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RESUMO
O estudo teve como objetivo avaliar o projeto de auto avaliação institucional de uma
Instituição de Ensino Superior privada à luz do marco regulatório em vigor até 2016 e
frente a padrões de avaliação internacionalmente aceitos. O projeto, objeto deste
estudo, foi elaborado em 2004, ano em que o Sistema Nacional de Avaliação do
Ensino Superior foi instituído no Brasil, tendo, a partir daí, as instituições de ensino
superior que criar formalmente suas Comissões Próprias de Auto avaliação que
passam a ser responsáveis pela elaboração do projeto desde sua auto avaliação,
concepção, política até a estratégia para sua implementação. Foi elaborado um
estudo das alterações ocorridas no marco regulatório nos 12 anos que se seguiram à
Lei que instituiu o Sinaes e construído o instrumento avaliativo, uma lista de
verificação, devidamente validada por especialistas na área. Esta lista é composta de
4 dimensões: representatividade, projeto técnico, viabilidade de execução e
atendimento ao marco regulatório, com 21 categorias e 102 indicadores avaliados dos
pontos de vista quantitativo e qualitativo. O projeto avaliativo foi analisado pela autora
deste estudo, cujo resultado revelou que a dimensão viabilidade de execução, frente
ao previsto no projeto, é a mais próxima da realidade atual, seguida da dimensão
representatividade, e que o projeto técnico e o atendimento ao marco regulatório são
as que apresentam maior afastamento do que hoje vigora. São apresentadas
recomendações gerais tais como a necessidade de o projeto prever o relacionamento
da

avaliação

institucional

em

suas diversas

dimensões

como

Plano

de

Desenvolvimento Institucional; a previsão de acompanhamento da utilização dos
resultados da avaliação institucional interna e externa feita pela instituição de ensino
e a evolução que este procedimento pode trazer para ela; a previsão de elaboração
de relatórios gerenciais sucintos e responsivos elaborados especificamente para os
dirigentes, de forma a colaborar em seu processo decisório. Sugere-se também a
alteração da estrutura do projeto, desvinculando a parte conceitual, política e
estratégica da operacional, que guarda características dinâmicas; que haja um
monitoramento da implementação das ações de avaliação previstas em cronograma
e que a metodologia e forma de análise dos dados de cada aspecto avaliado previsto
no projeto fique formalmente registrada.
Palavras-chave: Avaliação. Auto avaliação. Sinaes. Lista de verificação. Ensino
superior.

ABSTRACT
The study aimed to evaluate the institutional self-assessment project of a Private
Higher Education Institution in the light of the regulatory framework in force until 2016
and according to internationally accepted standards of evaluation. The project, which
was the subject of this study, was prepared in 2004, the year in which the National
System for the Evaluation of Higher Education was instituted in Brazil. From then on,
the HEIs formally created their Own Self-Assessment Commissions, which became
responsible for the project elaboration from the design, policy until the strategy for its
implementation. A study of the changes that occurred in the regulatory framework in
the 12 years that followed the Law establishing the Sinaes was carried out and a
checklist

was

developed.

This

list

was

composed

of

four

dimensions:

representativeness, technical design, feasibility of execution and compliance with the
regulatory framework, with 21 categories and 102 indicators evaluated from the
quantitative and qualitative points of view. After analyzing the results, it was verified
that the feasibility dimension of execution, compared to the predicted in the project,
was the one that presented to be closer to the current reality, followed by the
representativeness dimension and that the technical project and compliance with the
regulatory framework are the ones that are more distant of what is required today. As
general recommendations, the author pointed out the need for the project to predict
the relationship of institutional evaluation in its various dimensions to the PDI; that there
is a forecast of a monitoring of the use of the results of the internal and external
institutional evaluation made by the IES and the evolution that this procedure can bring
to it; that there is a forecast of succinct and responsive management reports prepared
specifically for managers, in order to collaborate in their decision-making process. It is
also suggested to change the structure of the project, unlinking the conceptual, political
and strategic part of the operation, which has dynamic characteristics; That there is a
monitoring of the implementation of the evaluation actions planned in schedule; That
the methodology and form of analysis of the data of each assessed aspect foreseen in
the project is formally registered.
Keywords: Evaluation. Self-evaluation. Sinaes. Checklist. Higher Education.
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1 A AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO BRASIL
O tema avaliação do ensino superior no Brasil é apresentado como pano de
fundo deste estudo avaliativo desenvolvido por uma dirigente acadêmica de uma
universidade privada de ensino superior. O projeto de auto avaliação, elaborado
anteriormente na instituição, não havia sido objeto de análise avaliativa com vistas a
sua atualização.
O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (Sinaes) é hoje o marco
regulatório em vigor para as instituições de ensino superior que compõem o sistema
federal, independentemente de sua categoria administrativa1 ou organização
acadêmica2. Para efeitos desse estudo, entende-se marco regulatório3 como “um
conjunto de normas, leis e diretrizes que regulam o funcionamento dos setores nos
quais agentes privados prestam serviços de utilidade pública” (WOLFFENBUTTEL,
2006, p. 80).
O Sinaes, foi instituído pela Lei nº 10.861 de 14 de abril de 2004 e tem a
melhoria da qualidade da educação superior como a sua principal finalidade. Além
desta, são ainda finalidades do Sinaes: orientação da expansão da oferta do ensino
superior, o aumento permanente de sua eficácia institucional e efetividade acadêmica
e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e
responsabilidades sociais das instituições de educação superior, por meio da
valorização de sua missão pública, da promoção dos valores democráticos, do
respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade
institucional (BRASIL, 2004a).
O Sinaes prevê a avaliação em três níveis: das instituições, de cursos e dos
estudantes.
A avaliação das instituições se dará por meio de procedimentos de avaliação
externa e de auto avaliação, respeitando-se a diversidade e as especificidades das

1

A categoria administrativa de uma IES diz respeito a sua constituição jurídica como pública (federal,
estadual ou municipal) ou privada (com ou sem fins lucrativos)
2 Sua organização acadêmica, de acordo com o artigo 12 do decreto nº 5.773/2006 pode ser como I –
Faculdade, II - Centro Universitário ou III- Universidade (BRASIL, 2006).
3 Os marcos regulatórios classificam-se em Originários (aqueles que antecedem à norma em seu
contexto e são hierarquicamente superiores a ela) e Derivados (aqueles que sucedem à norma em
seu contexto e são hierarquicamente inferiores a ela e que surgem por imposição das mesmas ou por
necessidade de complementá-las). (Blog Estado Livre – Nildo Lima Santos, 2011, disponível em:
<https://wwwnildoestadolivre.blogspot.com.br/2011/06/conceito-de-marco-regulatorio.html>, acesso
em: 12 nov. 2016). Neste trabalho consideramos como originários as Leis e Decretos; portarias, notas
técnicas e outras foram considerados derivados.
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diferentes organizações acadêmicas. O objetivo da avaliação institucional é identificar
o perfil da Instituição de Ensino Superior (IES), buscar a sua relevância e o significado
de sua atuação. Isto se dará pela análise das dimensões relacionadas nos incisos I a
X do art. 3º do Sinaes:
I.
II.

a missão e o plano de desenvolvimento institucional;
a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão
e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de
pesquisa, de monitoria e demais modalidades;
III. a responsabilidade social da instituição, considerada
especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à
inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa
do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do
patrimônio cultural;
IV. a comunicação com a sociedade;
V. as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo
técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento
profissional e suas condições de trabalho;
VI. organização e gestão da instituição, especialmente o
funcionamento e representatividade dos colegiados, sua
independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a
participação dos segmentos da comunidade universitária nos
processos decisórios;
VII. infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa,
biblioteca, recursos de informação e comunicação;
VIII. planejamento e avaliação, especialmente os processos,
resultados e eficácia da auto avaliação institucional;
IX. políticas de atendimento aos estudantes;
X. sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior.
(BRASIL, 2004).

Já a avaliação dos Cursos pretende verificar as condições de oferta oferecidas
pelas IES aos estudantes com relação ao corpo docente, infraestrutura e organização
didático pedagógica. Para tal o Sinaes prevê o uso de instrumentos diversos, inclusive
a visita no próprio local.
A avaliação dos estudantes, de acordo com o Sinaes, é feita mediante a
aplicação periódica com intervalo máximo de três anos, do Exame Nacional de
Desempenho dos Estudantes (ENADE), que contempla a aferição dos conteúdos
previstos nas diretrizes curriculares dos Cursos e a verificação de outras
competências que permitam ao graduado acompanhar a evolução do conhecimento
de sua área de atuação e a compreensão da realidade brasileira e mundial. O ENADE
passou a compor a estrutura curricular dos cursos como um componente curricular
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obrigatório e que deve constar do histórico escolar do aluno, conforme disposto na
Portaria 40/2007, republicada em 2010.
Para fazer a coordenação do Sinaes e a sua supervisão, foi criado, no âmbito
da mesma Lei, a de nº 10.861/2004, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação
Superior (CONAES), como órgão colegiado vinculado ao Gabinete do Ministro da
Educação com as seguintes atribuições:

I.

II.

III.

IV.

V.

VI.
VII.

propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da
avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos
estudantes;
estabelecer diretrizes para organização e designação de
comissões de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e
encaminhar recomendações às instâncias competentes;
formular propostas para o desenvolvimento das instituições de
educação superior, com base nas análises e recomendações
produzidas nos processos de avaliação;
articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a
estabelecer ações e critérios comuns de avaliação e supervisão
da educação superior;
submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da
Educação a relação dos cursos a cujos estudantes será aplicado
o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes - ENADE;
elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de
Estado da Educação;
realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre
que convocadas pelo Ministro de Estado da Educação. (BRASIL,
2004a).

