabia nem como é que iriam avaliar, sabia nem nada, nada, nada. 
Então, eu acho que precisaria não só avaliar agora, uma semana antes. Vocês irão ser 
avaliados, vamos aí, conversar, devia ser uma coisa mais porque agora vai ser 
implantado a avaliação do docente pelo discente, desse modo os professores ficam 
pouco temerosos (GESTOR 11, 2014). 

 
 O Gestor 11 (2014) afirma que a CPA visitou duas vezes o curso, fato que só ocorreu 

em virtude da falta da Comissão Externa no dia que estava agendado, ou seja, se esta comissão 

não tivesse faltado, a CPA só teria visitado o curso uma vez de acordo com o depoimento do 

Gestor 11. Não obstante, reconhece que foram visitas construtivas em virtude da experiência 

dos membros da CPA, já que são avaliadores do Inep e assim puderam descrever como 

aconteceria este momento avaliativo, o qual foi bastante significativo para os professores, que 

por sinal, também seriam avaliados posteriormente pela instituição. 

 É perceptível na fala dos Gestores dos cursos de graduação do CFCH uma insatisfação 

no que tange a atuação da CPA nos seus respectivos cursos. Este fato pode até ser justificado 

no início deste tópico, o qual foram analisadas as falas dos sujeitos de outros departamentos da 

universidade, os quais admitiram que a CPA encontra grande dificuldade em atuar em função 

de sua estrutura, dos seus membros e da falta de autonomia.  

 Este capítulo nos trouxe uma análise das falas dos Gestores que estão envolvidos com a 

autoavaliação da instituição, consequentemente esperam uma parceria da CPA da UFPE nos 

seus departamentos, centros e cursos. Burocraticamente a ela é atribuída a função de avaliar a 

instituição, e se esta instituição apresenta fragilidades junto ao Inep/MEC podemos deduzir que 

recai sobre ela uma parcela de responsabilidade, afinal de contas, para os órgãos reguladores os 

relatórios enviados a eles são fruto de um trabalho que teoricamente já trouxe um diagnóstico 

das fragilidades da universidade. 
 

Estudiosos e praticantes reconhecem que deixar de realizar uma avaliação interna 
seria um indicador de “miopia institucional”. Apenas atender aos apelos externos de 
avaliação concorrencial, não contribui para a melhoria da IES. À CPA cabe a 
fundamental tarefa de coordenar e articular o processo interno de avaliação da 
instituição; sistematizar e disponibilizar informações bem como sensibilizar a 
comunidade para a sua participação. A participação é autopoiética, é auto-organização 
de seres sujeitos em relação. Ocorre de dentro para fora da IES, não aceita ser imposta, 
do que decorre uma das dificuldades de funcionamento de uma CPA (LEITE, 2008, 
p. 835). 
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 Sintetizando a falas dos gestores, trouxemos está reflexão de Leite (2008) para que 

possamos fazer uma ponte entre os depoimentos sobre a atuação da CPA e ao mesmo tempo o 

reconhecimento que se trata de uma comissão frágil e até ineficaz como cita alguns, porém, 

imprescindível para se projetar um olhar para dentro da universidade. No entanto, a avaliação 

com tom de rankingamento não é capaz de introduzir mudanças em prol de melhorias. Assim, 

tanto a autora quanto os gestores refutam as tarefas que compreendem as responsabilidades da 

CPA como conditio sine qua non à autoavaliação institucional como foi posta pelo Estado com 

características formativas e democráticas. 

Nossas reflexões no que toca os depoimentos dos gestores entrevistados e os 

documentos disponíveis na CPA e na universidade propiciaram a organização deste capítulo. 

Construímos um embasamento que facilitou o entendimento de como esta CPA foi 

institucionalizada e como atua hoje. No decorrer da elaboração foi possível perceber as 

fragilidades que a mesma possui, como também a cobrança de alguns gestores por falta de 

informação sobre as verdadeiras atribuições da comissão. Finalizamos com a percepção dos 

gestores sobre a CPA, esta seção nos proporcionou maior discussão sobre a relação da CPA 

com os gestores dos cursos.  

A CPA tem uma visão muito mais ampla da instituição porque a ela cabe este olhar mais 

crítico sobre as fragilidades e potencialidades da UFPE. Já a Proacad tem uma visão de gestão, 

esta faz a autoavaliação dos cursos. No entanto, há grande dificuldade da CPA ganhar 

velocidade em cumprir as suas metas porque na realidade a Proacad faz o relatório da 

autoavaliação docente pelo discente e a avaliação discente pelo docente, além de compor no 

sistema de informação digital. Porém, a Proacad está tentando ainda ajustar pontos com a CPA 

na intenção de transferir para esta última, as avaliações que deveriam ser de sua 

responsabilidade.  
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8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Estudar uma instituição de grande porte, como é a UFPE, não é uma tarefa simples, pois 

se trata de uma instituição pública consolidada na esfera acadêmica e reconhecida pelas 

contribuições relevantes ao ensino, à pesquisa e à extensão, em âmbito local e nacional. Estes 

aspectos contribuíram consideravelmente para a escolha do campo de pesquisa, afinal, estamos 

falando de uma universidade que tem uma trajetória histórica valorosa e desperta grande 

orgulho aos que dela fazem parte ou já fizeram em algum momento. 

