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RESUMO
A Constituição Federal de 1988 determinou que todas as instituições de educação
superior, incluindo os cursos de graduação, estão sujeitas a processos de
autorização e avaliação da qualidade pelo poder público. As primeiras iniciativas de
regulamentação do que fora determinado pela Constituição ocorreu a partir de 1996
com a promulgação da Lei nº 9.394 – Lei Darcy Ribeiro. Desde então, foram
elaborados três versões do instrumento de avaliação dos cursos de graduação de
Direito, utilizadas pelo Ministério da Educação. O objetivo da dissertação é analisar
as versões, procurando responder: 1) quais as alterações, permanências e
inovações; 2) quais as técnicas utilizadas; e 3) se estão em conformidade com a
legislação em vigor. Os instrumentos apresentaram mais permanências que
alterações

ou

inovações.

Formalmente,

atendem

à

legislação

em

vigor.

Substantivamente, estão longe de avaliar: o valor agregado pelos cursos à formação
prévia dos alunos; a contribuição efetiva dos cursos para a promoção da eficácia
institucional e da efetividade acadêmica. Adicionalmente, não consideram variáveis
sócio-econômico-culturais locais, da escola e dos alunos, bem como não identificam
quais fatores, estritamente acadêmicos e endógenos aos cursos, têm impacto
efetivo na formação dos alunos.
Palavras-chaves: Avaliação Institucional. Avaliação de Cursos. Curso de Direito.
Valor Agregado. Educação Superior.

ABSTRACT
The Federal Constitution of 1988 ruled that all institutions of higher education,
including undergraduate courses are subject to authorization procedures and quality
assessment by the government. The first initiatives of regulation than do off set by
the Constitution happened after 1996 after the promulgation of the Law nº 9.394 Darcy Ribeiro Law. Since then, three versions of the instrument for assessing
undergraduate law courses, used by the Ministry of Education have been prepared.
The aim of the dissertation is to analyze the versions in order to answer: 1) what
changes, continuities and innovations; 2) what are the techniques used; and 3)
whether they comply with the legislation in vigor. The instruments showed more
continuities than changes or innovations. Formally, comply with current legislation.
Substantively, are far from evaluate: the value added for the previous education
courses to students; the effective contribution of the courses for the promotion of
institutional efficacy and academic effectiveness. Additionally, do not consider sociocultural economico-local, school variables and the students, and did not identify
which factors endogenous to the strictly academic courses and have positive impact
on students' education.
Keywords: Institutional Assessment. Review Course. Studied law. Value Added.
Higher Education.
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1 AVALIAÇÃO EXTERNA DE CURSOS DE GRADUAÇÃO
Os processos de avaliação sistemática, atendendo os fins de autorização,
supervisão e regulação das instituições de educação superior são recentes na
história brasileira. As primeiras iniciativas decorreram da necessidade de
regulamentação das determinações legais da Constituição Federal de 1988 que
determina que a educação é “facultada à livre iniciativa” – tanto pública quanto
privada, desde que observados os processos de “autorização e avaliação da
qualidade pelo poder público” (BRASIL, 2012a).
Neste sentido, a Lei nº 9.394/96, (BRASIL, 1996a) conhecida como Lei Darcy
Ribeiro, regulamentou os principais marcos do sistema de autorização e avaliação
da qualidade da educação superior brasileira, tendo sido complementada pela Lei nº
10.861/2004 que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES) (BRASIL, 2004a). Desde então, a educação superior tem sido
bombardeada por siglas e nomes como ENC, Provão, Enade, CPC, CC, IDD,
Condições de Ensino, Condições de Oferta, Instrumentos de Avaliação Institucional
Externa, entre outros. Situar tais siglas e nomes nos contextos de autorização,
supervisão e regulação do sistema nacional da educação superior é um desafio.
No período de 1996 a 2014, para o curso de Direito, foram elaborados três
instrumentos de avaliação dos Cursos de Graduação em Direito: Condições de
Oferta (1996-1999), Condições de Ensino (2000-2003) e Instrumento de Avaliação
Externa (2004-2012). Os referidos instrumentos foram utilizados nas verificações in
loco dos cursos de graduação que tinham desempenho considerado insatisfatório no
Exame Nacional de Concluintes (ENC-Provão) ou no Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE), de acordo com os critérios estabelecidos
em cada época.
Via de regra, a utilização dos instrumentos de avaliação ocorre pela ação de
uma Comissão de Avaliação designada pelo Ministério da Educação (MEC),
cabendo a cada comissão atribuir um conceito a cada item avaliado. Cada um dos
instrumentos apresenta estruturas distintas e o desenvolvimento dos mesmos é
feito, de forma conjunta, entre o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e a Secretaria de Ensino Superior (SESU),
representando o Governo, auxiliada pelas Comissões de Especialistas de cada
curso de graduação que representariam a comunidade acadêmica. Após a
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elaboração dos instrumentos, os mesmos foram encaminhados para o Conselho
Nacional de Educação (CNE), para análise e aprovação pelos conselheiros. É no
âmbito do CNE que, em tese, os instrumentos são submetidos à consulta pública,
tanto por parte da sociedade civil organizada, entidades representativas de classe,
sindicatos patronais e de funcionários, quanto por instituições mantidas e
mantenedoras da educação superior. Sendo assim, a elaboração dos instrumentos
contou com a participação de especialistas do governo, das comissões de
especialistas dos cursos de graduação, tendo passado pelo escrutínio do CNE, seus
técnicos e conselheiros.
Passados 25 anos de promulgação da Constituição Federal de 1988, vinte
anos de regulamentação da LDB e 10 anos do SINAES, talvez se esteja no
momento de avaliar os processos de avaliação visando adequá-los não apenas aos
avanços identificados nas áreas de avaliação educacional, como também nas áreas
de indicadores aplicados às políticas públicas.

1.1 OBJETIVO, QUESTÕES AVALIATIVAS E JUSTIFICATIVA
O objetivo da presente dissertação foi analisar as três versões do instrumento
de avaliação externa dos cursos de graduação utilizados pelo INEP, órgão do MEC,
nos processos de reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de
graduação em Direito. Pretendeu-se evidenciar as alterações, permanências e
inovações dos três instrumentos de avaliação utilizados in loco nos processos de
avaliação por comissões de especialistas designadas pelo MEC.
O mote para a elaboração do estudo refere-se à inexistência, que seja de
amplo conhecimento, de avaliação comparada dos instrumentos utilizados entre os
anos de 1996 a 2012. Trata-se de uma iniciativa que visa responder a três questões
sobre os instrumentos:
1) Quais as alterações, permanências e inovações identificadas nas três
versões dos instrumentos de avaliação institucional externa dos cursos de
graduação?
2) Quais a(s) técnica(s) utilizada(s) para elaborar os instrumentos de
avaliação?
3) Os instrumentos de avaliação externa estão em conformidade com a
legislação em vigor que legitimaram a elaboração dos mesmos?
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A escolha do curso de Direito justifica-se por serem, ao lado do curso de
Medicina, os únicos cursos para os quais foram criados instrumentos de avaliação
específicos, a saber: Condições de Oferta (1996-1999), Condições de Ensino (20002003) e Instrumento de Avaliação do Curso de Direito (2004-2012). Tais
instrumentos integraram o aparato avaliativo e regulatório da educação superior
brasileira, possuindo uma lógica própria de organização, resultando ao final do
processo avaliativo, na emissão de um conceito ou nota para cada curso (BRASIL,
1996b; BRASIL, 1999; BRASIL 2004). Espera-se que as informações obtidas no
estudo possam ser úteis à revisão das atividades avaliativas em si, ou dos
procedimentos e mecanismos de avaliação empregados nos processos de avaliação
institucional.
Com o intuito de atender ao objetivo descrito, a presente dissertação
encontra-se dividida em cinco capítulos. No capítulo 1 foi brevemente apresentada a
situação da avaliação governamental voltada para a supervisão dos cursos de
ensino superior, o objetivo, as questões avaliativas e a justificativa do estudo. No
capítulo 2 encontra-se o referencial legal, teórico e conceitual que subsidiou a
elaboração de um checklist voltado para a avaliação das três versões dos
instrumentos de avaliação externa. No capítulo 3 encontram-se os procedimentos
metodológicos do estudo que incluem a abordagem, as etapas, a elaboração do
checklist que serviu para comparar os três instrumentos de avaliação institucional
externa, bem como a sua aplicação.
No capítulo 4 são descritos os instrumentos da avaliação que constituem o
objeto do presente processo avaliativo, a saber: Condições de Oferta (1996-2002),
Condições de Ensino (2002-2004) e Instrumento de Avaliação de Cursos (2012). Por
fim, no capítulo 5 são apresentadas as respostas às questões avaliativas que se
referem: 1) às alterações, permanências e inovações identificadas nas três versões;
2) ás técnicas utilizadas para elaborar os instrumentos; 3) à verificação se os
instrumentos de avaliação externa estão em conformidade com a legislação em
vigor que legitimaram a elaboração dos mesmos. Todas as três versões dos
instrumentos de avaliação dos cursos guardam similaridades entre si e visam
atender à legislação vigente no que concerne à supervisão, regulação e avaliação
da educação superior brasileira.

2 REFERENCIAL PARA A AVALIAÇÃO DOS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO
O presente capítulo tem por finalidade delinear um arcabouço legal, teórico e
conceitual que embasará a construção de um instrumento de avaliação (checklist)
dos instrumentos de avaliação dos Cursos de Direito. Encontra-se dividido em três
seções. Na primeira seção, procurou-se levantar a legislação sobre avaliação de
instituições de educação superior. Já a segunda seção trata-se do referencial
teórico-conceitual sobre a efetividade de instituições educacionais e da descrição do
que é o efeito escola. Por fim, a última seção refere-se à adaptação do efeito escola
à legislação brasileira.

2.1 REGULAÇÃO, SUPERVISÃO E AVALIAÇÃO DOS CURSOS DE DIREITO NO
BRASIL
A organização da educação superior no país tem passado por profundas
transformações desde a promulgação da Constituição Federal de 1988 (BRASIL,
2012a), que não apenas estabeleceu o marco regulatório para a Educação Superior
no país, como também ratificou uma série de normas e instituições pré-existentes.
Dentre as instituições de educação superior que foram recepcionadas pela
Constituição encontram-se as instituições públicas – federais, estaduais e municipais
– e as instituições privadas – filantrópicas, confessionais ou comunitárias (BRASIL,
1996b).
Merecem destaques o inciso VII do Art. 206 da Constituição Federal de 1988
que estabelece a “garantia da qualidade da Educação no país”, bem como o Art. 205
que afirma ser a
Educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício
da cidadania e sua qualificação para o trabalho. (BRASIL, 2012a).