Igualmente, além disto no âmbito do Sinaes, cada IES deve constituir sua
Comissão Própria de Auto avaliação (CPA), que terá a responsabilidade de conduzir
os processos de avaliação internos, de forma autônoma em relação a outros órgãos
colegiados e deverá contar com a participação de todos os segmentos da comunidade
universitária e da sociedade civil organizada, sem privilégio de maioria absoluta de
quaisquer um dos segmentos que a compõem. Seus membros são nomeados pelo
dirigente máximo da instituição ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento
(BRASIL, 2004a).
Neste sentido, Dias Sobrinho e Balzan (1995), sinalizando para as
Universidades, afirmaram que elas não só devem construir uma imagem
razoavelmente unitária da sociedade, mas também de si mesmo. E ainda que:
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As Universidades modernas têm clareza de que não devem ser
instituições endogenamente autônomas e eticamente soberanas,
distanciadas da práxis e das demandas objetivas da sociedade. O
conhecimento é cada vez mais requisitado como força produtiva mas
também como instrumento de cidadania, em sua pluralidade, em sua
diversidade. (DIAS SOBRINHO; BALZAN 1995, p. 17).

E também, como bem diz Tognarelli,

Somente conhecendo as estruturas das realidades é que nos
colocamos em condições de as superar, transformá-las e de
compreender que os processos de mudanças não se dão sem
contradições, críticas e resistências. É preciso encará-los sem o véu
da inocência ou da ilusão vazia de que, simplesmente, haverá
melhoras sem firmes e insistentes propósitos para tal. (TOGNARELLI,
2012, p. 72).

Na perspectiva destes autores, a auto avaliação institucional tornou-se
protagonista nos processos regulatórios da Educação Superior no país. A avaliação
não é estática, tem sentido dinâmico e processual. Além do mais, a forma como a
instituição de ensino superior se apropria da avaliação demonstra o seu propósito
maior de contribuir para a construção da sociedade. E, como afirma Dias Sobrinho
(1999).

Mas também àquelas instituições que, não tendo finalidade lucrativa,
embora não sejam gratuitas, procuram cumprir com muita seriedade
as exigências de produzir uma educação de qualidade orientada para
princípios e valores públicos. Para produzir isso, a Universidade não
pode abdicar do imperativo ético e da prerrogativa histórica da
titularidade da avaliação. (DIAS SOBRINHO, 1999, p. 62).

O processo de auto avaliação pressupõe desafios, que serão enfrentados de
maneira diferenciada pelas IES:

Atuação com qualidade exige um processo avaliativo que promova a
interação humana e garanta a ética e seriedade no levantamento de
suas próprias fragilidades, além de favorecer condições para que
possa atender à sua qualidade e às avaliações regulatórias do Estado,
cumprindo o previsto legalmente sem deslocar-se de sua identidade,
missão e história. (TOGNARELLI, 2012, p. 74).
Desafios estes, enfrentados de maneira diferenciada pelas IES.
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1.1 O ESTUDO AVALIATIVO: JUSTIFICATIVAS E OBJETIVOS
Esse estudo avaliativo surge a partir do trabalho realizado como dirigente
acadêmica de uma Universidade privada, comunitária, nos termos da Lei nº
12.881/2013 (BRASIL, 2013) e confessional, na qual, ao assumir a função em 2013,
a autora deste trabalho deparou-se com o Projeto de Avaliação Institucional elaborado
pela CPA em 2004 para nortear o sistema de auto avaliação institucional na década
seguinte, atendendo à exigência contida na Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004a).
Passados 12 anos, não havia sido feita, até o momento, nenhuma revisão no projeto.
Por isso o mesmo tornou-se objeto deste estudo.
No intervalo de tempo entre a elaboração do Projeto e os dias atuais houve
diferentes versões dos instrumentos de avaliação institucional e de cursos por parte
do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e
novas regulações para o ensino superior que chegaram ao escopo da composição
pelas IES do Relatório de Auto avaliação Institucional, descrito na Nota Técnica
INEP/DAES/CONAES nº 065/2014 (INEP, 2014b).
Em plano mais específico este estudo avaliativo também se faz necessário para
rever se as ações contidas no Projeto poderiam ser executadas e concluídas de forma
a oferecer subsídios para os dirigentes da IES em seu processo de tomada de
decisões. Faz parte de um processo necessário e relevante à vida acadêmica da IES
e aos procedimentos para a busca da melhoria de sua qualidade. Afinal, o objetivo
maior do processo avaliativo é sugerir ações que, por sua vez, levem à transformação,
as quais exigem a intervenção dos dirigentes (PENNA FIRME, 2008).
Como questões avaliativas para esta avaliação foram propostas as seguintes:
Até que ponto o Projeto de Avaliação Institucional estudado possui
aproximações e distanciamentos com o requerido na atualidade, considerando o
marco regulatório em vigor e os padrões aceitos internacionalmente?
Em que medida a previsão de implementação proposta no Projeto demonstrase viável, do ponto de vista técnico?
Pela importância da auto avaliação no âmbito das Universidades, o objetivo
deste estudo é avaliar a Projeto de Avaliação Institucional da Universidade escolhida
para campo de estudo. Para tanto, inicialmente é apresentada a descrição do Sinaes
e os antecedentes de sua criação, bem como a evolução do marco regulatório após
2004, ano em que foi elaborado o Projeto de Avaliação Institucional da IES.
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Para a avaliação do Projeto de Avaliação Institucional foi elaborado um roteiro
de análise documental, a partir do qual foi construído um checklist ou lista de
verificação.
Fundamentada no entendimento de que a avaliação não deve ser uma série de
estudos separados em si, mas um sistema contínuo de auto renovação (WORTHEN;
SANDERS; FITZPATRICK, 2004), a abordagem utilizada neste estudo avaliativo foi a
Avaliação Centrada na Administração, uma abordagem que tem ênfase na utilidade
da informação gerada pelo estudo para aqueles que tomam decisões. Para a
avaliação do Projeto de Avaliação Institucional foram utilizadas algumas diretrizes e
padrões do Joint Committee on Standars for Education Evaluation4 (2011), como
Utilidade (U7 – comunicação e relatórios apropriados), e Exequibilidade (E1 –
gerenciamento do projeto), além de outras diretrizes extraídas de documentos que
compõem o marco regulatório da avaliação institucional, tais como a Lei nº
10.861/2004 (BRASIL, 2004a),

o instrumento de avaliação institucional externa

(INEP, 2014) e a nota técnica INEP/DAES/CONAES 065/2014. É importante saber
reconhecer, em meio à produção, armazenamento e transmissão de informações que
a avaliação pode gerar, o que é verdadeiramente relevante conhecer e dar a conhecer,
sendo este o seu maior desafio (PENNA FIRME, 2008).
Dessa forma, no capítulo a seguir serão apresentados os aspectos relevantes
da evolução do processo de implantação da avaliação institucional no Brasil.

4

Comitê Misto de Padrões de Avaliação Educacional - Criado em 1975, o Comitê Misto é uma coligação
de grandes associações profissionais nos Estados Unidos e Canadá preocupados com a qualidade
da avaliação na educação.
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2

ASPECTOS EVOLUTIVOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
Os antecedentes do marco regulatório da avaliação do ensino superior que

culminou na instituição do Sinaes, são aqui apresentados, de forma sucinta. Nesta
descrição é destacado o contexto do início da implantação da avaliação institucional
e da auto avaliação nas instituições de ensino superior, já que este estudo avalia o
projeto de auto avaliação de uma IES. Também identifica em qual documento de maior
relevância deste marco regulatório foram citadas as expressões avaliação institucional
e auto avaliação pela primeira vez no marco regulatório originário - em leis ou
decretos.
O interesse pela avaliação no Brasil pode ser justificado pela expansão do
ensino superior que a Reforma Universitária de 1968, instituída pela Lei nº 5.540/1968,
estimulou que ocorresse (ANTUNES; SILVA; BANDEIRA, 2011). A Associação
Nacional dos Docentes do Ensino Superior - ANDES foi quem iniciou as discussões.
Porém, nada de concreto ocorre na década de 1970, a não ser uma movimentação
do Ministério da Educação (MEC) que enviou técnicos para conhecer a realidade das
instituições de ensino superior nos Estados Unidos e Europa e trouxe especialistas
estrangeiros ao Brasil, promovendo reuniões com o intuito de conhecer os
procedimentos de avaliação e a realidade de suas universidades (RISTOFF, 1995).
Na época em que o Brasil vivia com grande endividamento junto ao Banco
Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) contraído em especial durante
o regime militar (1964-1985), as ações públicas para a educação superior eram
modestas,

se

comparadas ao

avanço

do

ensino

superior

privado.

Este

posicionamento estava coerente com a visão destes organismos, BM e FMI, para o
segmento: que a educação superior deve ser espaço de atuação, exclusiva, do setor
privado, com o apoio de um sistema de fundos para bolsas de estudo, destinadas aos
capazes, mas com renda insuficiente (KRUPPA, 2001). Em que pese a opinião da
autora referida, cabe destacar que neste período o processo tardio da formação da
universidade brasileira ganhou mais impulso (CUNHA, 2000) e houve a criação de 16
novas universidades federais. Mesmo assim, no período entre 1965 e 1980 houve um
grande aumento no número de matrículas no ensino superior, levando à
predominância do setor privado. Passou-se de 200 mil alunos em 1965, quando 43%
estavam matriculados nas IES privadas para um total de 1,4 milhão de estudantes,
ampliando para 63% o quantitativo de alunos na rede privada (MARTINS, 2002). A
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Tabela 1 e os Gráficos de 1 a 3 demonstram o crescimento das matrículas no ensino
superior de 1960 a 2015, assim como a participação e a taxa de crescimento dos
setores público e privado.
Tabela 1 - Evolução de matrículas no ensino superior no Brasil 1960-2015
Ano
1960
1970
1980
1985
1990
1995
2000
2005
2010
2015

Brasil
Total de
Evolução
matrículas
(%)
226.218
425.475
88,1
1.377.286
223,7
1.367.609
-0,7
1.540.080
12,6
1.759.703
14,3
2.694.245
53,1
4.567.798
69,5
6.379.299
39,7
6.633.545
4,0

Matrículas
132.250
210.610
492.232
556.680
578.625
700.540
887.026
1.246.704
1.643.298
1.823.752

Setor Público
Participação
(%)
58,5
49,5
35,7
40,7
37,6
39,8
32,9
27,3
25,8
27,5

Evolução
(%)
59,3
133,7
13,1
3,9
21,1
26,6
40,5
31,8
11,0

Matrículas
93.968
214.865
885.054
810.929
961.455
1.059.163
1.807.219
3.321.094
4.736.001
4.809.793

Setor Privado
Participação
(%)
41,5
50,5
64,3
59,3
62,4
60,2
67,1
72,7
74,2
72,5

Evolução
(%)
128,7
311,9
-8,4
18,6
10,2
70,6
83,8
42,6
1,6

Fonte: A autora (2017) adaptado de INEP (2015a); IBGE (2015).