Atualmente nos deparamos com uma grande velocidade na renovação da informação, a 

qual exige do conhecimento atualização constante, bem mais do que em décadas anteriores, 

numa fugacidade que nos trazem reflexões sobre o real papel da universidade em termos de 

formação humana e qualificação profissional, e quais são os parâmetros de qualidade, que por 

vezes são trazidos do mercado para governar a ações acadêmicas. Na realidade, o que tem sido 

constatado é que as relações acadêmicas estão se fundindo com os modelos mercadológicos, 

caracterizados pela lógica da eficiência e da competitividade.  

Sendo assim, a universidade está mergulhada em cobranças que perpassam seus 

objetivos e missões, cabe a ela atender não só a demanda de mercado, mas aos órgãos de 

regulação da Educação Superior Brasileira, estabelecidos pelo Ministério da Educação, o qual 

utiliza a avaliação sistêmica para subsidiar as políticas públicas na área educacional, que 

valorizam tanto os processos como os resultados. Portanto, a avaliação tornou-se indispensável 

para definir as prioridades e garantir a qualidade das instituições acadêmicas, as quais estão 

sempre no alvo de metodologias de avaliação, apoiadas pelos órgãos de regulação do Estado. 

No presente trabalho, analisamos a experiência de autoavaliação institucional na ufpe e a 

atuação da CPA na UFPE, uma leitura sobre seu papel no âmbito da autoavaliação desenvolvida 

pelos cursos de graduação. Enfatizamos a experiência dos gestores envolvidos com os cursos 

de graduação, no que diz respeito ao processo de autoavaliação institucional na UFPE, tomando 

por base as orientações preconizadas pelo Sinaes Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004).  

Priorizamos a caracterização da experiência de AI da UFPE e a atuação da CPA frente 

aos cursos de graduação na UFPE em busca de conhecer o que pensam os gestores sobre a 

relação entre a AI e qualidade dos cursos. Percebemos a falta de interação dos gestores dos 

Centros com os processos de autoavaliação institucional. Em alguns momentos chegamos a 

pensar que estávamos falando de algo que não existia, de fato, na instituição. No entanto, em 

outros momentos pudemos elencar ações avaliativas condizentes com o que está disposto no 

Sinaes, especialmente na atuação da Pró-Reitoria em Assuntos Acadêmicos, que acompanha 
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efetivamente os cursos que se encontravam em processo exigência de melhoria pelo MEC.  

Priorizamos como sujeitos da amostra os gestores, assim nomeamos, os diretores e 

coordenadores dos cursos de graduação e das instâncias acadêmicas envolvidos com a 

autoavaliação institucional na UFPE. Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, com questões 

semiestruturadas deixamos os entrevistados livres para contribuírem com suas experiências 

acadêmicas para nossa compreensão sobre o objeto estudado. Tivemos um grande apoio e 

disponibilidade destes servidores. 

A estrutura do trabalho foi construída para atender tanto a exigência acadêmica do 

programa de pós-graduação como para facilitar nossa trajetória no estudo. Nos primeiros 

capítulos trouxemos para nossa discussão a teoria que contribuíram para fundamentar nossas 

ideias e análises. Os capítulos analíticos foram divididos em duas partes capazes de expressar 

o que subtraímos do CFCH, Proacad, Proplan e CPA.  

 Em relação às concepções dos gestores sobre o processo de autoavaliação institucional 

na UFPE, podemos considerar que a universidade priorizou a avaliação na última década junto 

às outras conquistas importantes, as quais ocasionaram mudanças na gestão, como a criação de 

algumas coordenações voltadas à graduação. É notório o crescimento da universidade e a 

velocidade em acompanhar as mudanças no cenário nacional e internacional através dos 

parâmetros de qualidade. No entanto, quando se trata de AI, os passos são lentos e as mudanças 

não estão concluídas. Como afirmaram os gestores, a universidade valorizou o planejamento 

institucional, o Reuni, a expansão, a interiorizarão da universidade, entre outras reformas, no 

entanto, a avaliação ainda está sendo modificada, adaptada, experimentada, podendo-se inferir, 

pelos depoimentos, a falta de cultura da avaliação. 

 A Proplan através da DAP reúne dados estatísticos que são utilizados pela CPA e pelos 

demais gestores que precisam representar ou entender a universidade. A DAP foi instituída para 

ser o órgão de operação da CPA, mas ao passa dos anos, ganhou sua independência. Hoje é 

uma diretoria da Proplan que tem suas ações voltadas para as demais Pró-Reitorias, Reitoria e 

pouco para a CPA. Consequentemente, esta última segue procedimentos burocráticos para 

acessar as infomações em poder da DAP.  