Por sua vez, o Art. 209 afirma que “o ensino é livre à iniciativa privada,
atendidas as seguintes condições: I – cumprimento das normas gerais da educação
superior; II – autorização e avaliação da qualidade pelo poder público” (BRASIL,
2012a). Cabe frisar que até a Constituição de 1988 não eram permitidas instituições
privadas com fins lucrativos. Esta situação foi alterada apenas no Governo do
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período de 1994-2002, especificamente com a promulgação da Lei de Diretrizes e
Bases da Educação (LDB) em 1996 (BRASIL, 1996a).
A regulamentação do que fora previsto na Constituição Federal ocorreu a
partir da aprovação pelo Congresso Nacional da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996a);
da criação do SINAES e sua institucionalização, a partir da Lei nº 10.861/2004, e
respectiva regulamentação através da Portaria Ministerial nº 2.051 de 2004
(BRASIL, 2004b), do Decreto Federal nº 5.773 de 09/05/2006 (BRASIL, 2006) e da
Portaria Normativa nº 40 de 12/12/2007, republicada em 29/12/2010 (BRASIL,
2007). Tal legislação é a responsável pela regulamentação dos processos e
Instrumentos de Avaliação Externa, previstos na Lei nº 10.861/2004 (BRASIL,
2004a).
Uma

das

primeiras

iniciativas

de

regulamentação

das

disposições

constitucionais foi a elaboração da Lei nº 9.394/96 (BRASIL, 1996a); que, no Art. 9º,
definiu que compete à União “VIII - assegurar processo nacional de avaliação das
instituições de educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem
responsabilidade sobre este nível de ensino”; e “IX - autorizar, reconhecer,
credenciar, supervisionar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de
educação superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino”. Ainda
conforme a LDB, os processos de autorização e avaliação da qualidade da
educação pelo poder público concretizam-se, administrativamente, em etapas que
cobrem tanto instituições de educação superior (IES) públicas e privadas, quanto
cursos de graduação (BRASIL, 1996a).
A legislação e regulamentação acabaram de criar no Brasil um sistema
institucional híbrido. À complexidade natural de uma instituição de educação
superior, fruto das propostas, dos projetos acadêmicos e da autonomia didáticocientífica, bem como das orientações dadas às atividades de ensino, pesquisa e
extensão, foram acrescidas outras decorrentes do que o MEC classificou como
categoria administrativa, organização acadêmica e tipos de cursos:
 categoria administrativa: se público (federal, estadual e municipal) ou
privada (com fins lucrativos,

sem fins lucrativos não beneficente, beneficente,

especial);
 organização acadêmica: faculdade; centro universitário; universidade;
instituto federal de educação, ciência e tecnologia; centro federal de educação
tecnológica;
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 tipos de cursos: graduação (bacharelado, licenciatura, tecnologia) pósgraduação stricto sensu (mestrado e doutorado), especialização ou pós-graduação
lato sensu (BRASIL, 1996b).
No caso da pós-graduação stricto sensu, tem cabido à Coordenadoria de
Aperfeiçoamento de Pessoal (CAPES) o papel de avaliar programas, conforme
critérios definidos pelos comitês de especialistas de cada uma das áreas de
conhecimento.
Ainda fazem parte do arcabouço legal que rege a educação superior no país a
Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004a) e a Portaria Ministerial nº 2.051/2004 (BRASIL,
2004b), que instituíram e regulamentaram o SINAES, cuja finalidade é “promover a
melhoria da qualidade”; “orientar a expansão da oferta”; “promover a eficácia
institucional”;

“promover

a

efetividade

acadêmica

e

social”;

“garantir

o

aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais”. Na mesma
ocasião, os processos de avaliação foram divididos em avaliação interna, a cargo
das IES, e a avaliação externa a cargo do Sistema MEC: INEP/SESU/CNE (BRASIL,
2004b).
À avaliação interna, a cargo das Comissões Próprias de Avaliação (CPAs)
criadas e mantidas pelas próprias IES, cabe o papel de atuar contínua e permanente
para o aperfeiçoamento das condições acadêmicas; manter diálogos com a
comunidade acadêmica; e saneamento das deficiências identificadas nos processos
de avaliação, configurando uma avaliação formativa, de caráter permanente,
preventivo e antecedente à avaliação externa.
Por sua vez, ficou a cargo do INEP e da SESU, responsabilidade pela
avaliação externa constituída pelo Exame Nacional de Desempenho (ENADE),
avaliação dos cursos de graduação para fins de autorização, reconhecimento (e
renovação periódica), e avaliação das instituições de educação superior para fins de
credenciamento e recredenciamento (BRASIL, 2004a; 2004b; 2007).
Já os cursos de graduação estão sujeitos aos processos de autorização,
reconhecimento (e renovações periódicas), supervisão e avaliação. Todas as
atividades constituem o marco regulatório para as atividades de ensino superior.
Sendo assim, todos os cursos de graduação em Direito, independente da categoria
administrativa ou da organização acadêmica, estão submetidos aos processos de
avaliação interna e externa.
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As únicas exceções referem-se às instituições de ensino públicas estaduais e
públicas municipais, que podem aderir, ou não, aos processos avaliativos e de
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento. Isto ocorre devido ao
fato de a Constituição Federal determinar que cabe aos Estados e à União legislar,
concorrentemente, sobre a educação superior no país (BRASIL, 2012a; 1996a). No
geral, e considerando a força da União frente aos estados e municípios,
invariavelmente, há a adesão a uma ou mais fases dos processos de
credenciamento, regulação e avaliação mantidos por instituições federais voltadas
para a regulação, supervisão e avaliação das atividades de educação superior
exercidas no país, seja para os cursos de graduação ou na pós-graduação.
As últimas iniciativas de regulamentação dos dispositivos constitucionais
ocorreram por conta da edição do Decreto Federal nº 5.773 de 09/05/2006 (BRASIL,
2006) e da Portaria Normativa nº 40 de 12/12/2007, republicada em 29/12/2010
(BRASIL, 2007), que regulamentaram os processos e Instrumentos de Avaliação.
Esses processos e instrumentos foram previstos pela Lei nº 10.861/2004 (BRASIL,
2004a), que instituiu o Instrumento de Avaliação do Curso de Direito, que se
encontra atualmente em vigor.

2.2 O QUE É EFEITO ESCOLA?
Em artigo publicado em 2001, intitulado Valor Agregado de Instituições de
Ensino Superior em Minas Gerais para os Cursos Direito, Administração e
Engenharia Civil (SOARES; RIBEIRO, CASTRO, 2001) discutiu-se os métodos
usados na classificação de instituições com base no desempenho acadêmico prévio
dos ingressantes, bem como a condição socioeconômica de sua família. Para os
autores, classificar as instituições com base, exclusivamente, no desempenho dos
alunos em exames nacionais como o Provão e o ENADE, não se mostravam
adequados visto que,

Essencialmente, ao não considerar o desempenho acadêmico prévio
dos alunos nem a posição socioeconômica de sua família, essa
metodologia favorece IESs que admitem os alunos mais bem
preparados ao fim do ensino médio, que são, frequentemente,
também aqueles de melhor condição social e econômica. (SOARES;
RIBEIRO; CASTRO, 2001).
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O trabalho realizado por Soares, Ribeiro, Castro (2001) introduziu no Brasil a
temática da efetividade dos sistemas educacionais. Por sua vez, os autores
inspiraram-se nos estudos conduzidos por Wilms (1992) que, entre outras coisas,
propôs que a efetividade das organizações educacionais seja avaliada com base no
efeito escola, ao valor agregado pelas mesmas à formação dos alunos, descontadas
variáveis de natureza socioeconômicas das famílias das quais pertencem. Como
afirma Wilms (1992), o livro Monitoring school performance: a guide for educators
(Acompanhamento do desempenho da escola: um guia para educadores) “é um guia
prático para professores e administradores que estão elaborando sistemas de
monitoramento do desempenho escolar”. Visa contribuir “para a promoção de
melhores sistemas” e “servir como referência geral para os que fazem avaliações
educacionais” (WILMS, 1992, p. 20).
A literatura sobre avaliação do desempenho educacional tem mapeado os
fatores que, direta e indiretamente, têm influenciado a formação escolar dos alunos
de escolas primárias e secundárias. Vários modelos de avaliação e monitoramento
têm procurado identificar a relação de causa e efeito entre os fatores que compõem
o ambiente escolar e familiar dos alunos, contrastando com o seu perfil sócioeconômico-cultural, para identificar os fatores que têm impacto, e em que proporção,
nos processos de ensino-aprendizagem.
Wilms (1992, p. 15), ao partir da premissa de que “um indicador1 nada mais é
do que uma estatística que descreve alguma característica do sistema escolar
associada ao seu desempenho”, afirma que a coleta de indicadores de desempenho
escolar não é um fenômeno novo. A novidade encontra-se na indagação sobre a
efetiva participação da escola na formação acadêmica do aluno, à mensuração – do
“efeito da escola” – sobre o desempenho dos mesmos, descontadas outras variáveis
de natureza socioeconômica-cultural. Para o autor, “os benefícios [dos sistemas de
monitoramento

de

desempenho

escolar]

podem

compensar

quaisquer

consequências negativas”. Neste sentido, três são as ordens de fatores que
justificam a posição do autor, para quem é importante estudar as causas e
consequências de desigualdades na escola de modo a se procurar responder

1Indicadores

são abstrações que têm por objetivo representar qualitativa ou quantitativamente a
dinâmica de um fenômeno social, econômico, institucional, político ou ambiental. Invariavelmente,
estão associados a uma teoria que, em menor ou maior grau, procura identificar e explicar fenômenos
cuja dinâmica frequentemente é espontânea e imperceptível à compreensão humana sem o uso de
indicadores, mas com resultados concretos na vida das pessoas.
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questões relacionadas à equidade de gênero, de grupo (raciais, étnicos e sociais) e
também em função da condição econômica dos alunos; às comparações entre
escolas que são realizadas sem se proceder a ajustes estatísticos para os tipos de
alunos que ingressam, considerando o perfil socioeconômico-cultural dos mesmos; e
ao uso dos dados coletados ao longo do processo de avaliação com vistas a se
melhorar a compreensão das relações entre processos escolares e desempenho
dos alunos. Com o intuito de subsidiar os processos de monitoramento de
instituições escolares, o autor elaborou cinco diretrizes:
1) um sistema de monitoramento deve incluir entradas, processos e saídas na
escola;
2) os indicadores de desempenho devem descrever aspectos da escola em
vários níveis do sistema, tais como aluno, família, vizinhança, sala de aula, escola,
distrito escolar e comunidade;
3) deve-se procurar relacionar o desempenho escolar com processos
específicos da escola associados à organização escolar e às práticas de ensino,
sendo incorreto medir simplesmente as saídas da escola e presumir que a qualidade
da instrução seja inferior em escolas de baixo desempenho;
4) em determinado instante, as medidas de crescimento são preferíveis às
medidas de status. As medidas de crescimento são mais confiáveis se se baseiam
em medidas tomadas em ao menos três ocasiões (entrada, processo e saída);
5) um sistema de monitoramento deve permitir uma avaliação longitudinal das
escolas. Os julgamentos baseados em avaliações cruzadas (cross-sectional) em
geral se revelam inadequadas. Uma avaliação longitudinal exige dados sobre
coortes sucessivas de alunos. Na análise, cada escola deve servir como seu próprio
controle. Isto permite uma avaliação mais potente, pela qual as mudanças no
desempenho da escola se relacionem com as mudanças nas políticas e práticas
escolares, proporcionando também estimativas mais precisas dos efeitos da escola
(WILMS, 1992).
Com base nas premissas mencionadas, vários itens foram selecionados e
agrupados por Wilms (1992), todos pensados e elaborados tendo em mente a
localização da escola, perfil sócio-econômico-cultural da comunidade e do aluno,
além das características encontradas nas salas de aula.
 Ecologia e Meio (Distrito, comunidade, escola, sala de aula e alunos):
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- tamanho do distrito, condições socioeconômicas da comunidade, despesas
por aluno, oportunidades para emprego;
- tamanho da escola, composição na entrada, despesas por aluno,
características principais, rotatividade dos professores, idade e aparência do edifício,
acesso aos recursos da comunidade;
- tamanho da turma, composição na entrada, qualidade do currículo,
recursos de instrução, características do professor, aparência das salas de aula;
- elementos dos alunos: sexo, raça e etnia, progresso anterior, capacidade
cognitiva, ocupação dos pais, educação dos pais, número de parentes, composição
familiar.
 Processos Escolares (Distrito, comunidade, escola, sala de aula e alunos):
- segregação entre escolas e relações comunidade-escola;
- liderança

do

dirigente,

clima

disciplinar,

“tracking

or

streaming”,

Relacionamento Pais-Escola;
- condições de trabalho, senso de eficiência do professor, compromisso e
moral do professor, clima disciplinar, grupamento por capacidade, produção
acadêmica;
-

qualidade da vida na escola, senso de eficiência do aluno, atitudes dos

alunos em relação à escola.
 Produtividade da Escola:
- dos recursos humanos (pessoal), do rendimento acadêmico dos alunos, do
fortalecimento das vocações institucionais, da promoção e incentivos às culturas
social e cívica, pensadas ao nível local com suas interconexões com o nacional e
internacional (WILMS, 1992).