Para ilustrar o aumento do número de alunos no ensino superior, seja público
ou privado, foi elaborado o Gráfico 1.

Gráfico 1 - Evolução das matrículas do ensino superior no Brasil nos setores público e
privado 1960-2015
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Fonte: A autora (2017) adaptado de INEP (2015a); IBGE (2015).

O Gráfico 2 ilustra de maneira diferente o aumento das matrículas no ensino
superior brasileiro até o ano de 2015, demonstrando, pela taxa de crescimento
expressa em termos percentuais, que as décadas de 70 e 80 tiveram efetivamente o
maior crescimento de matrículas.
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Gráfico 2 - Taxa de crescimento do ensino superior no Brasil nos setores público e privado
1960-2015
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Fonte: A autora (2017) adaptado de INEP (2015a); IBGE (2015).

O crescimento expressivo ocorrido, no entanto, trouxe outra realidade para o
país, a entrada do setor privado no ensino superior. O Gráfico 3 apresenta o aumento
da participação do setor privado, que a partir da década de 70 passa a ser o detentor
do maior número de matrículas, o que se mantém até 2015.
Gráfico 3 - Participação dos setores público e privado nas matrículas do ensino superior do
Brasil – 1960-2015
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Com a expansão de vagas e quantidade de instituições de ensino superior, era
preciso que o governo pensasse em uma forma de acompanhar e avaliar a qualidade
do ensino. Em 1983, houve uma primeira proposta para avaliação do ensino superior:
o Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) que,

Tinha o intuito discutir através de questionários aplicados a
estudantes, dirigentes e docentes de universidades, os temas gestão,
produção e disseminação de conhecimentos, colaborando de maneira
significativa na percepção do impacto da lei 5.540/68. De acordo com
a Comissão especial de Avaliação, essa lei propunha mudanças no
ensino superior no que se refere à "estrutura administrativa, `a
expansão das matrículas e à sua caracterização, à relação entre
atividades de ensino, pesquisa e extensão, características do corpo
docente e técnico administrativo e vinculação com a comunidade"
(BESE, 2007, p. 16).

Outra iniciativa voltada para a avaliação do ensino superior foi a criação do
Grupo Executivo para Reformulação da Educação Superior (GERES), em 1986; outra
ainda, foi a da Universidade de Brasília que, em 1987, apresentou uma Proposta de
Avaliação do Ensino Superior (BESE, 2007). Nenhuma das duas provocou qualquer
passo concreto no sentido da formalização de uma política nacional de avaliação, mas
deram a sua contribuição pelas reflexões e discussões feitas e ideias apresentadas.
A avaliação da Educação começava a ser colocada em pauta pelo segmento.

2.1 POR QUE AVALIAR? RETROSPECTIVA DA CRIAÇÃO DO SINAES
O estabelecimento de um marco regulatório tem como base a Constituição do
Brasil de 1988, que em seu artigo 205, afirma que a educação como direito de todos
e dever do Estado, e no artigo 206 apresenta é um dos princípios fundamentais para
a Educação no Brasil, em seu inciso VII - a garantia de padrão de qualidade.
Reconhece, ainda, a educação como livre à iniciativa privada, conforme seu artigo
209, desde que haja autorização e avaliação de sua qualidade pelo poder público, de
acordo com o inciso II. A Constituição determina também que seja decenalmente
estabelecido o Plano Nacional de Educação, de forma a assegurar, entre outras
metas, a melhoria da qualidade do ensino (BRASIL, 1988). Constata-se na
Constituição o uso das expressões: padrão de qualidade, avaliação da qualidade e
melhoria da qualidade. Na constituição há citação da palavra “avaliação” apenas 1
vez.
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Os gastos com a educação superior, a manutenção das universidades públicas
e o fomento dado às universidades privadas, em uma época de crise financeira no
país, no início da década de 1990, necessitavam ser justificados frente à sociedade.
Para Ristoff, a avaliação seria o meio pelo qual se proporcionaria a construção de um
projeto acadêmico-pedagógico e administrativo consistente, capaz até mesmo de
fortalecer a defesa da universidade pública (RISTOFF, 1995). Por meio da avaliação,
também seriam impostos ao setor privado critérios qualitativos para sustentar a
expansão quantitativa de suas instituições e cursos.
Assim, surgem e avançam as discussões sobre avaliação e avaliação
institucional.

Chega-se ao consenso (governo, instituições de ensino superior e

instituições de ensino superior representadas por diferentes associações e Fóruns) de
que a avaliação institucional seria uma forma de cumprir o dever de dar satisfação à
sociedade dos investimentos recebidos. Neste contexto, em março de 1993, durante
o governo do presidente Itamar Franco e tendo como ministro da educação Murilo
Hingel foi criado, no âmbito da Secretaria de Ensino Superior do Ministério da
Educação – SESu/MEC, o primeiro órgão de avaliação: a Coordenadoria Geral de
Análise e Avaliação Institucional (CODAI).
A iniciativa seguinte foi a constituição da Comissão Nacional de Avaliação das
Universidades Brasileiras por meio da Portaria MEC/SESu nº130 de 14 julho de 1993.
O objetivo era chegar a um consenso sobre que critérios deveriam ser levados em
consideração para a avaliação institucional. É a busca pelo estabelecimento de
padrões de qualidade, conforme preconizado pela Constituição Federal de 1988.
Assim é que esta Comissão, composta por representações dos principais segmentos
educacionais, elaborou e publicou o chamado Documento Básico sobre a Avaliação
das Universidades Brasileiras: uma proposta nacional, em novembro de 1993,
transformado, posteriormente, no Programa de Avaliação Institucional das
Universidades Brasileiras (PAIUB) (BRASIL, 1993b).
Iniciava-se, desta forma, um novo ciclo para a educação superior no país, com
a apresentação de critérios claros sobre os aspectos que deveriam ser considerados
para avaliar uma instituição de ensino superior, em especial, as Universidades,
avaliando sua eficácia social e a eficiência de seu funcionamento. O chamado
documento básico trata especificamente da avaliação institucional e cita claramente a
necessidade de avaliação interna e externa. A avaliação externa era compreendida
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como a realizada ouvindo atores externos, como os egressos, sindicatos,
representações patronais, pares científicos. (BRASIL, 1993b).

A avaliação externa é concebida como oportunidade crítica em que
pares acadêmico – científicos, sociedades científicas, conselhos
profissionais, autoridades patronais, entidades de trabalhadores,
egressos e outras organizações não governamentais, participam do
exame da prática universitária, com vistas à formulação e
acompanhamento de políticas acadêmicas, administrativas e
financeiras (BRASIL, 1993b, Não Páginado).

A avaliação externa seria analisada juntamente com o diagnóstico da avaliação
interna para oferecer subsídios para o que se chamou, conforme consta de alguns
projetos de avaliação de IES constantes do documento base do PAIUB, de
reavaliação. No documento base a auto avaliação consistia num objetivo específico a
ser alcançado e ainda não constava como atividade obrigatória a ser desempenhada
pelas IES, mas desejável e incentivada por meio de políticas. Prova disso é que a
adesão das IES ao PAIUB era voluntária, sendo este um de seus princípios. Os outros
princípios do PAIUB eram: globalidade, comparabilidade, respeito à identidade
institucional, não premiação ou punição, legitimidade e continuidade
No final daquele mesmo ano, 1993, em dezembro, foi lançado o Edital SESu
01/1994 para que as Universidades, de forma voluntária, aderissem ao PAIUB e
apresentassem as suas propostas de auto avaliação, concorrendo para o
financiamento de sua execução. Estas propostas deveriam estar em consonância com
os critérios apresentados no Documento Base. O PAIUB conseguiu a adesão da
maioria das Universidades. Nos dois primeiros anos foram mais de uma centena.
(BRASIL, 2003). Esta iniciativa possibilitou a reflexão e a discussão sobre a qualidade
da educação superior e a sua relação com a sociedade e com o governo. Esta foi a
primeira iniciativa formal de política pública com relação a auto avaliação, mas ainda
fora do marco regulatório originário, este entendido como o conjunto de leis e decretos.
O desenvolvimento do PAIUB foi comprometido pela interrupção do apoio
financeiro do MEC às universidades, que tinham aderido ao mesmo. Isto provocou
que o processo ficasse restrito ao interior das instituições e sua execução a critério
das mesmas. Seu mérito, no entanto, foi o de provocar mudança na dinâmica das
universidades e legitimar a cultura de avaliação (BRASIL, 2003).
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Em 1995, a Lei nº 9.131/1995, alterou vários dispositivos da Lei nº 4.024/1961
que fixou as Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). O seu artigo sexto sofre
modificações, incluindo a atribuição do Ministério da Educação de zelar pela qualidade
do ensino. De acordo com a Lei nº 4.024/1961 este artigo dizia que o Ministério da
Educação e do Desporto exerceria as atribuições do Poder Público Federal em
matéria de educação. E passa a ter a seguinte redação na Lei nº 9.131/1995:

Art. 6º O Ministério da Educação e do Desporto exerce as atribuições
do poder público federal em matéria de educação, cabendo-lhe
formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade
do ensino e velar pelo cumprimento das leis que o regem. (BRASIL,
1995a, Não Páginado).