 As perspectivas atuais do processo de autoavaliação na UFPE estão sob o solo das 

transições de responsabilidades, atribuições entre as Pró-Reitorias e as demais instâncias que 

atuam junto ao processo de autoavaliação isntitucional, portanto, há possibilidades evidentes 

de que a universidade poderá assumir o compromisso com a valorização da cultura da avaliação 

e congruentemente, os gestores possam honrar com o que se planeja internamente em termos 

de melhorias da qualidade a partir de processos avaliativos interligados ao planejamento. 
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 Quanto ao Sistema de Avaliação, os gestores aceitam o Sinaes de forma pacífica e 

concordam com suas exigências, este fato se explica pela exigência que o Sistema propôs às 

instituições de Educação Superior do país, as quais se encontram na obrigação de reagir e 

executar o que era imposto pelo Inep e seus órgãos que executam a avaliação.  Aceitação esta 

que não foi associada a todas às práticas avaliativas ou não avaliativas pelos gestores sujeitos 

desta pesquisa. Na realidade, constatamos que o discurso de aceitação do Sinaes pelos gestores 

não foi unânime. Faz-se importante mencionar o outro lado do discurso, dos coordenadores de 

cursos de graduação, alguns não acreditam que o Sinaes contribua para a melhoria dos cursos 

de graduação, tendo em vista o que prevalece é uma regulação imposta pelo MEC. Além de 

atribuir aos componentes do Sinaes instrumentos ineficazes, como é o caso do Enade, segundo 

um gestor, coloca nas mãos dos alunos a responsabilidade de qualificar o curso. 

 Na relação entre autoavaliação e perspectiva de resultado, genericamente os resultados 

não são valorizados em termos de divulgação pelas instâncias que a promovem nem pelos 

cursos.  A divulgação se restringe apenas ao site da UFPE, na página da Proplan, da Proacad e 

da CPA, nenhuma ação é realizadas mais detalhadamente. 

 Resumindo o que pensam os gestores sobre a autoavaliação da UFPE e os resultados, a 

maioria se remete ao Enade e aos rankings divulgados a nível regional, nacional e internacional. 

Assumem que o resultado do curso é importante para se repensar seus projetos, planejamento 

e adaptá-los às exigências, pois sem a avaliação fica mais difícil identificar suas fragilidades. 

 Tendo em vista os problemas de infraestrutura como foram citados em vários 

fragmentos da análise, não deveriam estes serem vistos por uma comissão externa. A gestão do 

centro, a gestão da universidade, a CPA entre outros, poderiam identificar as fragilidades, já 

que existe um modelo de qualidade no mercado, existem condições mínimas mencionadas pelos 

órgãos de controle do MEC, há órgãos na universidade que deveriam cuidar deste controle de 

qualidade, pois são de suas atribuições esta avaliação. No tocante, a avaliação externa ou a 

avaliação interna, neste caso não deveriam ser a única motivação para as mudanças e melhorias 

nos cursos e na instituição de forma geral.  

No que diz respeito às percepções dos gestores sobre a atuação da CPA frente aos cursos 

de graduação da UFPE, constatamos que não há constituída, no âmbito da CPA, uma proposta 

de autoavaliação, em consonância com a comunidade acadêmica e os conselhos superiores da 

instituição, como recomenda a Conaes. 

Em 2009 foi elaborado o primeiro relatório de autoavaliação institucional da UFPE pela 

Proplan, ano que a CPA completaria cinco anos de existência sem atuação. Concluímos que a 

CPA existia apenas para cumprir as regulações impostas, não tinha sido institucionalizada em 
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2004 para coordenar a autoavaliação institucional, a qual estava sob posse da Reitoria em todos 

os aspectos.  No ano de 2011, a CPA com uma nova composição, desenvolveu ações inerentes 

à sua natureza, podendo destacar a elaboração do Relatório de Autoavaliação publicado neste 

ano, referente ao ano de 2010.  

Ao analisarmos os impactos da atuação da CPA frente aos cursos de graduação, 

conferimos uma atuação, apenas no que diz respeito ao acompanhamento dos cursos e dos seus 

projetos de melhorias, entre outros documentos que são exigidos pelos avaliadores externos no 

ato da visita in loco. Este suporte realizado pela comissão limita-se em averiguar documentos 

e orientar sobre as possíveis exigências dos avaliadores. Situação até mais confortável em 

virtude da maioria dos membros do grupo gestor da CPA ser avaliadores do Inep, sendo assim, 

trazem consigo experiências sobre esta avaliação. 

No caso dos cursos que estão bem nas suas avaliações, não há visita da CPA, ao 

contrário, não sabiam do que ou de quem estávamos falando, desconheciam totalmente o 

trabalho desta comissão. O que nos leva a crer que eram "cursos ilhas" na universidade. O que 

não justifica a falta de informação, tendo em vista que se houvesse uma comunicação mais 

eficaz e um trabalho pautado numa cultura avaliativa na instituição, ou até mesmo o 

envolvimento da CPA com os cursos. Não para capacitá-los, mas para executar sua função de 

órgão avaliador da gestão universitária, ir aos cursos e averiguar o que está sendo constituído 

em termos de qualidade da gestão para com os mesmos, já que se cobra qualidade dos cursos, 

possivelmente ela seria conhecida. 