2.3 ADAPTANDO O EFEITO ESCOLA À LEGISLAÇÃO BRASILEIRA SOBRE
EDUCAÇÃO SUPERIOR
Com base na leitura do texto de Wilms (1992), foi possível elencar itens que
podem vir a ser considerados ao se proceder à elaboração de um checklist a ser
aplicado aos instrumentos de avaliação de cursos de graduação, elaborados pelo
INEP/MEC. Por efeito escola deve-se compreender a identificação dos fatores que,
direta e indiretamente, têm relevância na formação acadêmica dos alunos. Trata-se
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do desenvolvimento de um rol de itens que podem vir a ser utilizados para avaliação
da educação superior, cuja função precípua seja identificar as variáveis sócioeconômico-culturais

dos

alunos,

correlacionando-as

com

as

variáveis

de

desempenho escolar, identificando-se assim quais os fatores, estritamente
acadêmicos e endógenos às unidades escolares, têm impacto efetivo na formação
de alunos.
Para tanto, há a demanda de informações e dados sobre todas as dimensões
envolvidas no processo de ensino-aprendizagem com os quais os alunos, docentes,
técnicos e pesquisadores interagem. Nesse sentido, qualquer modelo de avaliação
deve estar estruturado para coletar e sistematizar informações sobre variáveis que
possibilitem: a melhoria da qualidade; orientem a expansão da oferta; a eficácia
institucional; efetividade acadêmica e social; e aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades sociais, conforme definido pelo SINAES.
É parte vital do processo de desenvolvimento e aprimoramento institucional a
realização de diagnósticos focados na capacidade de aperfeiçoamento e inovação
patrocinados pelos recursos humanos existentes em uma instituição de educação
superior. Nesse sentido, considerando que a missão de qualquer instituição deve
estar orientada para a promoção da melhoria das condições de ensinoaprendizagem, e sua interdependência com a pesquisa e a extensão, conforme o
Artigo 207 da Constituição Federal, a proposta de avaliação deve estar estrutura nos
seguintes subsistemas: ensino (graduação e pós-graduação); pesquisa; e extensão.
Sendo

assim,

torna-se

imprescindível

a

integração plena entre os

instrumentos de avaliação e os resultados aferidos, bem como a possibilidade de
análises longitudinais com vistas a se identificar o desempenho efetivo dos alunos
na escola. Em suma, o objetivo final deve ser identificar o “valor”2 que as instituições
de educação superior conseguem agregar à formação dos alunos. À mensuração
daquilo que ela conseguiu incorporar às características cognitivas iniciais dos
mesmos, dotando-os de outras habilidades e competências às quais teria acesso,
única e exclusivamente, através de uma instituição de educação superior.
2

O termo valor não tem qualquer conotação monetária. Refere-se ao sentido do conceito avaliar,
segundo o qual “avaliar significa atribuir valor a alguma coisa, dar a valia e, por isso, não é uma
atitude neutra. Sendo a não neutralidade um fato, interessa na avaliação o compromisso com o
questionamento, com a crítica, com a expressão do pensamento divergente e a explicitação dos
planos das teorias, da epistemologia e dos métodos de investigação. Esta acepção implica em
assumir a avaliação como um processo, o que significa que as instituições de educação superior
dever tomar, ou retomar esta atividade como um dos focos principais de suas preocupações.
(BRASIL, 2004).
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Com base no que foi exposto anteriormente, os sistemas de avaliação da
qualidade dos cursos de graduação no Brasil, devem não apenas ater-se às
recomendações

constitucionais

que

caracterizam

as

universidades

–

de

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão – como também ater-se
preocupações relativas à melhoria da qualidade do ensino e das instituições;
adequada orientação da expansão da oferta, observados critérios de qualidade e
excelência acadêmica; eficácia institucional, prevista no Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI); efetividade acadêmica e social, com vista à promoção de ações
pelas instituições de ensino superior que impactem na melhoria das condições locais
ou regionais; e ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais
das instituições, conforme previsto no SINAES.
Neste sentido, os quesitos que irão compor o checklist devem estar
relacionados:
1) à avaliação do cabedal social, econômico e cultural da família e da
comunidade da qual o aluno se origina;
2) às habilidades e competências adquiridas nas etapas prévias ao ingresso
do aluno na graduação, à sua formação acadêmica no ensino secundário;
3) à capacidade cognitiva do aluno, representada pela capacidade de
aprendizado e desempenho acadêmico;
4) ao desempenho dos docentes, em especial a motivação profissional, a
atualização acadêmica e aspectos vocacionais;
5) à infraestrutura da instituição e qualidade dos serviços disponíveis;
6) à assistência ao estudante, em especial a definição de uma política de
bolsas condizente com as necessidades do aluno e com a capacidade financeira da
instituição;
7) às condições de funcionamento, à quantidade e à qualidade do acervo da
biblioteca;
8) a percepção do corpo docente, discente e técnico-administrativo quanto
às atividades de ensino;
9) à avaliação dos programas de atividades complementares e sua
influência nos processos de ensino-aprendizagem.
10) à avaliação dos programas de pesquisa e sua interdependência com os
processos de ensino-aprendizagem;
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11) à produtividade acadêmica representada pelo número de artigos e livros
publicados;
12) à efetividade da produtividade acadêmica representada pelo número de
citações em artigos e livros publicados;
13) à produtividade acadêmica representada pelo número de patentes
requeridas (caso seja o caso);
14) à quantificação do percentual de alunos de graduação beneficiados com
atividades de iniciação científica;
15) à avaliação dos programas de extensão e sua interdependência com os
processos de ensino-aprendizagem;
16) à atuação voltada para a melhoria do ambiente social, econômico e
cultural da comunidade na qual a instituição de ensino está instalada;
17) à eficácia institucional, prevista no Plano de Desenvolvimento Institucional
(PDI);
18) à efetividade acadêmica e social, com vista à promoção de ações pelas
instituições de ensino superior que impactem na melhoria das condições locais ou
regionais; e
19) ao aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das
instituições, conforme previsto no SINAES.

3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
São apresentadas, no presente capítulo, a abordagem avaliativa mais
apropriada ao estudo, as etapas principais de seu desenvolvimento, e ainda a
elaboração e aplicação do checklist aos três Instrumentos de Avaliação Externa dos
Cursos de Graduação em Direito.

3.1 ABORDAGEM AVALIATIVA
A abordagem avaliativa escolhida, e que melhor se adequa ao projeto, é a
avaliação orientada a objetivos devido aos seguintes fatos: (i) ser a metodologia que
permite identificar e mensurar se os objetivos determinados pela legislação, e que
fundamentam a elaboração dos instrumentos de avaliação e os justificam, estão
sendo atendidos; (ii) permitir a Identificação das discrepâncias entre desempenho da
avaliação e os seus objetivos, visando a proposição de sugestões e de
recomendações para o seu aperfeiçoamento; e (iii) por constituir uma abordagem
simples, de fácil compreensão, implementação, cujas informações produzidas são
de fácil assimilação pelos atores envolvidos com o processo avaliativo, facilitando a
compreensão dos resultados da avaliação (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004).

3.2 ETAPAS DO ESTUDO
A metodologia utilizada para a análise da trajetória dos instrumentos de
avaliação externa dos cursos de Direito – Condições de Oferta, Condições de
Ensino e Instrumento de Avaliação de Curso – consistiu nas seguintes etapas: (i)
levantamento bibliográfico sobre os fatores que contribuem para o desempenho dos
alunos;
(ii) levantamento documental (legislação, publicações e relatórios) sobre o
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), Comissões de
Especialistas e a legislação que versa sobre regulação, supervisão e avaliação da
educação superior;
(iii) elaboração de quadros com os itens avaliados pelos três instrumentos de
avaliação institucional externa: dimensões, categorias de indicadores, indicadores e
aspectos;
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(iv) elaboração de check-list para ser aplicado aos instrumentos de avaliação,
elaborado com base no livro de Wilms (1992), que sumaria, a partir de pesquisas
empíricas realizadas nos Estados Unidos, quais são os fatores estritamente
acadêmicos que, efetivamente, contribuem para o desempenho dos alunos.

3.3 ELABORAÇÃO E APLICAÇÃO DO CHECKLIST
O checklist foi elaborado com base no que foi apresentado nas seções
precedentes do presente estudo, onde se procurou:
1) uma definição para o que é o efeito da escola e das premissas, requisitos e
condições necessárias para a elaboração de um sistema de avaliação condizente
com o valor agregado pelas instituições de educação superior à formação dos
alunos, descontadas as influências advindas da família, da comunidade e da
condição socioeconômica-cultural do aluno;
2) adaptar as recomendações feitas por Wilms (1992) ao que determina a
legislação brasileira, em particular o Artigo 207 da Constituição Federal de 1988 que
determina a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão;
3) selecionar os quesitos que compuseram o checklist;
4) associar os quesitos à classificação da natureza dos indicadores (insumo,
processo, resultado, produto e impacto).
Em suma, para a construção do checklist utilizado na avaliação dos
instrumentos dos Cursos de Direito recorreu-se a referenciais teórico-conceituais
referentes à eficácia e à efetividade das instituições educacionais. Foram listados
quesitos ou itens para compor o checklist, visando identificar a aderência dos
indicadores constantes nos instrumentos de avaliação às proposições feitas por
Wilms (1992) e pela legislação em vigor.
O checklist, composto por 19 quesitos, foi validado por três especialistas em
avaliação de ensino superior e encontra-se no Apêndice A.
A aplicação do checklist visou identificar a aderência dos indicadores
constantes nos Instrumentos de Avaliação Externa dos Cursos de Graduação em
Direito aos quesitos.
Os resultados dessa aplicação encontram-se apresentados no Capítulo 5 do
estudo.

4 INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO EXTERNA DOS CURSOS DE GRADUAÇÃO
EM DIREITO
Os instrumentos de avaliação externa dos cursos de graduação em Direito
elaborados pela Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES) do INEP
foram: Condições de Oferta (BRASIL, 1996b), Condições de Ensino (BRASIL, 1999)
e Instrumento de Avaliação do Curso de Direito (BRASIL, 2012b). Tais instrumentos
integraram o aparato regulatório da educação superior brasileira e possuem uma
lógica própria de organização, que resulta, ao final do processo avaliativo, na
emissão de um conceito ou nota para cada curso. Neste sentido, o presente capítulo
destina-se à descrição dos instrumentos de avaliação dos cursos de Direito, objeto
do presente estudo.