A Lei nº 9.131/1995 ainda complementou com os procedimentos que passaram
a ser adotados para garantir a qualidade da educação, ou seja, a implantação das
avaliações periódicas:
Art. 3º Com vistas ao disposto na letra e do § 2º do art. 9º da Lei nº
4.024, de 1961, com a redação dada pela presente Lei, o Ministério da
Educação e do Desporto fará realizar avaliações periódicas das
instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de
procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que
determinam a qualidade e a eficiência das atividades de ensino,
pesquisa e extensão. (BRASIL, 1995a, Não Páginado).

O texto da lei refere-se à avaliação periódica das instituições e dos cursos, por
meio dos exames nacionais de cursos. Nesta Lei, a nº 9.131/1995 ou na que fixou as
diretrizes e bases, a Lei nº 4.024/1961, foi citada a auto avaliação como parte do
processo de avaliação em seu texto (BRASIL, 1962).
Em 1996, foi criada nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDBen), a de
nº 9.394/1996, que revogou a nº 4.024/1961. Esta Lei, em seu artigo 9º, inciso VIII
afirma que cabe à União assegurar processo nacional de avaliação das instituições
de educação superior – avaliação institucional - e em seu inciso IX, que cabe ao
governo

federal

“autorizar,

reconhecer

credenciar,

supervisionar

e

avaliar

respectivamente, os cursos das instituições de educação superior e os
estabelecimentos do seu sistema de ensino”. O sistema federal do ensino superior no
Brasil, de acordo com a LDBen em seu artigo 16, é composto pelas Instituições de
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Ensino mantidas pela União e as instituições de educação superior criadas e mantidas
pela iniciativa privada (BRASIL, 1996).
A nova LDBen também não tem em seu texto nenhuma citação da palavra “auto
avaliação”, mas há nela dez citações da palavra “qualidade” e algumas citações da
palavra “avaliação”. Das citações de “qualidade”, destacam-se as seguintes com
relação ao ensino superior:
Art. 3º O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:
IX - garantia de padrão de qualidade;
Art. 4º O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado
mediante a garantia de:
IX - padrões mínimos de qualidade de ensino, definidos como a
variedade e quantidade mínimas, por aluno, de insumos
indispensáveis ao desenvolvimento do processo de ensinoaprendizagem
Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições:
II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade pelo
Poder Público;
Art. 9º A União incumbir-se-á de:
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar
no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os
sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a
melhoria da qualidade do ensino. (BRASIL, 1996, Não Páginado. grifo
meu).

Com relação às citações de “avaliação” destacam-se as seguintes, com relação
ao ensino superior:
Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas as seguintes
condições: II - autorização de funcionamento e avaliação de qualidade
pelo Poder Público;
Art. 9º A União incumbir-se-á de:
VI - assegurar processo nacional de avaliação do rendimento escolar
no ensino fundamental, médio e superior, em colaboração com os
sistemas de ensino, objetivando a definição de prioridades e a
melhoria da qualidade do ensino;
VIII - assegurar processo nacional de avaliação das instituições de
educação superior, com a cooperação dos sistemas que tiverem
responsabilidade sobre este nível de ensino;
Art. 46. A autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o
credenciamento de instituições de educação superior, terão prazos
limitados, sendo renovados, periodicamente, após processo regular de
avaliação. (BRASIL, 1996, Não Páginado, grifo meu).
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Nos textos nos quais a palavra avaliação é citada vislumbra-se a avaliação de
desempenho de alunos e das instituições. Evidenciou-se no texto da LDBen, em seu
artigo 46, a visão de que a educação é bem público e, por isso, o direito das IES, em
especial as particulares, de continuarem a ter o direito de oferecer educação, ficou
definitivamente condicionado à renovação de sua concessão e está com estrita
dependência do desempenho obtido pelas IES privadas nas avaliações periódicas
(BRASIL, 1996).
Em outubro de 1996, foi sancionado o Decreto nº 2026, que estabeleceu
procedimentos para o processo de avaliação de cursos e instituições de ensino
superior, cujo parágrafo único do artigo 4º previa a auto avaliação como elemento a
ser levado em conta por ocasião da avaliação externa:

Parágrafo único. A comissão externa referida no caput deste artigo
levará em consideração a auto avaliação realizada pela própria
instituição, as avaliações dos cursos realizadas pelas comissões de
especialistas, os resultados dos exames nacionais de cursos, a
avaliação da pós-graduação conduzida pela Fundação Coordenação
de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e a
análise dos indicadores de desempenho global realizada pela
SEDIAE. (BRASIL, 1996, Não Páginado, grifo meu).

Constata-se que pela primeira vez a auto avaliação é referida no marco
regulatório. Assim, o governo põe em prática ações com vistas à melhoria da
qualidade das IES, coerente com suas expectativas em relação ao ensino superior.
Em março de 1997, pela Portaria nº 469, o Ministério de Educação cria, no âmbito da
Secretaria de Ensino Superior (SESu), o Programa de Modernização e Qualificação
do Ensino Superior. É um esforço para melhorar a qualidade da infraestrutura das IES
públicas e apoiar as IES. Em seu artigo 2º, segue definido o que será contemplado
com fomento no biênio 1997-1998.
 Modernização e Reequipamento das Instituições Federais de
Ensino Superior;
 Desenvolvimento da Infraestrutura e Reequipamento dos Hospitais
Universitários das Instituições Federais de Ensino Superior;
 Informatização das Instituições de Ensino Superior Públicas;
 Recuperação e Ampliação dos Meios Físicos das Instituições de
Ensino Superior Públicas e Privadas;
Recuperação e Ampliação de Acervos Bibliográficos Destinados à
Graduação das Instituições de Ensino Superior Públicas e
Comunitárias. (BRASIL, 1997, Não Páginado).
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Em abril de 1998, a Portaria nº 302 do Ministério de Educação, normatiza os
procedimentos de avaliação do desempenho individual das instituições de ensino
superior, colocando-a no âmbito do PAIUB, conforme se vê em seu artigo 1º.

Art. 1° A avaliação do desempenho individual das instituições de
ensino superior, compreendendo todas as modalidades de ensino,
pesquisa e extensão, conforme disposto no art. 1º, inciso II, do Decreto
2.026, de 1996, será realizada pela Secretaria de Educação Superior
- SESu, no âmbito do Programa de Avaliação Institucional das
Universidades Brasileiras - PAIUB. (BRASIL, 1998, Não Páginado).

Quanto à auto avaliação, determina o seguinte:

Art. 2º O processo de avaliação de que trata o artigo anterior constitui
uma atividade permanente e compreende:
I – processo de auto avaliação, conduzido pela própria instituição,
observadas as orientações e parâmetros estabelecidos pela SESu,
ouvido o Comitê Assessor;
II - avaliação externa, a qual incluirá visita in loco, observadas as
orientações e parâmetros estabelecidos pela SESu, ouvido o Comitê
Assessor;
III - apreciação dos relatórios da avaliação interna e da avaliação
externa pelo Comitê Assessor do PAIUB, bem como de quaisquer
outros procedimentos avaliativos ocorridos na instituição. (BRASIL,
1998, Não Páginado).

Esta Portaria, além de deixar claro que a avaliação externa deve incluir visita in
loco e será empreendida pelo governo, auto avaliação como um processo.
O Ministério da Educação deixou livre às instituições aderirem ao projeto,
devendo as mesmas manifestarem-se por escrito e encaminhar seus relatórios ou
propostas para análise de mérito e acompanhamento do Comitê Assessor.
Dependendo desta análise, poderia ser concedido apoio financeiro para a efetivação
do projeto de avaliação interna (auto avaliação).
Conforme o governo foi ampliando o valor e a obrigatoriedade da avaliação
para fins de autorização, reconhecimento de cursos, credenciamento institucional e
fazendo dela parte integrante da educação superior, o debate a respeito da autonomia
das universidades também foi se ampliando por meio da realização de discussões nos
diferentes fóruns e segmentos desse nível de ensino. A preocupação era entender até
que ponto a avaliação interferiria na autonomia das IES, em especial, das
Universidades privadas, comunitárias ou não, para a oferta de seus cursos de
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graduação ou a legalidade de sua própria existência, muitas delas concedidas por
Decreto. Teriam os resultados da avaliação capacidade de anular o Decreto? Isto não
seria uma interferência do governo na autonomia das IES? Já não seria suficiente a
auto avaliação? Muitas eram as questões, mas a instituição de ações voltadas para
a avaliação era parte integrante do compromisso de governo com a qualidade da
educação, considerada bem público e, por isso, sujeita às normatizações
governamentais.
Em julho de 2001, por meio do Decreto nº 3.860 o governo deu maior
importância ao papel da auto avaliação quando se referiu a padrões de qualidade. O
Decreto dispunha sobre a organização do ensino superior, a avaliação de cursos e
instituições, e outras providências (BRASIL, 2001b).
Destaca-se no Decreto, com relação à avaliação (avaliação externa) e auto
avaliação (avaliação interna):

Art. 17. A avaliação de cursos e instituições de ensino superior será
organizada e executada pelo INEP, compreendendo as seguintes
ações
II - avaliação institucional do desempenho individual das instituições
de ensino superior, considerando, pelo menos, os seguintes itens:
j) a auto avaliação realizada pela instituição e as providências
adotadas para saneamento de deficiências identificadas;
Art. 25. O credenciamento e o recredenciamento de instituições de
ensino superior, cumpridas todas as exigências legais, ficam
condicionados a formalização de termo de compromisso entre a
entidade mantenedora e o Ministério da Educação.
Parágrafo único. Integrarão o termo de compromisso de que trata
o caput, os seguintes documentos:
V - projeto de qualificação da instituição, contendo, pelo menos, a
descrição dos procedimentos de auto avaliação institucional, bem
como os de atendimento aos alunos, incluindo orientação
administrativa, pedagógica e profissional, acesso aos laboratórios e
bibliotecas e formas de participação dos professores e alunos nos
órgãos colegiados responsáveis pela condução dos assuntos
acadêmicos;
VI - minuta de contrato de prestação de serviços educacionais a ser
firmado entre a instituição e seus alunos, visando garantir o
atendimento dos padrões de qualidade definidos pelo Ministério da
Educação e a regularidade da oferta de ensino superior de qualidade.
(BRASIL, 2001b, Não Páginado).