Depreendemos que os cursos que estavam apresentando notas boas nas avaliações se 

preocupavam prioritariamente com o ensino de qualidade. Interrogamos um Gestor que fez 

questão de afirmar que não foram feitas capacitações ou reuniões anteriores ao Enade para 

orientar os alunos a respeito do impacto destes resultados para o curso. Reiterou que o resultado 

satisfatório é decorrente do comprometimento dos professores, os quais dão aulas de verdade, 

cumprem seus respectivos horários e compromissos com o curso. Não podemos atestar, todavia, 

que as notas baixas de alguns cursos são de responsabilidade dos professores porque em todos 

os cursos encontramos professores comprometidos com o curso e capacitados. O que ficou 

expresso nestes respectivos cursos foram conflitos, entre os alunos e professores, entre 

professores e coordenadores, entre NDE e direção de Centro, enfim, os alunos que não eram 

escutados no CFCH tiraram as notas baixas no Enade em um ato de “boicote”, de protesto 

contra a desorganização do curso. 

Os gestores dividiram suas opiniões quando discorreram sobre a CPA, sobre os 

impactos e atuação da CPA nos cursos. Os Gestores que estão lotados na Reitoria assumiram 
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consideravelmente que a CPA ainda está se organizando, que a mesma não tem ainda a devida 

autonomia enquanto Comisão Própria de Avaliação, executa o que lhe é possível em virtude de 

suas limitações. Notoriamente, uma das limitações do trabalho da CPA é ausência de membros 

para assumir o compromisso com o trabalho nesta comissão. 

Este grupo de gestores reconheceram que não é um trabalho fácil, que nem sempre os 

cursos estão abertos para receber a comissão, além dos Centros não enviarem representantes 

para a comissão, o que dificulta a interlocução dos cursos com a CPA. Ao mesmo tempo 

assumem que a CPA não consegue realizar a elaboração dos relatórios de autoavaliação se não 

estiver em parceria com as instâncias envolvidas com a autoavaliação institucional. Sabemos 

que a CPA não consegue e não é de sua responsabilidade aplicar os instrumentos de AI, 

computar os dados, transformá-lo em relatório e divulgar aos órgãos de controle da avaliação 

da Educação Superior. 

Nesta relação CPA e Gestores percebemos um conflito que poderíamos associá-lo a 

falta de definição da responsabilidade de cada instância, as quais contribuem para a 

autoavaliação da universidade ou como uma relação de sobreposição à CPA. As Pró-Reitorias, 

Proacad e Proplan, apoderadas dos dados estatísticos, insumos para a composição do relatório 

anual de autoavaliação como também dos demais resultados da avaliação, como citamos em 

nossas análises, se refere a CPA em alguns momentos com pertencimento, ora pela Proacad, 

ora pela Proplan, ou como extensão das Pró-Reitorias, descaracterizando, assim, a razão de 

existir da comissão, onde a coordenação do processo de avaliação da instituição em dado 

momento parecia não lhe pertencer, restringindo a comissão a um órgão burocrático.  

Já os Gestores que estão no âmbito do Centro acadêmico, cobraram atuação efetiva da 

CPA nos cursos porque não estão satisfeitos com a sua presença apenas às vésperas da visita 

da Comissão Externa. Esses veem a avaliação como uma prioridade, portanto, deve ser 

continua, deve proporcionar momentos constantes de reflexão no que está relacionado ao 

trabalho acadêmico direcionado sempre à melhoria da qualidade. Enfatizaram que a CPA, além 

de sensibilizar e motivar, deve está presente periodicamente, averiguando a qualidade dos 

cursos por meio das ações desenvolvidas. 

Depreendemos que a falta de definição clara do que cabe a cada instância em termos de 

avaliação da instituição seja o ponto nevrálgico da relação entre os gestores e CPA. No CFCH, 

por exemplo, há uma grande cobrança da presença da CPA, os gestores reconhecem apenas a 

Proacad como atuante nas relações de apoio aos cursos. Porém, examinando os objetivos que 

norteiam a atuação da Proacad: “coordenar a política didático-pedagógica ensino de graduação 

na UFPE; promover o controle acadêmico dos estudantes de graduação da UFPE; e coordenar 
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a qualificação dos cursos de graduação” (UFPE, 2015). Reconhecemos que sua natureza 

expressa a responsabilidade no ensino de graduação na universidade, logo “atuar junto aos 

estudantes, docentes, coordenadores de cursos, coordenadores das áreas básicas, chefes de 

departamentos e diretores de Centro” (UFPE, 2015). 

Portanto, o ensino, a pesquisa e a extensão são prioridades da instituição sob a 

responsabilidade da Proacad, a qual assegura a qualidade dos cursos de graduação promovendo, 

com o apoio das “coordenações de curso, a organização, o funcionamento e a política didático-

pedagógica da graduação e a coordenação do processo de avaliação da qualidade do ensino” 

(UFPE, 2015). A partir desses objetivos claros, inferimos que esta Pró-Reitoria cumpre sua 

função como se espera no processo de autoavaliação, tal iniciativa avaliativa por parte desta 

Pró-Reitoria não contraria o trabalho que deve ser desenvolvido pela CPA em termos de apoio 

especializado aos cursos que precisam de avaliadores experientes para estimular a prática e a 

consolidação da cultura avaliativa que se deseja em termos de contribuição para a melhoria 

qualidade. 