4.1 CONDIÇÕES DE OFERTA (1996-1999)
O instrumento de avaliação intitulado Condições de Oferta foi o primeiro
instrumento elaborado, conjuntamente, pelo MEC e pelo INEP, com o intuito de
subsidiar os processos de avaliação dos cursos de graduação (BRASIL, 1996b).
Para cada curso de graduação foram constituídas comissões de especialistas –
Direito, História, Medicina, Engenharias, Biologia, por exemplo – todas encarregadas
de elaborar os instrumentos de avaliação para os respectivos cursos, bem como as
diretrizes curriculares de ensino. Este instrumento foi utilizado nos processos de
avaliação até a sua substituição pelo documento Condições de Ensino (BRASIL,
1999).

Tabela 1 - Itens e subitens avaliados por dimensões do instrumento Condições
de Oferta do Curso de Direito
Número
Itens avaliados
Subitens avaliados

14

Projeto
DidáticoPedagógico
5

-

34

Corpo
Docente

Infraestrutura

Total

3

22

30

64

Fonte: BRASIL (1996).

A comissão de especialistas em Direito, nomeada pelo INEP, elaborou
instrumento Condições de Oferta do Curso de Direito. Nele, observa-se uma
estrutura simples, caracterizada pela existência de três dimensões (corpo docente,
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organização didático-pedagógica e infraestrutura) resultando em 22 itens e 64
subitens avaliados, conforme Tabela 1.
Para os itens avaliados na dimensão Corpo Docente, cabia à comissão de
avaliadores encarregados das visitas in loco e designada pela SESU atribuir
conceitos numa escala de A a D de acordo com a situação encontrada no curso
ofertado pela instituição de educação superior (IES) que estava sendo objeto de
avaliação. Para tanto, foram definidos critérios de avaliação que correspondiam,
cada um, a um determinado conceito, conforme expresso na Figura 1.
Figura 1 - Estrutura de atribuição de conceitos aos itens avaliados pelo instrumento
Condições de Oferta do Curso de Direito e respectivos pesos

Fonte: BRASIL (1996b).

O cálculo do conceito de cada dimensão, conforme demonstrado na Figura 2,
ocorria a partir do peso atribuído ao mesmo. Sendo assim, o conceito atribuído a
cada uma das três dimensões era fruto do número de conceitos A, B, C e D
atribuídos aos itens avaliados ponderados pelo peso.
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Figura 2 - Cálculo e critérios para atribuição dos conceitos à dimensão Corpo Docente,
avaliados pelo instrumento Condições de Oferta do Curso de Direito

Fonte: BRASIL (1996b).

Já para as dimensões Projeto Didático-Pedagógico e Infraestrutura a
atribuição dos conceitos ocorria de forma indireta, por meio de um checklist
organizado de acordo com o item que estava sendo objeto de avaliação, conforme
Figura 3.

Figura 3 - Cálculo e critérios para atribuição dos conceitos à dimensão corpo docente,
avaliados pelo instrumento Condições de Oferta do Curso de Direito

Fonte: BRASIL (1996b).
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Sendo assim, cabia à Comissão de Avaliação determinar se o item estava
sendo atendido ao se digitar um “S” ou “N” que correspondiam, respectivamente, a
um sim e a um não. De acordo com o número de subitens atendidos, o formulário
atribuía automaticamente um conceito ao item que estava sendo avaliado, sendo
que alguns subitens eram tidos como obrigatórios para se alcançar o conceito mais
alto. No caso, ao se observar a Figura 3, vê-se que para se obter conceito A na
avaliação da estrutura curricular, era indispensável atender a nove ou mais itens e
obrigatoriamente aos itens três e oito. É importante ressaltar que em todos os
processos de avaliação in loco, cabe à IES demonstrar que os itens avaliados estão
em conformidade com os critérios dos instrumentos, cabendo à Comissão designada
pela SESU/MEC ratificar e avaliar se o que fora apresentado corresponde à
realidade.
A despeito de ser um formulário elaborado por meio do software Microsoft
Word, o instrumento de avaliação à disposição da Comissão de Avaliação designada
pela SESU permitia o cômputo automático do conceito de cada dimensão e a
realização de anotações para justificar as razões para atribuição de um determinado
conceito. No Quadro 1 estão relacionados todos os itens avaliados, por dimensão.
Quadro 1 - Indicadores avaliados no instrumento Condições de Oferta do Curso de Direito,
com pesos, por dimensão
Dimensão

Corpo
Docente

Indicadores
Regime de Trabalho (15%);
Titulação acadêmica: Pós-graduação stricto sensu (20%);
Percentual de docentes de formação específica, para as matérias não
jurídicas (5%);
Docentes do curso que ministram disciplinas em pós-graduação na
instituição ou fora dela (5%);
Produção científica do corpo docente, nos últimos 5 anos, considerando-se o
percentual dos que publicaram livros, capítulos em livros ou artigos em
revistas científicas e anais de congresso (5%);
Percentual de docentes com especialização completa. Excluir do total os
docentes com pós-graduação estrita (5%);
Critérios para progressão na carreira docente (5%);
Qualificação e regime de trabalho do responsável pela coordenação ou
direção acadêmica do curso (5%);
Percentual do corpo docente envolvido em outras atividades acadêmicas
extraclasse, além de sala de aula (5%);
Percentual dos professores do curso participantes de programa de
capacitação docente, nos últimos 5 anos (5%);

(Continuação)
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(Conclusão)
Dimensão

Indicadores
Experiência profissional de mais da metade do corpo docente em atividades
jurídicas não acadêmicas (10%);
Endogenia (percentual de docentes que obtiveram sua titulação mais alta na
Corpo
própria instituição (5%);
Docente
Experiência de magistério superior em qualquer IES, incluindo a própria, por
mais da metade do corpo docente (5%);
Relação média aluno/docente (5%).
Estrutura curricular, observados os seguintes itens (50%): 12 itens;
Pesquisa e produção científica, observados os seguintes itens (15%): 6
itens;
Organização
Estágio desenvolvido pelo núcleo de prática jurídica, observados os
Didático
seguintes itens (15%): 10 itens;
Pedagógica
Atividades permanentes de extensão, observados os seguintes itens (10%):
5 itens;
Número efetivo de alunos por turma ou disciplina (10%).
Instalações disponíveis, observados os seguintes itens (40%): 9 itens;
Instalações adequadas para o núcleo de prática jurídica, observados os
Infraestrutura
seguintes itens (20%): 10 itens;
Biblioteca central ou setorial, observados os seguintes itens (40%): 11 itens.
Fonte: BRASIL (1999).

Na Tabela 2 são apresentadas as três dimensões com os respectivos totais
de indicadores e subitens que compunham as Condições de Oferta. A dimensão
corpo docente era avaliada com base em indicadores quantitativos, enquanto que as
dimensões eram avaliadas com base em checklists, conforme apresentado na
Figura 3.

Tabela 2 - Indicadores e itens avaliados pelo instrumento Condições de Oferta do
Curso de Direito, por dimensão
Dimensão

Indicadores

Itens

Corpo Docente

15

-

Organização Didática Pedagógica

5

33

Instalações

3

30

Total

23

63

Fonte: BRASIL (1999). Adaptado pelo autor.

A atribuição de conceitos Condições Muito Boas (CMB), Condições Boas
(CB), Condições Regulares (CR) e Condições Insuficientes (CI) era feita tomando-se
por referência o percentual de conceitos A, B, C ou D atribuído a cada item avaliado.
A título de exemplo, os cursos de graduação que tivessem mais de 70% de
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conceitos A em qualquer uma das três dimensões fariam jus ao conceito CMB
naquela dimensão.
Por fim, após o cômputo do conceito das três dimensões – corpo docente,
instalações e organização didático-pedagógica, havia o cálculo do resultado final do
curso, que seguia a mesma lógica usada para cada dimensão individualmente.
Sendo assim, às Condições de Oferta de um curso era atribuído um conceito final
calculado com base na média de conceitos atribuídos a cada dimensão, ponderada
pelos pesos atribuídos às mesmas. Assim, era calculado um indicador sintético para
cada curso.
Pela descrição das Condições de Oferta, da análise das figuras, quadros e
das tabelas da presente seção pode-se resumir que:
1) o instrumento encontra-se dividido em três dimensões: corpo docente,
organização didático-pedagógica e instalações;
2) foram combinadas duas técnicas para a construção do instrumento, a
saber: atribuição de conceitos para os itens avaliados na dimensão Corpo Docente e
de checklist para a avaliação dos itens que compunham as dimensões Organização
Didático-Pedagógica e instalações;
3) não há simetria no número de itens e de subitens avaliados em cada uma
das três dimensões;
4) o instrumento foi aplicado, de forma indistinta, em qualquer instituição de
ensino, independente da organização acadêmica e da categoria administrativa da
IES que ofertava o curso;
5) o cálculo do conceito foi feito observando-se os seguintes passos:
a) ao indicador é atribuído o conceito A, B, C ou D;
b) a cada indicador atribuía-se um peso que era utilizado no cálculo do
conceito da dimensão na ponderação;
c) a cada dimensão atribuía-se um peso que era utilizado no cálculo do
conceito do resultado final do curso;
d) automaticamente o sistema calculava o conceito final, por meio de uma
macrofunção embutida no documento do Word.
6) o resultado parcial de cada uma das três dimensões, assim como o
resultado final do curso, constituíam indicadores sintéticos que procuravam agregar
a avaliação de 63 itens agrupados em torno de 23 indicadores;
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7) a atribuição de pesos a indicadores é uma técnica utilizada em análises
multicritério orientada à avaliação. Para compor os indicadores das dimensões
organização didático pedagógica e instalações recorreu-se a checklists.
8) o instrumento Condições de Oferta é, portanto, uma combinação de
checklists com análise multicritério orientada a decisão.
Como dito anteriormente, o instrumento Condições de Oferta foi substituído
pelo instrumento Condições de Ensino (BRASIL, 1999), que passa a ser descrito a
seguir.

4.2 CONDIÇÕES DE ENSINO (2000-2003)
O instrumento de avaliação Condições de Ensino apresenta algumas
semelhanças com as Condições de Oferta. Dentre elas tem-se a divisão em três
dimensões – corpo docente, instalações e organização didático-pedagógico –,
estando as Condições de Ensino dividida em quatro níveis: 1) Dimensões; 2)
Categorias de Análise; 3) Indicadores; e 4) Aspectos a Serem Avaliados (itens
avaliados), conforme mostrado na Figura 4.
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Figura 4 - Estrutura da dimensão corpo docente do instrumento Condições de Ensino do
Curso de Direito, segundo categorias de análise, indicadores e aspectos

Fonte: BRASIL, 1999.

Tabela 3 - Resumo dos itens avaliados e dimensões do instrumento Condições
de Ensino do Curso de Direito
Dimensão

Categorias

Indicadores

Aspectos

Corpo Docente

3

13

38

Organização Didática Pedagógica

3

10

52

Instalações

3

7

32

Total

9

30

122

Fonte: BRASIL (1999). Adaptado pelo autor.
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Na Tabela 3 são apresentados as dimensões, o total de categorias de análise,
indicadores e aspectos avaliados. Diferentemente das Condições de Oferta,
conforme visto na seção precedente, as Condições de Ensino têm uma distribuição
mais homogênea, tanto do número de itens avaliados, quanto da distribuição destes
pelas dimensões e categorias.