A avaliação interna passou a ser considerada e a ser exigida das instituições
de forma explícita, acompanhada do plano para sanear as deficiências encontradas,
atividade inerente à avaliação. A auto avaliação era uma parte da avaliação que ainda
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levava em conta os indicadores de desempenho global do sistema nacional de
educação superior com relação a cada IES e a análise dos resultados do Exame
Nacional de Cursos - o provão.
Em setembro de 2002, a SESu publicou o que seria o primeiro instrumento de
avaliação de cursos, com dimensões, critérios e indicadores de qualidade desejáveis
para o ensino superior. O documento foi chamado de Manual de Avaliação in loco
(externa) e era voltado para o credenciamento de instituições não universitárias e
autorização de cursos para aquelas que não gozavam de autonomia. O manual foi
fruto de debates com a comunidade acadêmica e os segmentos sociais.
O manual, com relação à auto avaliação apresentou os seguintes pontos:

Os verificadores terão acesso prévio aos seguintes materiais: Projeto
de Acompanhamento e Avaliação do Desempenho Institucional,
constante do PDI, bem como o Projeto de auto avaliação do(s)
curso(s), anexado ao formulário eletrônico;
A Comissão verificadora deverá presencialmente checar se a
instituição pretende, com a auto avaliação periódica, o progresso e o
fortalecimento de sua capacidade de autorregular-se. (BRASIL, 2002,
Não Páginado).

Passo decisivo foi dado no ano seguinte, em abril de 2003, quando foi criada e
constituída a Comissão Especial de Avaliação da Educação Superior por meio das
portarias MEC/SESu 11/2003 e 19/2003. Esta Comissão, formada por experientes e
renomados profissionais da área acadêmica, sob a presidência de José Dias Sobrinho
da UNICAMP, que também foi um dos autores do Documento Básico de Avaliação
das Universidades Brasileiras - Uma Proposta Nacional, teve como objetivo “analisar,
oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a
reformulação dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar
a revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados”. (BRASIL,
2003, p. 7).
O resultado foi a elaboração da Proposta do Sinaes, o qual acabou sendo
instituído por meio da Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004a) na qual também se
encontrava prevista a formação da Conaes o órgão colegiado de coordenação e
supervisão do Sinaes.
Destacam-se

os aspectos contemplados na

especificamente à auto avaliação:

normativa

com

relação
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Art. 2o O Sinaes, ao promover a avaliação de instituições, de cursos e
de desempenho dos estudantes, deverá assegurar:
I – avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise
global e integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso
social, atividades, finalidades e responsabilidades sociais das
instituições de educação superior e de seus cursos;
Art. 3o A avaliação das instituições de educação superior terá por
objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio
de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores,
considerando as diferentes dimensões institucionais, dentre elas
obrigatoriamente as seguintes:
VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos,
resultados e eficácia da auto avaliação institucional;
§ 2o Para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos
e instrumentos diversificados, dentre os quais a auto avaliação e a
avaliação externa in loco.
Art. 11. Cada instituição de ensino superior, pública ou privada,
constituirá Comissão Própria de Avaliação - CPA, no prazo de 60
(sessenta) dias, a contar da publicação desta Lei, com as atribuições
de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de
sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP,
obedecidas as seguintes diretrizes:
Nomeação pelo dirigente máximo da instituição e atuação autônoma.
(BRASIL, 2004a, Não Páginado).

A partir da Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004a) ficou institucionalizada a auto
avaliação no âmbito das IES, por meio das Comissões Próprias de Auto avaliação,
trabalhando de forma autônoma, composta por representantes de todos os segmentos
da instituição: docentes, discentes, técnico-administrativos, ex-alunos e membro da
sociedade civil. Não há mais espaço para amadorismo ou opção de escolha sobre
instituir avaliação interna nas IES. O desafio maior começa, no âmbito da auto
avaliação, como o de conquistar a credibilidade da comunidade interna de docentes,
discentes e técnico-administrativos. Havia receio de que a avaliação pudesse ter efeito
punitivo como também que não fosse dado o devido sigilo aos comentários críticos
com relação a instituição ou aos seus docentes (BRASIL, 2004a).
O Sinaes não deixou de ser uma resposta à sociedade quanto a relevância e
qualidade do ensino superior, seja ele público ou privado. Ainda deixou claro o papel
do Estado como regulador e controlador do sistema, já que a educação é considerada
como bem público e como tal tem que trazer benefícios à sociedade. Por outro lado,
os instrumentos de avaliação passaram a ser também instrumentos de indução das
políticas governamentais.

O texto abaixo demonstra a dualidade da visão da

avaliação consolidada no Sinaes.
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No sistema vigente no Brasil, a avaliação possui um importante papel
nas políticas de Educação Superior. A constatação de que os custos
do ensino superior, tanto em termos absolutos como relativos, tornamse cada vez mais elevados, traz ao Estado a indispensabilidade da
informação e da prestação de contas da qualidade e da amplitude dos
serviços que as IES prestam à sociedade em ensino, pesquisa e
extensão. Em função disso, tem sido reforçada a concepção e prática
de avaliação segundo a qual a função de regulação e controle
predomina sobre a de formação e emancipação institucional.
Disputam hegemonia duas orientações que, embora não
necessariamente antagônicas, são de natureza distintas e de ênfases
diferentes. Ambas as tendências, em curso na realidade brasileira,
consideram a avaliação como uma atividade essencial para o
aperfeiçoamento acadêmico, a melhoria da gestão universitária e a
prestação de contas de seu desempenho para a sociedade (BRASIL,
2003, p. 15, Não Páginado).

A auto avaliação no âmbito do Sinaes é entendida na perspectiva
emancipatória, com objetivos e funções bem definidas. É compreendido que o objetivo
principal da avaliação é o trabalho pedagógico e científico além das atividades
relacionadas aos compromissos sociais da IES (INEP, 2007). Ela tem ainda como
função um caráter educativo, com vistas à melhoria e autorregularão da instituição,
através da coleta, análise, reflexão e ação sobre os dados coletados, por meio das
pesquisas feitas junto à comunidade acadêmica. Ela exige um engajamento de todos
os seus membros com vistas à melhoria dos seus processos internos. Por isso ela
deve ser permanente e sempre fundamentada no Projeto Pedagógico Institucional
(PPI) e no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com foco na visão e missão
institucionais.
Devido a implantação do Sinaes as IES criaram as suas CPA, e precisaram
criar as suas propostas de auto avaliação para análise e aprovação do Ministério da
Educação. Com relação à criação das CPA, Ristoff, que fez parte da Comissão
Nacional de Avaliação da Educação Superior e do Comitê Assessor do Programa de
Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, destaca na Introdução do
volume I da séria Educação Superior em Debate, da qual foi organizador, o seguinte:

Temos a convicção de que com as CPA inauguramos um novo
momento na história da avaliação no nosso País, criando,
efetivamente, as condições fundamentais, não todas as condições,
mas as fundamentais para que se construa uma avaliação
democrática e para que se construa uma educação superior mais
cidadã, de melhor qualidade acadêmica e social (RISTOFF, 2005, p.
10).
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Os profissionais que colaboraram para a criação do Sinaes acreditam que a
auto avaliação realizada pelas CPA no âmbito das instituições é a base para se
alcançar a autonomia institucional, pelo conhecimento de si mesmo gerado pelas
diversas ações diagnósticas a serem desenvolvidas pela CPA. Desta forma, as IES
estariam se “empoderando” de si mesmas e assim se tornando mais capazes de
desenvolver seus projetos de futuro e enfrentar os desafios cotidianos (RISTOFF,
2005).
O Quadro 1 apresenta sintética e cronologicamente as normativas que tratam
da avaliação e da auto avaliação, esta que é o interesse maior deste estudo avaliativo.
Foi um processo longo pelo qual passou o país, até chegar à situação atual, na qual
a auto avaliação está consolidada como uma das etapas do processo de avaliação
das IES.
Quadro 1 - Evolução da avaliação e da auto avaliação
Ano

Documento

Criação do Programa de
1983 Avaliação da Reforma
Universitária (PARU)

Criação do Grupo Executivo
1986 para Reformulação da
Educação Superior (GERES)

Divulgação da lista dos
improdutivos do Goldemberg
1987
pelo Jornal Folha de São
Paulo

Proposta de Avaliação do
Ensino Superior, que foi um
1987 projeto instituído pela UnB iniciativa isolada, mas
inspiradora

Descrição – aproximação com a avaliação
institucional
O intuito foi discutir através de questionários
aplicados a estudantes, dirigentes e docentes de
universidades, os temas gestão, produção e
disseminação de conhecimentos, colaborando de
maneira significativa na percepção do impacto da
Lei 5.540/68 (Reforma Universitária)
Relatório do GERES diz que sua proposta é que o
processo de avaliação seja conduzido pela
Secretaria da Educação Superior do MEC e
deverá contemplar duas vertentes básicas: a da
avaliação do desempenho institucional e da
avaliação da qualidade dos cursos oferecidos.
publicação pelo jornal Folha de S. Paulo de uma
lista com nomes de docentes da USP que não
tinham produzido trabalhos acadêmicos entre
1985 e 1986, ressaltando a necessidade de
avaliação da produção docente.
Objetivo: “a necessidade de se atingir uma
autoconsciência institucional e fornecer subsídios
confiáveis para a tomada de decisão” (UnB,1987,
p.16). A proposta se caracterizava por uma
combinação de auto avaliação com avaliação
externa, pela utilização de diversas fontes de
informação, avaliadores para cada dimensão em
foco e pela observação continuada