 A conclusão deste estudo nos revelou quanto a atuação da CPA que a mesma não atua 

como orienta o Sinaes e a Conaes, existem muitas atribuições que precisam ser colocadas em 

prática, a atuação da CPA não deve se restringir apenas a elaboração dos relatórios anuais de 

autoavaliação institucional e avaliação dos documentos exigidos pelos avaliadores externos nos 

cursos de graduação. Reconhecemos que os membros da CPA não permanecem nas funções 

por um tempo suficiente para possibilitar um trabalho consolidado, ao contrário, a rotatividade 

é intensa nestas funções, neste caso, o desafio não é fácil, pois se desprende muito esforço, 

dedicação e atritos constantes. 

 De acordo com as orientações que norteiam o trabalho da CPA, não concordamos que 

a CPA deva executar funções que são de responsabilidades das coordenações e diretorias da 

Proacad. Sua atribuição é avaliar o todo e não as particularidades, é avaliar a gestão da 

universidade. 

 Uma universidade com esta dimensão, demanda grande empenho das suas instâncias, 

exige atuação de todos os servidores para que cada um exerça plenamente sua função. 

Reconhecidamente a Proacad e a Proplan executam bem suas funções. No entanto, a CPA não 

deveria deixar, principalmente a Proacad, ocupar seus espaços, pois a mesma já executa 

diversas atribuições e está aberta a receber mais que sejam de cunho acadêmico. A partir deste 

contexto, visualizamos papéis distintos, a Proacad é representação da gestão e a CPA deve ser 

representação de avaliação, funções que deveriam ser claras inclusive para a comunidade 

acadêmica.  



 

	

149 

A partir das conclusões deste estudo, acreditamos que outras dimensões da 

autoavaliação poderiam ser analisadas na instituição de Educação Superior, a fim de contribuir 

com o tema AI que precisa ser repensando pelos órgãos que a promovem. Portanto, 

visualizamos lacunas no processo de comunicação interno e externo a universidade, no que diz 

respeito a divulgação dos resultados das avaliações repercutindo em ausência de análises e 

reflexões sobre as fragilidades dos cursos. A ausência da meta-avaliação na instituição como 

instrumento de análise das fragilidades institucionais. O comprometimento da autonomia da 

CPA na instituição que controla o processo de autoavaliação. A AI como parte do planejamento 

institucional e não como exigência dos órgãos de regulação. A importância de técnicos em 

assuntos educacionais membros da CPA para atuar nos Centros Acadêmicos. A consolidação 

da cultura avaliativa na instituição acadêmica a partir da valorização da autoavaliação 

institucional. Avaliação institucional como um instrumento de gestão do projeto pedagógico. 
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APÊNDICE A 

 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

(Coordenadores da CPA) 
 

 
Local de realização da entrevista:_________________________________________ 

Data:_________________ Duração:____________________ 
 
 
 
 
1. Há quanto tempo está nesta função? 
2. Têm experiências anteriores em gestão? 
3. Tem alguma experiência no processo de autoavaliação institucional na UFPE? 
4. Quais os critérios para se fazer parte da CPA? 
5. Como a CPA está formada? Tem representatividade nas diversas instâncias da   
 comunidade acadêmica? Qual o grau de engajamento dos participantes da CPA? 
6. Com que frequência a CPA se reúne? 
7. Como você descreve ou analisa autonomia da CPA? 
8. Qual a relação entre a CPA e os cursos? 
9. Que atitudes são tomadas e como são tomadas, diante dos resultados obtidos   
 pelos alunos no Enade? 
10. De que forma a comunidade acadêmica e social têm conhecimento dos    
 resultados da autoavaliação? 
11. Como os resultados obtidos são utilizados no planejamento da gestão    
 acadêmico-administrativo institucional? 
12. Como os resultados obtidos pelos relatórios de autoavaliação são utilizados na   
 atuação da CPA nos cursos?  
13. Qual importância de se avaliar as instituições de educação superior? 
14. Como se iniciou o processo de autoavaliação institucional na sua instituição? 
15. Quais as principais dificuldades para se manter no processo de autoavaliação  
 institucional hoje? 
16. Quais as alterações propostas inicialmente pelo SINAES e a proposta atual?  
 Para a CPA e para qualidade do curso? 
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APÊNDICE B 

 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
(Pro-reitoria para Assuntos Acadêmicos-PROACAD) 

 
 
 

Local de realização da entrevista:_________________________________________ 
Data:_________________ Duração:____________________ 

 
 
1. Há quanto tempo está nesta função? 
2. Têm experiências anteriores em gestão? 
3. Tem alguma experiência no processo de autoavaliação institucional na UFPE? 
4. Qual importância de se avaliar as instituições de educação superior? 
5. O SINAES proporcionou um movimento dentro da IES para a necessidade de  
 avaliação institucional? 
6. A autoavaliação realizada ajuda a IES rever-se enquanto instituição e à   
 implementação de políticas que solucionem as falhas detectadas e avancem  
 para novos propósitos? 
7. Como se iniciou o processo de autoavaliação institucional na UFPE? 
8. Como se dá a negociação entre universidade e MEC/governo, frente às   
 necessidades da UFPE? 
9. Quais os impactos percebidos após a implantação da autoavaliação na UFPE? 
10. Como os resultados obtidos são utilizados no planejamento da gestão   
 acadêmico-administrativo institucional? 
11. De que forma a comunidade acadêmica e social têm conhecimento dos   
 resultados da autoavaliação? 
12. Que atitudes são tomadas e como são tomadas diante dos resultados obtidos  
 pelos alunos no Enade? 
13. De que forma a qualidade da educação foi afetada com a introdução da   
 autoavaliação institucional? 
14. Quais as principais dificuldades para se manter no processo de autoavaliação  
 institucional hoje? 
15. Qual a relação entre a CPA e a PROACAD? 
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APÊNDICE C 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