Quadro 2 - Estrutura da dimensão organização didático-pedagógica do instrumento
Condições de Ensino do Curso de Direito, por categorias de análise, indicadores e aspectos
Categorias de
análise

Indicadores

1.1.1
Coordenação do
curso

1.1
Administração
acadêmica

1.1.2
Organização
acadêmicoadministrativa

1.1.3
Atenção aos
discentes

Aspectos a serem avaliados
Atuação do coordenador do curso;
Participação efetiva da coordenação do curso em órgãos
colegiados acadêmicos da IES;
Participação do coordenador e dos docentes em
colegiado de curso ou equivalente;
Existência de apoio didático-pedagógico ou equivalente
aos docentes;
Titulação do coordenador do curso;
Regime de trabalho do coordenador do curso;
Experiência profissional acadêmica do coordenador do
curso;
Experiência profissional não acadêmica e administrativa
do coordenador do curso;
Efetiva dedicação do coordenador à administração e à
condução do curso.
Organização do controle acadêmico;
Pessoal técnico e administrativo.
Apoio à participação em eventos;
Apoio pedagógico ao discente;
Acompanhamento psicopedagógico;
Mecanismos de nivelamento;
Acompanhamento de egressos;
Existência de meios de divulgação de trabalhos e
produções dos alunos;
Bolsas de estudo;
Bolsas de trabalho ou de administração.

(Continuação)

35

(Continuação)
Categorias de
análise

Indicadores
1.2.1
Concepção do
curso

1.2
Projeto do
curso

1.2.2
Currículo

1.2.3
Sistema de
avaliação

1.3
Atividades
acadêmicas
articuladas ao
ensino de
graduação

1.3.1
Participação dos
discentes nas
atividades
acadêmicas

1.3.2
Estágio
supervisionado

Aspectos a serem avaliados
Objetivos do curso;
Perfil do egresso.
Coerência do currículo com os objetivos do curso;
Coerência do currículo com o perfil desejado do
egresso;
Coerência do currículo em face das diretrizes
curriculares nacionais;
Adequação da metodologia de ensino à concepção do
curso;
Inter-relação das disciplinas na concepção e execução
do currículo;
Dimensionamento da carga horária das disciplinas;
Adequação e atualização das ementas e programas das
disciplinas;
Adequação, atualização e relevância da bibliografia.
Coerência do sistema de avaliação do processo ensinoaprendizagem com a concepção do curso;
Procedimentos de avaliação do processo de ensinoaprendizagem;
Existência de um sistema de auto-avaliação do curso.
Participação dos alunos em
programas/projetos/atividades de iniciação científica ou
em práticas de investigação;
Participação dos alunos em atividades de extensão;
Participação dos alunos em atividades articuladas com o
setor produtivo ou de serviços ou em atividades
voluntárias fora da IES;
Existência de bolsas acadêmicas.
Incentivo à participação dos alunos em atividades extracurriculares
Participação dos alunos em atividades articuladas com o
setor produtivo ou de serviços ou com os setores
público, privado ou não governamental;
Existência de módulos (disciplinas) optativos
Existência de mecanismos efetivos de acompanhamento
e de cumprimento do estágio;
Relatórios de atividades realizadas durante o estágio
supervisionado;
Relação aluno/professor na orientação de estágio;
Participação em atividades reais de Administração;
Participação em atividades reais conveniadas.

(Continuação)
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(Continuação)
Categorias de
análise

1.3
Atividades
acadêmicas
articuladas ao
ensino de
graduação

Indicadores

Aspectos a serem avaliados

Existência de mecanismos efetivos de acompanhamento
e de cumprimento do trabalho de conclusão de curso;
Relação aluno/professor na orientação de trabalho de
1.3.3
conclusão de curso.
Trabalho de
conclusão de
Existência de apoio para a execução de trabalhos de
curso
conclusão de curso;
Existência de meios de divulgação de trabalhos de
conclusão de curso;
Existência de mecanismos efetivos de acompanhamento
e de cumprimento de atividade de natureza prática;
1.3.2
Adequação de atividade de natureza prática ao projeto
Atividades de
natureza prática do curso;
Relação aluno/professor na orientação de atividade de
natureza prática.
Existência de mecanismos efetivos de acompanhamento
das atividades complementares;
1.3.2
Participação dos Diversidade das atividades complementares;
discentes em
Relação aluno/professor na orientação de atividades
atividades
complementares;
complementares Corpo discente abrangido pelas atividades
complementares
Existência de mecanismos efetivos de acompanhamento
e de cumprimento da prática jurídica;
Participação em atividades jurídicas reais do curso;
Participação em atividades jurídicas reais conveniadas
(estágio externo supervisionado);
Práticas de atividade jurídica simulada;
Prática de atividades de arbitragem;
Prática de atividades de negociação, conciliação e
1.3.2
mediação;
Prática Jurídica
Prática de atuação jurídica oral;
Visita orientada;
Análise de autos findos;
Elaboração de textos e peças jurídico-legais;
Relatórios de atividades realizadas durante a prática
jurídica;
Relação aluno/professor na orientação da prática
jurídica;
Existência de mecanismos efetivos de acompanhamento
e de cumprimento das atividades;
1.3.3
Previsão de atividades em três níveis: ensino, pesquisa
Atividades
e extensão;
Complementares
Oferta regular de atividades pela própria IES;
Incentivo à realização de atividades fora da IES.
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(Conclusão)
Categorias de
análise
1.3
Atividades
acadêmicas
articuladas ao
ensino de
graduação

Indicadores

1.3.4
Trabalho de
conclusão de
curso

1.3.5
Atividades
formativas de
prática
profissional

1.3.6
Internato

Aspectos a serem avaliados
Existência de normas de elaboração, apresentação e
orientação de monografia;
Existência de mecanismos efetivos de acompanhamento
e de cumprimento da monografia;
Relação aluno/professor na orientação da monografia;
Incentivo à orientação;
Participação dos alunos em concursos de monografias.
Existência de módulos ou temas integradores;
Existência de atividades formativas de prática
profissional ao longo do curso;
Participação em programas de saúde da família;
Acompanhamento de programas de planejamento e
organização do sistema de saúde;
Participação em atividades subsidiárias fora da IES, sob
supervisão docente.
Duração efetiva do internato;
Constituição e dimensões de áreas de treinamento
obrigatório;
Níveis de atenção no treinamento;
Educação continuada;
Supervisão direta ou presencial;
Relação orientador/interno;
Sistema de acompanhamento institucional;
Avaliação do desempenho;
Módulo eletivo de atividades;
Atenção ao bem-estar do interno;
Regime de trabalho.

Fonte: BRASIL (1999). Adaptado pelo autor.

Quadro 3 - Estrutura da dimensão corpo docente do instrumento Condições de Ensino do
Curso de Direito, por categorias de análise, indicadores e aspectos
Categorias
de análise

Indicadores

2.1.1
Titulação
2.1
Formação
acadêmica e
profissional

2.1.2
Experiência
profissional
2.1.3
Adequação da
formação

Aspectos a serem avaliados
Docentes com especialização na área;
Docentes com especialização em outras áreas;
Docentes com mestrado na área;
Docentes com mestrado em outras áreas;
Docentes com doutorado na área;
Docentes com doutorado em outras áreas.
Tempo de magistério superior;
Tempo de magistério no ensino fundamental e médio;
Tempo de exercício profissional fora do magistério.
Docentes com formação adequada às disciplinas que
ministram;
Docentes com formação/capacitação/experiência
pedagógica.

(Continuação)
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(Conclusão)
Categorias
de análise

Indicadores

Aspectos a serem avaliados

Docentes em tempo integral;
Docentes em tempo parcial;
Docentes horistas.
Ações de capacitação;
2.2.2
Critérios de admissão e de progressão na carreira;
Plano de carreira
Existência de um sistema permanente de avaliação dos
docentes.
Apoio à produção científica, técnica, pedagógica e
2.2.3
cultural;
Estímulos (ou
Apoio à participação em eventos;
incentivos)
Incentivo à formação/atualização pedagógica dos
profissionais
docentes.
2.2
Carga horária semanal do professor no ensino de
2.2.4
Condições
graduação e em atividades complementares a este
Dedicação ao
de trabalho
ensino;
curso
Tempo de exercício de docência no curso.
Número médio de alunos por docente em disciplinas do
curso;
Número médio de alunos por turma em disciplinas (ou
2.2.5
atividades) práticas.
Relação
Número médio de alunos por turma em disciplinas (ou
alunos/docente
atividades) práticas sem pacientes;
Número médio de alunos por turma em disciplinas (ou
atividades) práticas com pacientes.
Número médio de disciplinas por docente;
2.2.6
Relação
Proximidade temática das disciplinas lecionadas pelo
disciplinas/docente docente.
Artigos publicados em periódicos científicos;
Livros ou capítulos de livros publicados;
2.3.1
Trabalhos publicados em anais (completos ou
Publicações
resumos);
2.3
Traduções de livros, capítulos de livros ou artigos
Atuação e
publicados.
desempenho 2.3.2
Propriedade intelectual depositada ou registrada;
acadêmico e Produções
Projetos e/ou produções técnicas, artísticas e culturais;
profissional
intelectuais,
Produção didático-pedagógica relevante, publicada ou
técnicas,
não.
pedagógicas,
artísticas e
culturais
2.2.1
Regime de
trabalho

(Continuação)
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(Conclusão)
Categorias
de análise

2.3
Atuação e
desempenho
acadêmico e
profissional

Indicadores

2.3.3
Atividades
relacionadas com
o ensino de
graduação

2.3.4
Atuação nas
atividades
acadêmicas

Aspectos a serem avaliados
Docentes com orientação didática de alunos;
Docentes com orientação de estágio supervisionado ou
de atividades complementares (ou equivalentes) e de
trabalho de conclusão de curso;
Docentes com orientação de bolsistas de iniciação
científica, de monitoria, de atividades de extensão ou de
outros tipos de bolsas ou atividades discentes.
Docentes com orientação de atividades de natureza
prática (jogos de empresa, laboratório contábil, estudos
de caso, estágio supervisionado, trabalho de conclusão
de curso)
Docentes com orientação de atividades
complementares
Docentes com orientação de prática jurídica, de
trabalho de conclusão de curso ou de atividades
complementares
Docentes com orientação de internato
Atuação dos docentes em sala de aula;
Docentes com atuação na pós-graduação (para
universidades e centros universitários);
Docentes com atuação na pesquisa ou em outras
atividades de produção do conhecimento;
Docentes com atuação em atividades de extensão.

Fonte: BRASIL (1999).

Quadro 4 - Estrutura da dimensão infraestrutura do instrumento Condições de Ensino do
Curso de Direito, por categorias de análise, indicadores e aspectos
Categorias
de análise

Indicadores

3.1.1
Espaço
Físico
3.1
Instalações
gerais
3.1.2
Equipamentos
3.1.3
Serviços

Aspectos a serem avaliados
Salas de aula;
Instalações administrativas;
Instalações para docentes – salas de professores, salas de
reuniões e gabinetes de trabalho;
Instalações para coordenação do curso;
Auditório/sala de conferência;
Instalações sanitárias – adequação e limpeza;
Condições de acesso para portadores de necessidades
especiais;
Infraestrutura de segurança;
Plano de expansão física, quando necessário.
Acesso a equipamentos de informática pelos docentes;
Acesso a equipamentos de informática pelos alunos;
Recursos audiovisuais e multimídia;
Existência de rede de comunicação científica.
Manutenção e conservação das instalações físicas;
Manutenção e conservação dos equipamentos.
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(Conclusão)
Categorias
de análise

Indicadores
3.2.1
Espaço
Físico

3.2
Biblioteca

3.2.2
Acervo

3.2.3
Serviços

3.3
Instalações
e
laboratórios
específicos

3.3.1
Núcleo de
prática
jurídica
3.3.2
Instalações
para
monografias
3.3.3
Núcleo de
pesquisa
(ou
instalações
para
atividades
complementares)

Aspectos a serem avaliados
Instalações para o acervo;
Instalações para estudos individuais;
Instalações para estudos em grupos.
Livros;
Periódicos;
Informatização;
Base de dados;
Multimídia;
Jornais e revistas;
Política de aquisição, expansão e atualização.
Horário de funcionamento;
Serviço de acesso ao acervo;
Pessoal técnico e administrativo;
Apoio na elaboração de trabalhos acadêmicos.
Espaço físico;
Equipamentos;
Serviços.
Espaço físico;
Equipamentos;
Serviços.
Espaço físico;
Equipamentos;
Serviços.