(Continua)
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(Continuação)
Ano

Documento

Lançado o Programa
Brasileiro da Qualidade e
Produtividade (PBQP),
em substituição ao
1990
Programa da Qualidade
Produtividade (ProQP),
lançado em 1986, pelo
governo federal
1992

Programa da Qualidade
nos serviços públicos

Documento Básico
Avaliação das
1993 Universidades Brasileiras
– uma proposta Nacional
(PAIUB) - 26/11/1993
1995 - Instituído o Exame
1995
Nacional de Cursos (ENC)

1995

Lei 9131/novembro de
1995

Decreto 2026/ 10 de
1996 outubro 1996 (revogado
em 2001)

1996 Lei 9394/1996 (LDB)

1997

Portaria 469/março de
1997

1998 Portaria 302/abril 1998

Descrição – aproximação com a avaliação
institucional
a qualidade surgiu como uma ferramenta capaz de
preparar a empresa para concorrer no mercado global,
sedimentar sua imagem no mercado, dar maior
confiabilidade aos produtos/serviços por ela ofertados,
aumentar
a
satisfação
do
cliente
e,
consequentemente, gerar maiores ganhos.

Governo o expande para os Ministérios. Entre outros,
os Ministérios da Educação e da Saúde, iniciaram seus
trabalhos com o Programa da Qualidade Total.
Ressalta a importância da auto avaliação.

Medida Provisória 1.018 de 8/06/1995, implantou o
Exame Nacional de Cursos (ENC), o chamado
‘Provão’, com o objetivo de avaliação do ensino. E
iniciou suas primeiras provas no final do ano de 1996
Altera dispositivos da Lei 4024/1961 (fixa diretrizes e
bases da Educação Nacional) cabendo-lhe formular e
avaliar a política nacional de educação, zelar pela
qualidade do ensino.
Estabelece procedimentos para o processo e
avaliação dos cursos e instituições de ensino superior.
(auto avaliação será “levada em consideração” por
ocasião da avaliação externa).
Art. 7º O ensino é livre à iniciativa privada, atendidas
as seguintes condições: II - autorização de
funcionamento e avaliação de qualidade pelo Poder
Público; Cita padrão mínimo de qualidade
Lançamento do Programa de Modernização e
Qualificação do Ensino Superior, 25 de março de 1997.
Normatiza os procedimentos de avaliação do
desempenho individual das instituições de ensino
superior. Avaliação de desempenho Individual das
Universidades Brasileiras será feita pela SESu no
âmbito do PAIUB (adesão e com financiamento) Art. 2º
O processo de avaliação de que trata o artigo anterior
constitui uma atividade permanente e compreende: I processo de auto avaliação, conduzido pela própria
instituição, observadas as orientações e parâmetros
estabelecidos pela SESu, ouvido o Comitê Assessor;
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(Continuação)
Ano

Documento

2001

Decreto Nº 3.860, de 9 de
Julho de 2001 (revogado
pelo Decreto 5773/2006,
o chamado Decreto Ponte
em 2006)

2002

Instrumento de Avaliação
Institucional setembro
2002

2003

Criação da Comissão
Especial da Avaliação da
Educação Superior CEA
– 2003 instituída Portarias
MEC/SESu número 11 de
28 de abril de 2003 e
número 19 de 27 de maio
de 2003

2004

2004 Instituição da
CONAES

2004

Sinaes - Lei 10861/2004
(14 de abril)

Descrição – aproximação com a avaliação
institucional
Dispõe sobre a organização do ensino superior, a
avaliação de cursos e instituições, e dá outras
providências; II – avaliação institucional do
desempenho individual das instituições de ensino
superior, considerando, pelo menos, os seguintes
itens: j) a auto avaliação realizada pela instituição e
as providências adotadas para saneamento de
deficiências identificadas; Art. 25. O credenciamento
e o recredenciamento de instituições de ensino
superior, cumpridas todas as exigências legais, ficam
condicionados a formalização de Termo de
Compromisso entre a entidade mantenedora e o
Ministério da Educação. projeto de qualificação da
instituição, contendo, pelo menos, a descrição dos
procedimentos de auto avaliação institucional cita
“padrões de qualidade”.
Prevê verificar se a instituição executa ou planeja
executar periodicamente processo de auto avaliação
visando o progresso e o fortalecimento de sua
capacidade de autorregular-se, incluindo um projeto
de auto avaliação de seus cursos.
Objetivo: “analisar, oferecer subsídios, fazer
recomendações, propor critérios e estratégias para a
reformulação dos processos e políticas de avaliação
da Educação Superior e elaborar a revisão crítica dos
seus instrumentos, metodologias e critérios
utilizados”.
“Art. 6º – Fica instituída, no âmbito do Ministério da
Educação e vinculada ao Gabinete do Ministro de
Estado, a Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior – CONAES, órgão colegiado de
coordenação e supervisão do Sinaes” (vide no anexo
I o texto integral da Lei nº 10.861 de 14 de abril de
2004).
Institui o Sinaes Artigo 11: institui obrigatoriedade da
CPA (60 dias para nomear) - Avaliação
obrigatoriamente levará em conta os resultados e
eficácia da auto avaliação institucional.
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(Conclusão)
Ano

Documento

2004

Lei 10861/2004

2004

Portaria MEC 2051

2004

MEC/CONAES

Descrição – aproximação com a avaliação
institucional
O artigo 3 da Lei define que a avaliação das
instituições de educação superior terá por objetivo
identificar o seu perfil e o significado de sua atuação,
por meio de suas atividades, cursos, programas,
projetos e setores, considerando as diferentes
dimensões
institucionais
as quais
seguem
relacionadas nos incisos de I a X, sempre respeitando
a identidade institucional, as especificidades e
diversidade de sua organização acadêmica.
Regulamenta os procedimentos de avaliação do
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(Sinaes), instituído na Lei no 10.861, de 14 de abril de
2004.
Orientações Gerais para o Roteiro da Auto avaliação
das Instituições.

Fonte: A autora (2017).

A seguir são apresentados os aspectos mais relevantes com relação as
alterações ocorridas no marco regulatório após a implantação do Sinaes, no âmbito
da avaliação institucional.

2.2 EVOLUÇÃO DO MARCO REGULATÓRIO DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
APÓS O SINAES
Logo a seguir à promulgação da Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004a), ainda
em 2004, várias outras Portarias foram publicadas de forma a completar a dinâmica e
estrutura do processo avaliativo, entre as quais são destacadas: a Portaria MEC nº
2051/2004 (BRASIL, 2004b), que regulamenta os procedimentos de avalição do
Sinaes; a Portaria MEC nº 3.643/2004 (BRASIL, 2004c), que institui o modelo de
gestão integrado dos procedimentos de avaliação e regulação; a Portaria INEP nº
132/2004 (INEP, 2004), que cria o Banco de Avaliadores; posteriormente, a Portaria
MEC nº 4.362/2004(BRASIL, 20014e) que cria o Banco Único de Avaliadores e a
Portaria MEC nº 4.361/2004 (BRASIL, 20014d), que institui o Sistema de
Acompanhamento de Processos das Instituições de Ensino Superior (SAPIEnS).
O período pós 2004 caracterizou-se pela publicação de uma série de portarias
e notas técnicas do MEC, em especial nos anos de 2005, 2006 e 2007, as quais
compõem o marco regulatório derivado que, aos poucos, o governo foi alterando,
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ampliando a abrangência e tornando mais rigorosos e detalhados os aspectos
relacionados aos indicadores de qualidade das IES.
Esta quantidade de regulações pode ser entendida pelo conteúdo da
Conferência Inaugural do então Ministro Tarso Genro, por ocasião da abertura do
Seminário Internacional Reforma e Avaliação da Educação Superior ocorrido em abril
de 2005. Naquele momento o Ministro falou da necessidade de uma reforma do ensino
superior, cujo texto estava em fase de elaboração. Nesta conferência foram
apresentadas as diretrizes que comporiam a proposta-síntese do Projeto de Reforma
que poderiam vir a compor o futuro texto legal. Segundo suas próprias palavras
significariam “um novo pacto entre governo, comunidade universitária e sociedade,
uma necessidade urgente para salvar a educação superior brasileira” (GENRO, 2005,
p. 8). O Ministro afirmou que a “missão pública da educação superior é formar
cidadãos, profissional e cientificamente competentes e, ao mesmo tempo,
comprometidos com o projeto de país” (GENRO, 2005, p. 16) e que este projeto de
país deve ser composto intrinsecamente com o ideal de sociedade que se quer
construir o que deve inspirar as ações de uma universidade. Por isso a reforma deve
estar “subordinada ao conteúdo e ao sentido da sociedade a ser pactuada num
processo político de médio e longo curso” (GENRO, 2005, p. 13). Uma das diretrizes
citadas com referência específica às IES privadas, diz respeito à avaliação
institucional, da qual dependeria o seu recredenciamento:
As instituições não-públicas de qualquer natureza – particular,
comunitária, confessional ou filantrópica – terão sua condição
universitária reconhecida ou renovada com fundamento na qualidade,
mediante processo periódico de recredenciamento baseado no
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
(GENRO, 2005, p. 20).