(Coordenador Geral dos cursos de Graduação-PROACAD) 
 
 
 

Local de realização da entrevista:________________________________________ 
Data:_________________ Duração:____________________ 

 
 
 

1. Há quanto tempo está nesta função? 
2. Têm experiências anteriores em gestão? 
3. Tem alguma experiência no processo de autoavaliação institucional na UFPE? 
4. Qual importância de se avaliar as instituições de educação superior? 
5. No processo de autoavaliação da UFPE, quais as facilidades encontradas? 
6. No processo de autoavaliação da UFPE, quais as dificuldades encontradas? 
7. Como os resultados obtidos são utilizados no planejamento da gestão   
 acadêmico-administrativo institucional? 
8. De que forma a comunidade acadêmica e social têm conhecimento dos   
 resultados da autoavaliação? 
9. Que atitudes são tomadas e como são tomadas, diante dos resultados obtidos  
 pelos alunos no Enade? 
10. Qual o impacto na melhoria da qualidade do curso após a divulgação dos   
 relatórios do Enade/IGC? 
11. Qual a atuação da CPA frente ao curso após a divulgação dos resultados do  
 Enade/IGC nos aspectos que orientam a autoavaliação institucional? 
12. Quais os impactos percebidos da atuação da CPA junto ao curso após a   
 implantação da autoavaliação na UFPE? Após a divulgação dos relatórios do  
 Enade/IGC? 
13. Quais as principais dificuldades para se manter no processo de autoavaliação  
 institucional hoje? 
14. De que forma a qualidade da educação foi afetada com a introdução da   
 autoavaliação institucional? 
15. Qual a relação entre a CPA e a PROACAD? 
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APÊNDICE D 

 
 

ROTEIRO PARA ENTREVISTA 
(Coordenador de acompanhamento e Avaliação de Curso de Graduação-PROACAD) 

 
 

 
Local de realização da entrevista:_________________________________________ 

Data:_________________ Duração:____________________ 
 
 
 
1. Há quanto tempo está nesta função? 

2. Têm experiências anteriores em gestão? 
3. Tem alguma experiência no processo de autoavaliação institucional na UFPE? 
4. Qual importância de se avaliar as instituições de educação superior? 
5. No processo de autoavaliação da UFPE, quais as facilidades encontradas? 
6. No processo de autoavaliação da UFPE, quais as dificuldades encontradas? 
7. De que forma a comunidade acadêmica e social tem conhecimento dos   
 resultados da autoavaliação? 
8. Que atitudes são tomadas e como são tomadas, diante dos resultados obtidos  
 pelos alunos no Enade? 
9. Qual o impacto na melhoria da qualidade do curso após a divulgação dos   
 relatórios do Enade/IGC? 
10. Qual a atuação da CPA frente ao curso após a divulgação dos resultados do  
 Enade/IGC nos aspectos que orientam a autoavaliação institucional? 
11. Quais os impactos percebidos da atuação da CPA junto ao curso após a   
 implantação da autoavaliação na UFPE? Após a divulgação dos relatórios do 
 Enade/IGC? 
12. Quais as principais dificuldades para se manter no processo de autoavaliação 
 institucional hoje? 
13. De que forma a qualidade da educação foi afetada com a introdução da autoavaliação 
 institucional? 
14. Qual a relação entre a CPA e a PROACAD? 
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APÊNDICE E 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

(Diretoria de Avaliação Institucional e Planejamento – DAP) 
 
 
 

Local de realização da entrevista:________________________________________ 
Data:_________________ Duração:____________________ 

 
 
 

 
1. Há quanto tempo está nesta função? 
2. Têm experiências anteriores em gestão? 
3. Qual experiência no processo de autoavaliação institucional na UFPE? 
4. A Proplan é a instância responsável pelos assuntos referentes à gestão financeira da 
 Universidade Federal de Pernambuco, no entanto, sua missão está norteada por três 
 eixos principais: (a) planejamento, avaliação e monitoramento; (b) gestão da 
 informação e controle do desempenho institucional; e, (c) gestão orçamentária e 
 financeira. O primeiro eixo trata a avaliação com enfoque administrativo ou 
 acadêmico? 
5. Como e quando surgiu a Diretoria de Avaliação Institucional e Planejamento – DAP 
 na Proplan? 
6. Qual a responsabilidade do DAP no processo de avaliação é institucional na UFPE? 
7. Como este departamento se articula com os outros departamentos na Proplan? Com a 
 Proacad? E com a CPA? Existe outro departamento onde acontece este diálogo sobre a 
 avaliação institucional e autoavaliação institucional?  
8. Qual importância de se avaliar as instituições de educação superior? 
9. O SINAES proporcionou um movimento dentro da IES para a necessidade de 
 avaliação institucional ou apenas como instrumento de regulação? 
10. Como se iniciou o processo de autoavaliação institucional na sua UFPE? 
11. Como se dá a negociação entre universidade e MEC/governo, frente às necessidades 
 da UFPE? 
12. Quais os impactos percebidos após a implantação da autoavaliação na UFPE? 
13. Quais as principais dificuldades para se manter no processo de autoavaliação 
 institucional hoje? 
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APÊNDICE F 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