Fonte: BRASIL (1999).

Cada aspecto era avaliado atribuindo-se os conceitos Muito Bom, Bom,
Regular, Fraco e Muito Fraco conforme critérios e parâmetros definidos.
Adicionalmente, a cada aspecto eram atribuídos pesos para se calcular o indicador.
A cada indicador e a cada categoria de análise atribuía-se igualmente pesos que
totalizavam 100, calculando-se assim o resultado final da avaliação para cada uma
das dimensões correspondendo a Condições Muito Boas (CMB); Condições Boas
(CB); Condições Regulares (CR); e Condições Insuficientes (CI).
No processo de avaliação, a nota atribuída a cada um dos aspectos, que
constituem um indicador, corresponde a um conceito. O desempenho de um
determinado indicador resulta da multiplicação de todas as notas atribuídas aos
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aspectos pelos seus respectivos pesos. O cálculo das notas que geram os conceitos
das dimensões é feito a partir das seguintes fórmulas, aplicadas de forma sucessiva:
Aspectos (a): 1 = Muito Fraco; 2 = Fraco; 3 = Regular;
4 = Bom; e 5 = Muito Boa.
Indicador (i) = [(a1 x p1 ) + (a2 x p2 ) + ⋯ + (an x pn )] ⁄ 100
Categoria de Análise (c) = [(i1 x p1 ) + (i2 x p2 ) + ⋯ + (in x pn )] ⁄ 100
Dimensão (d) = [(c1 x p1 ) + (c2 x p2 ) + ⋯ + (cn x pn )]⁄100.

Pela descrição das Condições de Ensino, da análise das figuras, quadros e
tabela da presente seção pode-se resumir que:
1. houve uma renomeação do instrumento de Condições de Oferta para
Condições de Ensino;
2. manteve-se a divisão em três dimensões: corpo docente, organização
didático-pedagógica e instalações;
3.

o número de itens avaliados quase dobrou, saltou de 63 presentes nas

Condições de Oferta para 122 presentes nas Condições de Ensino;
4. foram adicionadas duas subdimensões às subdivisões anteriormente
existentes, compondo assim uma estrutura de dimensão, categorias de análise,
indicadores e aspectos;
5. manteve-se os conceitos CMB – Condições Muito Boas; CB – Condições
Boas; CR – Condições Regulares; e CI – Condições Insuficientes atribuídos a cada
uma das três dimensões;
6. aboliu-se a ideia de resultado final (ou conceito final da avaliação). Sendo
assim, os indicadores sintéticos eram apresentados para as três dimensões – corpo
docente, instalações e organização didático-pedagógica – e não por instrumento de
avaliação;
7. as condições de ensino eram compostas por três dimensões, nove
categorias de análise, 30 indicadores e 122 aspectos;
8. o instrumento foi aplicado, de forma indistinta, em qualquer instituição de
ensino, independente da organização acadêmica e da categoria administrativa da
IES que ofertava o curso;
9. o cálculo do conceito foi feito observando-se os seguintes passos:
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a) a cada aspecto é atribuído um peso (em %) e um conceito Muito Fraco;
Fraco; Regular; Bom; e Muito Bom;
b) a cada indicador é atribuído um peso (em %) que será usado no cálculo
da categoria de análise;
c) a cada categoria de análise é atribuído um peso (em %) que será usado
no cálculo da dimensão;
10. o resultado de cada uma das três dimensões era constituído de
indicadores sintéticos que procuravam agregar a avaliação 122 aspectos,
30 indicadores e nove categorias de análise;
11. embora complexa, o cálculo das notas das dimensões nas Condições de
Ensino era mais transparente, permitindo a identificação de cada peso de aspecto
avaliado.
Como dito anteriormente, o instrumento Condições de Ensino foi substituído
pelo Instrumento de Avaliação do Curso de Direito que passa a ser descrito na
seção a seguir.

4.3 INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DO CURSO DE DIREITO (2004-2012)
A estrutura do Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação (presencial
e a distância) divulgada em maio de 2012 e que tem integrado, e atualizado, o
aparato avaliativo do SINAES, guarda semelhanças e especificidades em relação às
versões anteriores dos instrumentos de avaliação externa. Especificamente, guarda
mais semelhanças com as Condições de Oferta do que com as Condições de
Ensino, como se verá ao longo da presente seção.
O instrumento está dividido em três partes: Contextualização da IES e do
Curso; avaliação dos indicadores que compõem as três dimensões; e uma seção de
requisitos legais na qual são arrolados 13 itens “essencialmente regulatórios”. E, por
serem essencialmente regulatórios,

Não fazem parte do cálculo do conceito da avaliação. Os avaliadores
apenas farão o registro do cumprimento ou não do dispositivo legal e
normativo por parte da instituição para que o Ministério da Educação,
de posse dessa informação, possa tomar as decisões cabíveis.
(BRASIL, 2012b).
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Figura 5 - Estrutura do instrumento de avaliação de Cursos de Graduação em Direito,
dimensão contextualização

Fonte: BRASIL (2012b).
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Figura 6 - Estrutura do instrumento de avaliação de Cursos de Graduação em Direito,
dimensão requisitos legais

Fonte: BRASIL (2012b).
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Figura 7 - Estrutura do instrumento de avaliação de Cursos de Graduação em Direito,
dimensão organização didático pedagógica

Fonte: BRASIL (2012b).

Diferentemente dos instrumentos anteriores, o instrumento de avaliação do
curso de graduação é mais simples visto que, ao abolir as subdimensões aspectos e
categorias de análise, tornou mais direta a relação entre o indicador e sua
correspondente dimensão.
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Tabela 4 - Dimensões e pesos nos processos de autorização e reconhecimento dos Cursos
de Graduação em Direito

Dimensão

Autorização
Peso
Dimensão

Autorização
Peso dos
Indicadores
(estimado)

Reconhecimento
Peso Dimensão

Reconhecimento
Peso dos
Indicadores
(estimado)

30

1,37

40

1,82

30

1,5

30

1,5

40

1,90

30

1,43

Organização
didáticopedagógica
Corpo docente
e tutorial
Infraestrutura
Fonte: BRASIL (2012b).

Pela nova sistemática, o conceito do curso passou a ser calculado “com base
na média aritmética ponderada dos conceitos das dimensões, os quais são
resultados da média aritmética simples dos indicadores das respectivas dimensões”
(BRASIL, 2012b), atribuindo-se pesos diferenciados para os processos de
autorização e de reconhecimento e renovação de reconhecimento, conforme
Tabela 4.
Embora o INEP/MEC declare o peso atribuído a cada uma das dimensões,
não há declaração quanto ao peso dos indicadores no cômputo da nota de cada
dimensão. Sendo assim, só é possível identificar o peso de cada indicador ao se
dividir o peso atribuído a cada dimensão pelo número itens, cujo resultado é a
participação média (e estimada) de cada indicador no conceito do curso.
Tabela 5 - Indicadores avaliados pelo instrumento Condições de Oferta do
Curso de Direito, por dimensão
Dimensão

Indicadores

Organização Didática Pedagógica

22

Corpo Docente e Tutorial

20

Infraestrutura

21

Total

62

Fonte: BRASIL (2012b).
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Quadro 5 - Indicadores do instrumento de avaliação dos Cursos de Direito
Dimensão

1. Organização DidáticoPedagógica

2. Corpo Docente e Tutorial

Indicador
1.1. Contexto educacional
1.2. Políticas Institucionais
1.3. Objetivos do curso
1.4. Perfil Profissional do egresso
1.5. Estrutura curricular
1.6. Conteúdos curriculares
1.7. Metodologia
1.8. Estágio curricular supervisionado
1.9. Atividades complementares
1.10. Trabalho de conclusão de curso
1.11. Apoio ao discente
1.12. Ações decorrentes dos processos de avaliação
1.13. Atividades de tutoria
1.14. Tecnologias de informação e comunicação
1.15. Material didático institucional
1.16. Mecanismo de interação entre docentes, tutores e
estudantes
1.17. Procedimentos de avaliação dos processos de ensinoaprendizagem
1.18. Número de vagas
1.19. Integração com as redes públicas de ensino
1.20. Integração com o sistema local e regional de saúde e
o SUS
1.21. Ensino na área de saúde
1.22. Atividades práticas de ensino
2.1. Atuação do Núcleo Estruturante - NDE
2.2. Atuação do coordenador
2.3. Experiência do coordenador do curso em cursos a
distância
2.4. Experiência profissional, de magistério superior e de
gestão acadêmica do coordenador
2.5. Regime de trabalho do coordenador do curso
2.6. Carga horária de coordenação de curso
2.7. Titulação do corpo docente do curso
2.8. Titulação do corpo docente do curso - percentual de
doutores
2.9. Regime de trabalho do corpo docente do curso
2.10. Experiência profissional do corpo docente
2.11. Experiência no exercício da docência na educação
básica
2.12. Experiência de magistério superior do corpo docente
2.13. Relação entre o número de docentes e o número de
estudantes
2.14. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente
2.15. Produção científica, cultural artística ou tecnológica
2.16. Titulação e formação do corpo de tutores do curso

(Continuação)
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(Conclusão)
Dimensão

Indicador
2.17. Experiência do corpo de tutores em educação a
distância
2.18. Relação docentes e tutores - presenciais e a distância
2. Corpo Docente e Tutorial - por estudante
2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da
assistência médica
2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente
3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral
3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e
serviços acadêmicos
3.3. Sala de professores
3.4. Salas de aula
3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática
3.6. Bibliografia básica
3.7. Bibliografia complementar
3.8. Periódicos especializados
3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade
3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade
3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços
3. Infraestrutura
3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de
material didático
3.13. Núcleo de práticas jurídicas: atividades básicas
3.14. Núcleo de práticas jurídicas: atividades de arbitragem,
negociação e mediação
3.15. Unidades hospitalares de ensino e complexo
assistencial
3.16. Sistema de referência e contrarreferência
3.17. Biotérios
3.18. Laboratórios de ensino
3.19. Laboratórios de habilidades
3.20. Protocolos de experimentos
3.21. Comitê de ética em pesquisa
Fonte: BRASIL, (2012b)