O que se observa é que, de fato, não chegou a haver um texto legal sobre
reforma do ensino superior. Mas a estrutura do Sinaes permitiu que, conteúdos de
documentos do marco regulatório derivado como Portarias e Resoluções fossem
incorporados às várias versões dos instrumentos de avaliação institucional e de
cursos que acabaram atendendo aos interesses pretendidos pelo governo, conforme
previamente anunciado no discurso do Ministro Tarso Genro e tornaram-se indutores
de suas políticas.
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No ano de 2005 destaca-se a Portaria do INEP nº 4, que determina a que
órgãos do MEC caberiam a elaboração, análise, aprovação e implementação do
instrumento de avaliação institucional externa para fins de credenciamento e
recredenciamento institucional. Foram formados grupos técnicos para discussão e
apresentação de propostas. A Portaria MEC nº 46/2005 (BRASIL, 2005) tornou
obrigatório para as IES o preenchimento do Censo da Educação Superior, outra forma
do governo acompanhar em detalhes a evolução quantitativa da educação superior
em todo o país, de forma a lhe subsidiar com informações e dados para as alterações
ou proposições de políticas públicas.
Foi durante o período de 2005 a 2011, que se aprimora o processo de avaliação
institucional, que, inclusive, passou a ser acompanhado por um sistema informatizado
mais moderno e abrangente chamado “e-MEC” instituído pela Portaria MEC nº
40/2007, (BRASIL, 2007) em substituição ao SAPIEnS, que era mais limitado em suas
possibilidades técnicas para atender ao Sinaes e a crescente demanda do ensino
superior. Este novo sistema deu, inclusive, mais transparência às informações a
respeito das IES à sociedade, permitindo o acesso e consulta livre do perfil das IES,
seus cursos, atos regulatórios, resultados das avaliações externas e, ainda, seus
processos e ocorrências junto ao MEC. Esta nova sistemática de publicização das
informações vem impondo, cada vez mais, às IES, uma pressão pelo resultado de seu
desempenho no que se refere aos indicadores de qualidade expressos pelo conceito
atribuído pelos procedimentos avaliativos aplicados aos cursos e às instituições.
Dois dos referenciais legais de maior importância foram o chamado Decretoponte que é o de nº 5.773/2006 (BRASIL, 2006) e a portaria MEC nº 40/2007 (BRASIL,
2007), republicada em 2010. O Decreto-Ponte “dispõe sobre o exercício das funções
de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos
superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino; situa a auto
avaliação no âmbito do PDI” (BRASIL, 2006). Instituiu o ciclo avaliativo para avaliação
interna, externa e de cursos em seu artigo 33 e no artigo 58 definiu os processos de
avaliação institucional: interna, externa, de cursos e o ENADE em mais detalhes,
atendendo aos aspectos da Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004a).
A Portaria nº 40/2007 “institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo de trabalho
e gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação
superior no sistema federal de educação” (BRASIL, 2007) e a sua republicação em
2010 acrescenta ainda ao seu título: “consolida disposições sobre indicadores de
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qualidade, banco de avaliadores (Basis) e o (ENADE) e outras disposições” (BRASIL,
2007), além de acrescentar a avaliação e supervisão ao gerenciamento de
informações, juntamente à regulação.
A republicação da portaria nº40/2007 em 2010 foi alvo de manifestação
contrária, conforme artigo no blog da Associação Brasileira de Mantenedoras de
Ensino Superior (ABMES), ao alertar que:

Também se mostra uma constante a tentativa indisfarçada do
Ministério da Educação de usurpar a competência constitucional do
Poder Legislativo, utilizando-se de atos normativos secundários e
terciários para estabelecer obrigações e impor limitações a direitos
assegurados por leis federais e pela própria Constituição Federal,
numa flagrante tentativa de fugir ao espartilho da legalidade.
(FAGUNDES, 2011, p. 11).

Fato é que vem recaindo sobre as IES em curto espaço de tempo, alterações
na regulação que exigem sua rápida adequação com relação ao planejamento, ações
com impacto direto em seu orçamento. Daí ser ainda mais relevante a necessidade
das IES em ampliar sua auto avaliação para diagnosticar e avaliar a sua situação
frente às novas regulações que lhes são impostas, para que sejam apontadas as
fragilidades, potencialidades e recomendados os caminhos para a sua adequação e
melhoria. Estas alterações trazem consequências para os seus processos de
reconhecimento/renovação

de

reconhecimento

de

cursos

como

nos

de

credenciamento/recredenciamento institucional. Esse cenário reforça a necessidade
de atualização do projeto de avaliação institucional objeto deste estudo avaliativo.
Outra consequência do Sinaes foi a criação de duas métricas: o índice geral de
cursos (IGC) que atribui conceito às instituições de educação superior e o CPC,
conceito preliminar de curso, que é um indicador de qualidade dos cursos de
graduação. Ambos são calculados desde 2007 e seus resultados ficam disponíveis ao
público no portal do INEP em tabela que permite a hierarquização das IES, no que é
chamado popularmente de “ranking”. A composição de cada um dos itens é fornecida
anualmente a partir de notas técnicas do Departamento de Avaliação do Ensino
Superior (DAES) do INEP. No caso do IGC ele considera a média ponderada do CPC
de cada curso avaliado daquela respectiva IES, levando em conta o seu número de
alunos, inclusive dos programas de pós-graduação stricto sensu. Já o CPC é uma
composição que envolve o resultado do ENADE de cada curso, incluindo a resposta
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a um questionário aplicado aos concluintes que pontuam as IES nas dimensões
organização didático pedagógica, infraestrutura, instalações físicas e oportunidades
de ampliação da formação acadêmica e profissional, conforme divulgado pela nota
técnica DAES/INEP 70/2015 (INEP, 2015a). Compõe ainda o CPC dados retirados do
CENSO com relação ao corpo docente, que é respondido anualmente pelas IES.
Resultados satisfatórios nestes indicadores levam à renovação de reconhecimento de
curso. Já o IGC é monitorado dentro do período de tempo concedido por ocasião do
recredenciamento institucional. Valores insatisfatórios no CPC ou no IGC (menor do
que três numa escala de um a cinco) trazem consequências às IES, inclusive com a
visita in loco de comissão de avaliadores e a elaboração de protocolo de compromisso
com perda de autonomia e impede a permanência da IES em programas do governo
como o Financiamento Estudantil (FIES), Programa Universidade para Todos
(PROUNI) ou a participação em editais diversos, enquanto assim permanecer o
indicador. O papel da auto avaliação é estratégico para prover os dirigentes com
relatórios, informações e dados que lhes permitam interferir positivamente para a
melhoria da qualidade e assim prevenir o baixo desempenho da IES.
A avaliação institucional externa foi iniciada de forma vigorosa em 2006,
quando, por meio da Portaria MEC nº 300, foi aprovado o seu primeiro instrumento.
Sua estrutura contemplava as dez dimensões do Sinaes e continha 73 indicadores.
Dois anos depois, em outubro de 2008, por meio da Portaria MEC nº 1264 é aprovado
novo Instrumento de Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior, revisto
em 2010. A diferença entre ambos (2006 e 2008) está na forma de atribuir os
conceitos. Buscava-se aprimorar o conceito a ser atribuído às dimensões pelos
avaliadores, de forma a diminuir a interferência dos avaliadores no arredondamento
dos conceitos (INEP, 2016). Com esse objetivo o instrumento de 2008 introduziu o
conceito referencial mínimo de qualidade como padrão para os avaliadores.
É por meio do instrumento de avaliação que são inseridos indicadores nas
diferentes dimensões de avaliação institucional, que traduzem as alterações ocorridas
no marco regulatório. Conforme documento orientador expedido pelo MEC sobre
avaliação institucional,

Os Instrumentos de Avaliação Institucional Externa são desenvolvidos
e periodicamente revistos para subsidiar os atos de Credenciamento
e Recredenciamento das Instituições de Ensino Superior (IES), nas
modalidades presencial e a distância, de modo a integrar essa etapa
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do processo avaliativo, assegurar a qualidade da educação superior e
o seu compromisso social com o desenvolvimento do país. (INEP,
2016, p. 24).

Não há dúvida de que os instrumentos são os indutores das políticas públicas
de estado ou de governo. No caso específico do instrumento de avaliação institucional
atualmente em vigor, o de 2014, cujo extrato foi aprovado pela Portaria MEC nº 92 do
mesmo ano (BRASIL, 2014), observa-se a recuperação e valorização do papel da auto
avaliação para orientar e subsidiar as decisões sobre as ações que devem compor o
PDI. A expressão “recuperação da auto avaliação” foi empregada na apresentação
Horta (2016). O Desenvolvimento Institucional e a Avaliação compõem 1 dos 5 eixos
do instrumento que englobam as 10 dimensões do Sinaes, estando neste primeiro
eixo contemplada a exigência da composição do “relato institucional” que deve
justamente analisar os processos avaliativos da IES, realizando uma meta-avaliação
(INEP, 2014). Esta pode ser definida como sendo a avaliação de uma avaliação
(SCRIVEN, 2005 apud ELLIOT, 2011).
Nos dias atuais, o Sinaes encontra-se consolidado. No entanto, autoridades do
Ministério da Educação em eventos ocorridos em novembro de 2016 declararam que
o MEC não tem condições de realizar 12 mil visitas in loco anuais, conforme seria a
necessidade atual. Por isso a celeridade dos processos está comprometida,
prejudicando IES e a própria imagem do Ministério da Educação. A alternativa seria
aumentar a quantidade de indicadores de qualidade do Ensino Superior, hoje
representados apenas por 3: IGC, CPC e ENADE. Segundo o Secretário de Ensino
Superior Paulo Barone manifestou em dois eventos, está por vir “um novo MEC”
(BARONE, 2016). Foi mencionada também a revisão do Decreto nº 5.773/2006
(BRASIL, 2006) e da Portaria MEC nº 40/2007 (BRASIL, 2007), republicada em 2010,
além da revisão de fluxos e padrões decisórios e melhoria dos indicadores. Assim,
considerando-se a dinâmica e a prática do processo avaliativo, motivada ainda pelas
mudanças ocorridas no governo federal, em 2016, está sendo aguardado novo
conjunto de alterações nas políticas de regulação. Pode ser que o instrumento de
avaliação institucional não sofra alterações significativas, assim como o papel da auto
avaliação no âmbito das IES.
O Quadro 2 apresenta os principais documentos do marco regulatório, após a
instituição do Sinaes, que tem relevância para o processo de avaliação institucional,
até novembro de 2016.