(Coordenador de planejamento da Diretoria de Avaliação Institucional e Planejamento-DAP) 
 
 
 

Local de realização da entrevista:________________________________________ 
Data:_________________ Duração:____________________ 

 
 
 
1. Há quanto tempo está nesta função? 
2. Têm experiências anteriores em gestão? 
3. Tem alguma experiência no processo de autoavaliação institucional na UFPE? 
4. Qual a responsabilidade da coordenadora da DAP no processo de avaliação é 
 institucional na UFPE? 
5. Qual importância de se avaliar as instituições de educação superior? 
6. No processo de autoavaliação da UFPE, quais as facilidades encontradas? 
7. No processo de autoavaliação da UFPE, quais as dificuldades encontradas? 
8. De que forma a comunidade acadêmica e social têm conhecimento dos resultados da 
 autoavaliação? 
9. Que atitudes são tomadas e como são tomadas, diante dos resultados obtidos pelos 
 alunos no Enade? 
10. Qual o impacto na melhoria da qualidade do curso após a divulgação dos relatórios do 
 Enade/IGC? 
11. Quais as principais dificuldades para se manter no processo de autoavaliação 
 institucional hoje? 
12. De que forma a qualidade da educação foi afetada com a introdução da autoavaliação 
 institucional? 
13. A Autoavaliação Institucional realizada ajuda a IES rever-se enquanto instituição e à 
 implementação de políticas que solucionem as falhas detectadas e avancem para novos 
 propósitos? 
14. Como os resultados obtidos são utilizados no planejamento da gestão acadêmico-
 administrativo institucional? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	

166 

APÊNDICE G 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

(Diretor do CFCH) 
 
 
 

Local de realização da entrevista:_________________________________________ 
Data:_________________ Duração:____________________ 

 
 
 
1. Há quanto tempo está nesta função? 
2. Têm experiências anteriores em gestão? 
3. Tem alguma experiência no processo de autoavaliação institucional na UFPE? 
4. Que atitudes são tomadas e como são tomadas, diante dos resultados obtidos  
 pelos alunos no Enade/IGC? 
5. Qual a relação entre a CPA e os cursos? 
6. De que forma a comunidade acadêmica e social têm conhecimento dos   
 resultados da autoavaliação? 
7. Como os resultados obtidos são utilizados no planejamento da gestão   
 acadêmico-administrativo institucional? 
8. Qual importância de se avaliar as instituições de educação superior? 
9. Quais os impactos percebidos da atuação da CPA junto ao curso após a   
 implantação da autoavaliação na UFPE? Após a divulgação dos relatórios do  
 Enade/IGC? 
10. De que forma a qualidade da educação foi afetada com a introdução da   
 autoavaliação institucional na UFPE? 
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APÊNDICE H 

 
ROTEIRO PARA ENTREVISTA 

(Coordenador de Curso) 
 
 
 

Local de realização da entrevista:_________________________________________ 
Data:_________________ Duração:____________________ 

 
 
 

1. Há quanto tempo está nesta função? 
2. Têm experiências anteriores em gestão? 
3. Tem alguma experiência no processo de autoavaliação institucional na UFPE? 
4. No processo de autoavaliação da UFPE, quais as facilidades encontradas? 
5. No processo de autoavaliação da UFPE, quais as dificuldades encontradas? 
6. Que atitudes são tomadas e como são tomadas, diante dos resultados obtidos  pelos 
 alunos no Enade? 
7. Qual a atuação da CPA frente ao curso após a divulgação dos resultados do 
 Enade/IGC nos aspectos que orientam a autoavaliação institucional? 
8. Com que frequência a CPA se reúne com o curso? 
9. Quais os impactos percebidos da atuação da CPA junto ao curso após a implantação 
 da autoavaliação na UFPE? Após a divulgação dos relatórios do Enade/IGC? 
10. Qual o impacto na melhoria da qualidade do curso após a divulgação dos relatórios do 
 Enade/IGC? 
11. Quais as principais dificuldades para se manter no processo de autoavaliação 
 institucional hoje? 
12. Quais os comentários e sugestões que o curso teria para melhoria do processo de 
 autoavaliação e da atuação da CPA com o curso? 
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APÊNDICE I 

Tabela: Cursos de Graduação 
Levantamento das notas 2010/2011/2012 

 
Centros e Cursos - Campus Recife - UFPE 2010 2011 2012 

Centro de Artes e Comunicação (CAC)    

Arquitetura e Urbanismo – Bacharelado  3  

Artes Visuais – Licenciatura  5  

Biblioteconomia – Bacharelado    

Cinema e Audiovisual – Licenciatura    

Dança – Licenciatura    

Design – Bacharelado   4 

Expressão Gráfica – Licenciatura    

Gestão da Informação – Bacharelado    

Jornalismo – Bacharelado   4 

Letras – Bacharelado (com ênfases em Estudos Linguísticos e em 
Estudos Literários) 