A lista de itens avaliados é extensa, correspondendo a 62 itens divididos entre
as três dimensões. No documento não há nenhuma justificativa da seleção dos
indicadores. No entanto, é possível identificar vários itens que têm permanecido em
todas as versões dos instrumentos de avaliação de cursos, o que pode ser evidência
de que são indicadores que têm relevância para os processos de ensino e
aprendizagem. Dentre as similitudes destacam-se (i) a divisão em três dimensões
(organização didático-pedagógica; corpo docente e tutorial, para cursos de EAD; e
infraestrutura); (ii) atribuição de notas (e conceitos) usando-se uma escala de 1 a 5,
correspondendo a: 1 – inexistência/inobservância/não atendimento; 2 – insuficiente;
3 – suficiente; 4 – muito bom; 5 – excelente; (iii) uma seção final na qual o avaliador
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pode expressar comentários e impressões acerca da avaliação da dimensão; e (iv)
uma ampla seção cadastral na qual são feitas as contextualizações da instituição de
educação superior (IES) e do próprio curso que está sendo objeto do processo de
avaliação, conforme se pode verificar na Figuras 5 e 6.
Pela descrição do Instrumento de Avaliação do Curso de Direito, da análise
das figuras, quadros e tabela da presente seção, pode-se resumir que:
1. houve uma renomeação do instrumento de Condições de ensino para
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação em Direito (Presencial e a
Distância);
2. manteve-se a divisão em três dimensões: organização didáticopedagógica, corpo docente e tutorial e infraestrutura;
3. o total de itens avaliados no Instrumento de Avaliação de Cursos de
Graduação (62), retorna aos patamares de número de itens avaliados nas
Condições de Oferta (63) e reduz pela metade os existentes nas Condições de
Ensino (122);
4. o instrumento não apresenta subdivisões internas às dimensões avaliadas
como ocorria nas Condições de Ensino. No entanto, os itens avaliados que nas
Condições de Ensino eram denominados de “aspectos”, no Instrumento de
Avaliação de Curso são denominados mais adequadamente de “indicadores”;
5. conceitos

atribuídos

aos

indicadores

são:

1

–

inexistência/

inobservância/não atendimento; 2 – insuficiente; 3 – suficiente; 4 – muito bom; 5 –
excelente;
6. para as dimensões são atribuídos notas, calculados com base nos
conceitos atribuídos aos indicadores, que variam de 1 a 5;
7. o cálculo final da avaliação é resultado da média ponderada das notas
calculadas para cada dimensão;
8. o instrumento foi aplicado, de forma indistinta, em qualquer instituição de
ensino, independente da organização acadêmica e da categoria administrativa da
IES que ofertava o curso;
9. o cálculo do conceito foi feito observando-se os seguintes passos:
a) cada indicador é atribuído um conceito:

1 - Não Existente; 2 -

Insuficiente; 3 - Suficiente; 4 - Muito Bom/Muito Bem; e 5 - Excelente;
b) a cada indicador é atribuído um peso (em %) que será usado no cálculo
do conceito da dimensão;
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c) a cada dimensão é atribuído um peso (em %) que será usado no cálculo
final da avaliação do curso;
10. como não há a informação acerca do peso de cada indicador no cálculo
da nota de cada dimensão, os mesmos foram estimados dividindo-se o peso
atribuído a cada dimensão pelo número de indicador de cada dimensão. Obteve-se
assim, o peso estimado de cada indicador no conceito final do curso;
11. o resultado da avaliação realizada pelo instrumento constitui indicador
sintético que procura agregar a avaliação de 62 indicadores em uma única nota que
varia de 1 a 5.
12. embora complexa, o cálculo das notas das dimensões nas Condições de
Ensino era mais transparente, permitindo a identificação de cada peso de aspecto
avaliado.

5 RESULTADOS
Neste Capítulo, serão apresentados os resultados da aplicação do checklist
construído no estudo, que permitiu comparar os três instrumentos de avaliação
externa de cursos de graduação em Direito. Serão ainda apresentadas as respostas
às questões avaliativas.

5.1 RESULTADOS DA APLICAÇÃO DO CHECKLIST
O Quadro 6 resume os resultados da aplicação do checklist na comparação
dos três instrumentos avaliativos do Curso de Direito.
Quadro 6 - Resultados da aplicação do checklist de avaliação aos Instrumentos de
avaliação do Curso de Direito
Quesitos
(elaborados com base na legislação
em vigor e a partir de revisão
bibliográfica)
1. Avaliação do cabedal social,
econômico e cultural da família e da
comunidade da qual o aluno se
origina
2. Habilidades e competências
adquiridas nas etapas prévias ao
ingresso do aluno na graduação, à
sua formação acadêmica no ensino
secundário;
3. Capacidade cognitiva do aluno,
representada pela capacidade de
aprendizado e desempenho
acadêmico;
4. Desempenho dos docentes, em
especial a motivação profissional, a
atualização acadêmica e aspectos
vocacionais;
5. Infraestrutura da instituição e
qualidade dos serviços disponíveis;
6. Assistência ao estudante, em
especial a definição de uma política
de bolsas condizente com as
necessidades do aluno e com a
capacidade financeira da instituição;
7. Condições de funcionamento,
quantidade e qualidade do acervo da
biblioteca;

Natureza
Indicador

Condições
de Oferta
1996

Condições
de Ensino
2002

Instrumento
Avaliação
2004

Insumo

Não

Não

Sim

Insumo

Não

Não

Sim

Resultado

Não

Não

Não

Resultado

Sim

Sim

Sim

Insumo

Sim

Sim

Sim

Insumo

Não

Sim

Sim

Insumo

Sim

Sim

Sim

(Continuação)
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(Conclusão)
Quesitos
(elaborados com base na legislação
em vigor e a partir de revisão
bibliográfica)
8. Percepção do corpo docente,
discente e técnico-administrativo
quanto às atividades de ensino;
9. Avaliação dos programas de
atividades complementares e sua
influência nos processos de ensinoaprendizagem.
10. Avaliação dos programas de
pesquisa e sua interdependência com
os processos de ensinoaprendizagem;
11. Produtividade acadêmica
representada pelo número de artigos
e livros publicados (discentes e
docentes);
12. Efetividade da produtividade
acadêmica representada pelo número
de citações em artigos e livros
publicados;
13. Produtividade acadêmica
representada pelo número de
patentes requeridas (caso seja o
caso);
14. Alunos de graduação
beneficiados com atividades de
iniciação científica;
15. Avaliação dos programas de
extensão e sua interdependência
com os processos de ensinoaprendizagem;
16. Atuação voltada para a melhoria
do ambiente social, econômico e
cultural da comunidade na qual a
instituição de ensino está instalada;
17. Eficácia institucional, prevista no
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI);
18. Efetividade acadêmica e social,
com vista à promoção de ações pelas
instituições de ensino superior que
impactem na melhoria das condições
locais ou regionais;
19. Aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades
sociais das instituições, conforme
previsto no SINAES.
Fonte: O autor (2012).

Natureza
Indicador

Condições
de Oferta
1996

Condições
de Ensino
2002

Instrumento
Avaliação
2004

Resultado

Não

Sim

Não

Impacto

Não

Não

Não

Impacto

Sim

Não

Não

Resultado

Sim

Sim

Sim

Impacto

Não

Não

Não

Resultado

Não se aplica ao curso de Direito.

Resultado

Não

Sim

Sim

Resultado

Sim

Sim

Sim

Impacto

Sim

Sim

Sim

Resultado

Sim

Sim

Sim

Impacto

Não

Não

Não

Impacto

Não

Não

Não
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De um total de 19 quesitos do checklist, nenhum está associado a indicadores
de processo ou de produto. Todos estão associados a indicadores cuja natureza é
de insumo (5), resultado (8) e impacto (6 quesitos). Portanto, observa-se que o
checklist, elaborado com base na literatura sobre desempenho escolar e na
legislação que regula a educação superior brasileira, é composto por indicadores
que visam a identificar os insumos, resultados e impactos das instituições de
educação superior, não se atendo a indicadores de processo ou de resultado.

Tabela 6 - Resultados da aplicação do checklist de avaliação aos instrumentos de avaliação
do Curso de Direito
Instrumento de Avaliação
Institucional Externa
Condições de Oferta 1996
Condições de Ensino 2002
Instrumento Avaliação 2004

SIM
Número de
Quesitos
8
10
11

NÃO
Número de
Quesitos
10
8
7

Não se Aplica ao
Curso de Direito
1
1
1

Fonte: O autor (2012).

O instrumento Condições de Oferta não atende a 10 quesitos de um total de
19; as Condições de Ensino não atende a 8; e, por fim, o Instrumento de Avaliação
Externa não atende a 7 de um total de 19 itens. Apenas um item, o de nº 13
(produtividade acadêmica representada pelo número de patentes requeridas (caso
seja o caso) não se aplica ao curso de Direito. Trata-se de um indicador relevante
para as áreas de ciências aplicadas visto que podem ser tomado como proxy da
qualidade e da eficácia da produção tecnológica, decorrente dos processos
acadêmicos e científicos das instituições.
De uma forma geral, os quesitos que compõem o checklist estão associados
a indicadores cuja natureza é insumo, resultado e impacto, não constando
indicadores associados a processos ou produtos. Em certa medida, e considerando
a legislação brasileira ou práticas estabelecidas na área educação, faz sentido
construir um processo de avaliação com recorte no perfil do aluno e dos recursos
materiais e humanos disponíveis nas IES – nos insumos – e nos resultados e
impactos visto que: 1) as instituições de educação superior, independente da
categoria administrativa, da organização acadêmica e do tipo de curso que oferta,
gozam de autonomia didático-científica de professores; 2) as universidades, além da
autonomia didático-científica, gozam da autonomia administrativa. Neste sentido, as
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instituições de educação superior devem ter autonomia para definir os seus
processos didático-pedagógicos ou o perfil acadêmico esperado dos alunos, os
resultados decorrentes dos processos, cabendo ao poder público avaliar conforme o
que está estabelecido na legislação, especialmente o que o SINAES determinou
como objetivos do sistema nacional de avaliação da educação superior.
As demais alterações verificadas foram marginais e decorrentes da
polissemia de termos empregados e não da mudança de paradigmas teóricos e
conceituais acerca da avaliação. Adicionalmente, verifica-se que os itens constantes
nos três instrumentos de avaliação externa estão voltados para os processos de
ensino do que para os insumos, resultados e impactos dos mesmos.

5.2 RESPOSTAS ÀS QUESTÕES AVALIATIVAS
Da análise comparada das três versões de instrumentos de avaliação externa
de cursos de graduação em Direito, observa-se que existem muito mais
permanências, tanto na estrutura lógica e formal dos instrumentos, quanto dos itens
que foram objeto das avaliações. Alterações substantivas ocorreram na definição
dos critérios e nos pesos atribuídos a cada item avaliado.
É de se esperar que os instrumentos de avaliação externa estejam alinhados
com a legislação em vigor que não apenas fundamentou a elaboração e aplicação,
como também empregou legitimidade aos mesmos permitindo a sua incorporação
ao aparato regulatório e avaliativo do sistema (nacional) de educação superior
brasileira.
Neste sentido, é de se perguntar se os instrumentos estão alinhados e se
contribuem para o atendimento das finalidades do Sistema Nacional de Avaliação da
Educação Superior (SINAES), que foram estabelecidas pela Lei 10.861/2004 que
são: “promover a melhoria da qualidade”; “orientar a expansão da oferta”; “promover
a eficácia institucional”; “promover a efetividade acadêmica e social”; e “garantir o
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais” (BRASIL, 2004a).
A resposta a esta e às outras questões avaliativas são apresentadas nesta seção.
1) Quais a(s) técnica(s) utilizadas para elaborar os instrumentos de
avaliação?
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Os instrumentos foram elaborados com base na técnica análise multicritério
(AMD) que se vale da organização de informações, dados e estatísticas com vistas a
se produzir uma conclusão sintética simples ao final da avaliação. Nos instrumentos
Condições de Oferta e de Avaliação de Cursos de Graduação o uso da AMD deu-se
de forma unidimensional, ou seja, as dimensões avaliativas não possuíam
subdimensões como ocorreu com as Condições de Ensino que era dividida em
dimensões, categorias de análise, indicadores e aspectos. A principal vantagem ao
se usar a técnica AMD de forma unidimensional é a identificação direta, e sem
instâncias intermediárias, da correspondência entre o que está sendo avaliado e o
resultado final da avaliação ou parcial das dimensões. Tal situação ocorreu tanto nas
Condições de Oferta quanto no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação.
Nos três instrumentos atribuiu-se pesos à menor fração da avaliação. Tanto
nas Condições de Oferta quanto nas Condições de Ensino os pesos atribuídos eram
amplamente declarados ao longo dos instrumentos, permitindo identificar a
participação relativa de cada quesito avaliado no cômputo das notas das dimensões
e da avaliação como um todo. No entanto, não há menção quanto aos porquês de
se usar peso 10 ou 50 para um item qualquer. Ao longo dos documentos – e em
pesquisas realizadas na internet – não há a apresentação de justificativas para que
o quesito regime de trabalho tenha peso de 15% nas Condições de Oferta; de 7 nas
Condições de Ensino (numa escala de 0 a 100); e estimada de 1,5 no Instrumentos
de Avaliação de Curso. Neste sentido, cabe indagar quanto à existência de alguma
teoria ou modelo estatístico empiricamente testado que justifique e qualifique a
distribuição de pesos entre os itens avaliados. Afinal de contas, regime de trabalho
tem impacto de 15%, 7% ou 1,5% na eficácia dos processos de ensinoaprendizagem para a educação superior?
Como visto ao longo da dissertação, os instrumentos de avaliação externa
usaram em demasia da construção de indicadores, de indicadores sintéticos e
índices para construir métricas avaliativas. A título de exemplo, as notas obtidas nas
verificações in loco integram o diagnóstico avaliativo ao lado de outras métricas
como a do Exame Nacional de Desempenho Discente (ENADE), o Conceito
Preliminar de Curso (CPC), o Conceito de Curso (CC) e Índice Geral de Cursos
(IGC). Todos foram construídos e estruturados a partir de um escala de nota que vai
de 1 a 5. Cabe indagar se não seriam mais úteis e inteligíveis ao processo avaliativo
o uso de painéis de indicadores no lugar de índices ou indicadores sintéticos?
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Aqui cabe registrar a polissemia de termos usados para se designar os
quesitos que compunham os instrumentos de avaliação: itens nas condições de
oferta; aspectos nas Condições de Ensino; e indicadores no Instrumento de
Avaliação de Cursos de Graduação. Não cabe aqui especular quanto às motivações
(intenções ou omissões) ao se usar termos distintos para o mesmo fenômeno
avaliativo. No entanto, a imprecisão conceitual pode comprometer a inteligibilidade
dos instrumentos e do próprio processo avaliativo como um todo, contribuindo para a
percepção de que o mesmo visa atender, pura e simplesmente, ao MEC e às
necessidades de comando e controle da sua estrutura burocrática, o que
descaracteriza e desvirtua os princípios filosóficos e as premissas do SINAES.
2) Quais as alterações, permanências e inovações identificadas nas três
versões dos instrumentos de avaliação institucional externa dos cursos de
graduação?
As alterações identificadas nas três versões dos instrumentos de avaliação
institucional externa dos Cursos de Direito – Condições de Oferta, Condições de
Ensino e Instrumento de Avaliação – são marginais e decorrentes do número de
itens avaliados e da polissemia de termos e conceitos utilizados para a elaboração
dos mesmos do que decorrência do atendimento da legislação em vigor que aponta
para metadesafios, impactos, eficácia e efetividade para a educação superior,
descontadas características decorrentes do perfil socioeconômico dos alunos e da
região na qual se situa a instituição de ensino.
Corroboram para o presente argumento as permanências identificadas como
a necessidade de verificações in loco, o uso de indicadores sintéticos seja por
dimensão

avaliada

(corpo

docente,

projeto

didático-pedagógico

e

infraestrutura/instalações) ou para a avaliação como um todo nas três versões do
instrumento; o uso da técnica de análise multicritério para avaliar os itens, ancorada
na atribuição de conceitos aos mesmos que, ponderados por pesos atribuídos sem
estudos estatísticos que os justifiquem, fornecem a nota ou conceito final da
avaliação.
3) Os instrumentos de avaliação externa (IAE) estão em conformidade com a
legislação em vigor que legitimou a elaboração dos instrumentos de avaliação
externa dos Cursos de Direito?
Do ponto de vista estritamente formal, os instrumentos de avaliação externa
(IAE) atendem plenamente à legislação brasileira, o mesmo não ocorrendo quando
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se faz uma análise substantiva calcada na interpretação da legislação. Uma leitura
conjunta dos Artigos 205 e 206 da Constituição Federal de 1988 permite identificar
que se deve “garantir a qualidade da educação superior no país”, bem como
“promover o desenvolvimento da pessoa”, “o exercício da cidadania” e a
“qualificação para o trabalho”. Constituem, assim, os objetivos últimos do sistema
brasileiro de educação como um todo e do sistema de educação superior, em
particular. Os objetivos determinados pela Constituição Federal de 1988 devem
abarcar tanto as instituições de educação superior, como também os processos
estritamente administrativos de autorização, reconhecimento (e renovações),
supervisão e avaliação dos cursos de graduação.
Adicionalmente, há que se considerar que termos como “promover o
desenvolvimento da pessoa” e “exercício da cidadania” são meta declarações que
possuem componentes metafísicos, senão teleológicos, que estão sujeitas a
interpretações diversas oriundas do contexto histórico, econômico, social e político
vivido pela sociedade brasileira. São, portanto, declarações que visam direcionar o
impacto que os processos de ensino e aprendizagem devem ter sobre o indivíduo
em particular e sobre a sociedade como um todo.
A Lei nº 10.861 (BRASIL, 2004) e a Portaria Ministerial nº 2.051/2004
(BRASIL, 2004) que instituíram e regulamentaram o SINAES, atualmente em vigor,
respondem às indagações acima ao afirmar que a finalidade do sistema de
educação superior é promover a melhoria da qualidade; orientar a expansão da
oferta; promover a eficácia institucional; promover a efetividade acadêmica e social;
e garantir o aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais.
Se, de um lado, a Constituição Federal de 1988 determina quais os impactos
esperados dos sistemas de educação brasileiros, por outro, os instrumentos de
avaliação estão voltados ao atendimento de processos administrativos (estritamente
burocráticos) de autorizar, reconhecer, credenciar e supervisionar os cursos e as
instituições de educação superior.
Em todo caso, permanecem algumas indagações.
Como construir mecanismo de avaliação dos cursos de graduação a partir de
conceitos tão abstratos como “promover o desenvolvimento da pessoa”, “o exercício
da cidadania” e a “qualificação para o trabalho” – como determinado pela
Constituição Federal de 1988 – e “promover a eficácia institucional” a “promover a
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efetividade acadêmica e social” ou “garantir o aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades sociais”, de acordo com a Lei nº 10.861/2004?
Como alinhar um sistema de avaliação que conta com instituições, docentes,
discentes, regiões e comunidades tão diversas quanto os existentes num país de
dimensão continental como o Brasil?
Como exigir os mesmos padrões de excelência e qualidade dos cursos de
graduação em Direito considerando-se ambientes tão diversificados, díspares e
desiguais quanto o brasileiro?
Adicionalmente, como exigir os mesmos padrões de excelência e qualidade
dos cursos considerando-se a “categoria administrativa” e a “organização
acadêmica” das instituições?
Neste sentido, fazem-se necessárias a elaboração de outras questões
adicionais como: (i) o que deve ser considerado como qualidade na educação? (ii) É
possível fazer avaliações de impacto – identificando a efetividade e o impacto dos
cursos de graduação sobre a sociedade e os indivíduos – com base nos
instrumentos de avaliação atualmente utilizados?
Ao se procurar identificar se os instrumentos de avaliação externa

estão

aptos a identificar o impacto e a efetividade acadêmica e social dos cursos de
graduação, com base no checklist elaborado com base na teoria do valor agregado,
identifica-se que itens importantes não foram observados, inclusive itens expressos
e declarados pelo SINAES como a “efetividade acadêmica e social” e o
“aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das instituições”.
Das considerações acima depreende-se que, de um ponto de vista
substantivo – considerando-se o impacto e a efetividade dos cursos de graduação
em Direito que vão muito além da “qualificação para o trabalho” ou do atendimento
dos processos estritamente administrativos de autorização e reconhecimento dos
cursos de graduação – os instrumentos não estão alinhados com as metas e
objetivos maiores da educação superior brasileira.
Substantivamente falando, a legislação estabelece metas muito mais
associadas aos impactos e à efetividade das políticas educacionais do que aos
processos e aos resultados medidos em termos de métricas específicas associadas
a números absolutos ou relativos de aprovações em exames nacionais – no caso
dos estudantes – ou desempenho em processos de avaliação de cursos específicos,
por parte das instituições de educação superior. Em outras palavras, embora
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estejam em conformidade legal e formal, de um ponto de vista substantivo, os
instrumentos de avaliação externa estão desalinhados com as metas e objetivos
maiores estabelecidos pela Constituição Federal de 1988 e pelo próprio SINAES.
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APÊNDICE A – Checklist de avaliação dos instrumentos de avaliação
dos Cursos de Direito
Quesitos
(elaborados com base na
legislação em vigor e a partir de
revisão bibliográfica)
1. Avaliação do cabedal social,
econômico e cultural da família e da
comunidade da qual o aluno se
origina
2. Habilidades e competências
adquiridas nas etapas prévias ao
ingresso do aluno na graduação, à
sua formação acadêmica no ensino
secundário;
3. Capacidade cognitiva do aluno,
representada pela capacidade de
aprendizado e desempenho
acadêmico;
4. Desempenho dos docentes, em
especial a motivação profissional, a
atualização acadêmica e aspectos
vocacionais;
5. Infraestrutura da instituição e
qualidade dos serviços disponíveis;
6. Assistência ao estudante, em
especial a definição de uma política
de bolsas condizente com as
necessidades do aluno e com a
capacidade financeira da instituição;
7. Condições de funcionamento,
quantidade e qualidade do acervo da
biblioteca;
8. Percepção do corpo docente,
discente e técnico-administrativo
quanto às atividades de ensino;
9. Avaliação dos programas de
atividades complementares e sua
influência nos processos de ensinoaprendizagem.
10. Avaliação dos programas de
pesquisa e sua interdependência
com os processos de ensinoaprendizagem;
11. Produtividade acadêmica
representada pelo número de artigos
e livros publicados (discentes e
docentes);
12. Efetividade da produtividade
acadêmica representada pelo
número de citações em artigos e
livros publicados;

Natureza
Indicador

Condições
de Oferta
1996

Condições Instrumento
de Ensino
Avaliação
2002
2004
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Quesitos
(elaborados com base na
legislação em vigor e a partir de
revisão bibliográfica)
13. Produtividade acadêmica
representada pelo número de
patentes requeridas (caso seja o
caso);
14. Alunos de graduação
beneficiados com atividades de
iniciação científica;
15. Avaliação dos programas de
extensão e sua interdependência
com os processos de ensinoaprendizagem;
16. Atuação voltada para a melhoria
do ambiente social, econômico e
cultural da comunidade na qual a
instituição de ensino está instalada;
17. Eficácia institucional, prevista no
Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI);
18. Efetividade acadêmica e social,
com vista à promoção de ações
pelas instituições de ensino superior
que impactem na melhoria das
condições locais ou regionais;
19. Aprofundamento dos
compromissos e responsabilidades
sociais das instituições, conforme
previsto no SINAES.

Natureza
Indicador

Condições
de Oferta
1996

Condições Instrumento
de Ensino
Avaliação
2002
2004