 3  

Letras – Licenciatura em Espanhol    

Letras – Licenciatura em Espanhol a Distância    

Letras – Licenciatura em Francês    

Letras – Licenciatura em Inglês    

Letras – Licenciatura em Português    

Letras – Licenciatura em Português a Distância    

Música – Bacharelado em Canto    

Música – Bacharelado em Instrumento    

Música – Licenciatura  3  

Publicidade e Propaganda – Bacharelado    

Rádio, TV e Internet – Bacharelado    

Teatro – Licenciatura    

Centro de Ciências Biológica    
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Bacharelado em Ciências Biológicas  3  

Bacharelado em Ciências Biológicas com ênfase em Ciências 
Ambientais 

 3  

Licenciatura em Ciências Biológicas  3  

Biomedicina 4   

Centro de Ciências Exatas e da Natureza (CCEN)    

Estatística    

Física (Bacharelado e Licenciatura)  3-3  

Matemática (Bacharelado e Licenciatura)  4-5  

Química (Bacharelado e Licenciatura)  3-2  

Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)    

Direito   4 

Centro de Ciências da Saúde (CCS)    

Educação Física (Licenciatura)  3  

Educação Física (Bacharelado)    

Enfermagem 4   

Farmácia 4   

Fisioterapia 4   

Fonoaudiologia 4   

Medicina 4   

Nutrição 4   

Odontologia 4   

Terapia Ocupacional    

Centro de Ciências Sociais Aplicadas (CCSA)    

Administração   4 

Ciências Atuariais    

Ciências Contábeis   3 

Ciências Econômicas   3 

Hotelaria    
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Secretariado   4 

Serviço Social 5   

Turismo   4 

Centro de Educação    

Pedagogia  3  

Centro de Filosofia e Ciências Humanas (CFCH)    

Arqueologia    

Ciência Política/Relações Internacionais    

Ciências Sociais (Bacharelado)  2  

Ciências Sociais (Licenciatura)  2  

Geografia (Bacharelado)  5  

Geografia (Licenciatura)    

História (Bacharelado/Licenciatura)  2-2  

Filosofia  4  

Psicologia   3 

Museologia    

Centro de Informática (CIn)    

Bacharelado em Ciência da Computação  4  

Engenharia da Computação  4  

 Sistemas de Informação     

Centro de Tecnologia e Geociências    

Engenharias CTG    

Engenharia Biomédica    

Engenharia Cartográfica  1  

Engenharia Civil  3  

Engenharia Elétrica – Eletrônica  3  

Engenharia Elétrica  3  

Engenharia de Alimentos    

Engenharia de Energia    
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Engenharia de Materiais    

Engenharia de Minas  1  

Engenharia de Produção  4  

Engenharia Mecânica  2  

Engenharia Naval    

Engenharia Química  3  

Química Industrial  3  

Oceanografia    

Geologia    
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ANEXO A 

 
ANÁLISES DOS DOCUMENTOS (PARU, CNRES, GERES E PAIUB), A PARTIR DE 

BARREYRO E ROTHEN, (2008, p. 148) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Documento/ Tópico  PARU 1983  CNRES 1985  GERES 1986  PAIUB 1993  

Autores  

Grupo gestor  

(especialistas em 
análise de projetos, 
sendo alguns técnicos 
do MEC)  

24 membros 
(heterogêneo) 
provenientes da 
comunidade acadêmica 
e da sociedade.  

Grupo interno do MEC  
Comissão Nacional de 
Avaliação 
(Representativa de 
entidades)  

Objetivo  Diagnóstico da 
educação superior  

Propor nova política de 
educação superior  

Propor nova lei de 
educação superior.  

Propor uma sistemática 
de avaliação 
institucional.  

Função/ Concepção de 
avaliação  formativa  Regulação  Regulação  formativa  

Justificativa  Investigação 
sistemática da realidade  

Contraponto da 
autonomia. Vincula 
financiamento  

Contraponto da 
autonomia. Vincula 
financiamento  

Prestação de contas por 
ser um bem público que 
atinge a sociedade  

Tipo de avaliação  Interna  Externa  Externa  Auto-avaliação e Av. 
externa  

Agentes da avaliação  Comunidade acadêmica  

Conselho federal de 
Educação (para as 
universidades) 
Universidades (para as 
faculdades próximas)  

Secretaria 
de Educação Superior 
para a Ed.pública 
Mercado (para a Ed. 
Privada)  

Endógena e voluntária  

Unidade de análise  Instituição  Instituição  Instituição  
Instituição, iniciando 
pelo ensino de 
graduação  

Instrumentos  Indicadores e Estudo de 
casos  

Indicadores de 
desempenho  

Indicadores de 
desempenho  

Indicadores de 
desempenho  
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ANEXO B 

PORTARIA REFERETE À DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS DA CPA/2004 
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ANEXO C 

PORTARIA DE DESIGNAÇÃO DOS MEMBROS PARA COMPÔR A CPA 

2011 
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ANEXO D 

REGIME INTERNO DA CPA/2012 
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ANEXO E 

DESIGNAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR/2012 
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ANEXO F 

PORTARIA DA DESIGNAÇÃO DO NÚCLEO GESTOR/2014 
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ANEXO G 

PLANO DE AÇÃO DA CPA/2014 
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