42

Quadro 2 - Alterações no marco regulatório com impacto na avaliação institucional
Ano

Documento Legal

Órgão
responsável

2005 Portaria Nº 4

INEP

2005 Portaria Nº 46

MEC

Decreto Nº
2006 5773/2006 Decreto Ponte

Presidência da
República

2006 Portaria Nº 300

MEC

2007

Portaria Normativa
Nº 40

MEC

2007

Portaria Normativa
Nº 40

MEC

2008

Portaria Normativa
Nº 12

MEC

2008 Portaria Nº 1.264

2008

2010

Nota Técnica (sem
número)

MEC

INEP/DAES/CGA
CGI

MEC/INEP/DAES

Descrição
Determina a que órgãos do MEC cabe a
elaboração e implantação do Instrumento
de Avaliação Institucional Externa para fins
de credenciamento e recredenciamento de
universidades.
Obrigatoriedade das IES preencherem
anualmente o CENSO DA EDUCAÇÃO
SUPERIOR de acordo com calendário;
CENSO é atribuição do INEP
Dispõe sobre o exercício das funções de
regulação, supervisão e avaliação de
instituições de educação superior e cursos
superiores de graduação e sequenciais no
sistema federal de ensino; situa a auto
avaliação no âmbito do PDI;
Aprova, em extrato, o Instrumento de
Avaliação Externa de Instituições de
Educação Superior do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior – Sinaes.
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo
de
trabalho
e
gerenciamento
de
informações relativas aos processos de
regulação da educação superior no sistema
federal de educação
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo
de
trabalho
e
gerenciamento
de
informações relativas aos processos de
regulação da educação superior no sistema
federal de educação
Institui o Índice Geral de Cursos da
Instituição de Educação Superior (IGC).
Aprova, em extrato, o Instrumento de
Avaliação Externa de Instituições de
Educação Superior do Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior - Sinaes.
Esclarecimento ao oficio nº 913/2008, de
15/04/2008 recomenda a continuidade do
processo de auto avaliação institucional
iniciado em 2004 e elege o e-MEC para a
postagem dos relatórios
Revisão do Instrumento de avaliação
institucional externa de 2008, com nova
publicação do mesmo

(Continua)
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(Conclusão)
Ano

Documento Legal

Órgão
responsável

2010

Portaria Nº 40
(republicação)

MEC

2010

Resolução Nº 3

MEC/
CONAES/CES

2014

Nota Técnica
Nº 65

2014

Lei Nº 13.005

2014

Portaria Nº 92

MEC

2014

Nota Técnica
Nº 14

CGACGIES/DAE
S/INEP/MEC

2016

Decreto
Nº 8.754

INEP/DAES/
CONAES Presidência da
República

Presidência da
República

Descrição
Institui o e-MEC, sistema eletrônico de fluxo
de
trabalho
e
gerenciamento
de
informações relativas aos processos de
regulação, avaliação e supervisão da
educação superior no sistema federal de
educação, e o Cadastro e-MEC de
Instituições e Cursos Superiores e consolida
disposições sobre indicadores de qualidade,
banco de avaliadores (Basis) e o Exame
Nacional de Desempenho de Estudantes
(ENADE) e outras disposições
Regulamenta o artigo 52 da Lei nº 9394/96
e dispõe sobre normas e procedimentos
para credenciamento e recredenciamento
de universidades
Roteiro para Relatório de Auto avaliação
Institucional
aprova o Plano Nacional de Educação (PNE
2014-2024) e dá outras providências.
Aprova, em extrato, os indicadores do
Instrumento de Avaliação Institucional
Externa para os atos de credenciamento,
recredenciamento e transformação de
organização
acadêmica,
modalidade
presencial, Sinaes.
uniformiza
o
entendimento
sobre
os Indicadores do Instrumento de Avaliação
Institucional Externa, da Portaria nº 92
Altera o Decreto nº 5.773; define que a
SERES é o órgão competente para
desempenhar as funções descritas no
Decreto, além do Ministro da Educação.

Fonte: A autora (2017).

Neste item foram destacadas as principais alterações do marco regulatório de
2005 até 2016 que tem impacto na avaliação institucional externa os quais alguns
passaram a fazer parte do instrumento de 2014.
Outro aspecto que não pode ser desconsiderado no Projeto de Avaliação
Institucional são os requisitos legais e normativos que envolvem aspectos acadêmicos
e administrativos que devem ser atendidos pelas IES. Os requisitos presentes nos
instrumentos de avaliação institucional e também de cursos são formas de o governo
induzir a ação e responsabilização das IES em questões sociais e culturais presentes
em seu plano de governo. Este aspecto encontra respaldo no texto de Bertolin (2009
apud PEIXOTO, 2011), quando destaca que uma das três tendências que
caracterizam o movimento pela qualidade da educação superior é quando a
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Universidade, além de contribuir para o crescimento da economia e preparar o
indivíduo para o mercado de trabalho, também assume uma visão mais pluralista em
que se valorizam as suas ações no desenvolvimento cultural, social e democrático.

2.3 OS REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS
Além das alterações dos indicadores que compõem a avaliação institucional
externa, fazem parte do instrumento de avaliação de 2014, um conjunto de requisitos
legais que hoje compõem a regulação para cumprimento por parte das IES e que foi
ampliada neste instrumento.
Os requisitos legais e normativos não fazem parte do cálculo do conceito da
avaliação, mas o seu cumprimento é obrigatório e deve ser constatado pelos
avaliadores quando de sua visita in loco às IES. Quando os avaliadores consideram
que houve apenas o cumprimento parcial ou o seu não cumprimento, o fato é
registrado em seus relatórios que são postados no e-MEC, o que provoca que o MEC
instaure uma diligência, a qual deve ser respondida pela IES e que, se não aceita,
impede a concessão do reconhecimento/renovação de reconhecimento de cursos
e/ou o credenciamento/recredenciamento institucional.
Mesmo que não haja implicação para a atribuição do conceito avaliativo, é
papel da avaliação institucional avaliar o cumprimento e qualidade dos indicadores
sugeridos pelo MEC, já que devem estar presentes na vida acadêmica. Isso amplia o
escopo da auto avaliação, motivo que reforça ainda a necessidade da revisão do
projeto de avaliação institucional.
Apesar de alguns destes requisitos terem sua regulamentação em data anterior
a 2004, foram todos relacionados como tendo impacto após este ano, pois foi somente
a partir daí que o governo começou efetivamente a cobrar o atendimento aos mesmos.
É no instrumento de avaliação institucional externa de 2014 que a abrangência
dos requisitos se expande, repetindo-se no instrumento de avaliação de cursos de
2015. A nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 25/2015 (INEP, 2015b) esclarece os
aspectos que devem ser levados em consideração na avaliação pelos membros da
comissão de avaliação quando de sua visita às IES. São questões como
acessibilidade para pessoas com deficiência ou mobilidade reduzida e a proteção da
pessoa com transtorno do espectro autista, educação das relações étnico-raciais e o
ensino da história e cultura afro-brasileira, africana e indígena, políticas de educação
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ambiental e desenvolvimento sustentável. Também se encontra entre os dispositivos
a política institucional para a guarda do acervo acadêmico.
O Quadro 3 relaciona alguns destes dispositivos legais.
Quadro 3 - Requisitos legais e normativos a serem considerados na avaliação institucional,
estabelecidos após o Sinaes
Ano

2013

Documento

Portaria
Nº 1224/2013

Órgão responsável/
gestor(es)

MEC

NBR nº 9050/2004,
da ABNT, na Lei
N° 10.098/2000, nos
2011 Decretos
N° 5.296/2004,
N° 6.949/2009,
N° 7.611/2011

Decreto Nº 5.296 de
2004 2 de Dezembro de
2004

Gabinete da
Presidência

2009

Portaria MEC
Nº 1132

MEC

2004

Resolução CNE/CES
Nº1/2004

MEC

2012

Resolução Nº 2, de
15 de Junho de 2012

MEC

2012

Resolução Nº 1, de
30 de Maio de 2012

MEC

2015 Nota técnica Nº 25

Fonte: A autora (2017).

INEP/DAES/
CONAES

Descrição – aproximação com a
avaliação institucional
Institui normas sobre a manutenção e
guarda do Acervo Acadêmico das
Instituições de Educação Superior
(IES) pertencentes ao sistema federal
de ensino.
Condições de acessibilidade para
pessoas
com
deficiência
ou
mobilidade
reduzida,
conforme
disposto na CF/88

Regulamenta as Leis nos 10.048, de 8
de novembro de 2000, que dá
prioridade de atendimento às pessoas
que especifica, e nº10.098, de 19 de
dezembro de 2000, que estabelece
normas gerais e critérios básicos para
a promoção da acessibilidade das
pessoas portadoras de deficiência ou
com mobilidade reduzida, e dá outras
providências.
Dispõe sobre a instituição das
Comissões
Locais
de
Acompanhamento e Controle Social
do Programa Universidade para Todos
- PROUNI.
Institui
Diretrizes
Curriculares
Nacionais para a Educação das
Relações Étnico Raciais e para o
Ensino de História e Cultura AfroBrasileira e Africana.
Estabelece as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação Ambiental.
Estabelece Diretrizes Nacionais para a
Educação em Direitos Humanos.
Trata de fornecer informações sobre a
forma pela qual os requisitos legais e
normativos serão avaliados no
momento da visita da comissão de
avaliadores
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Como pode-se constatar, são vários os aspectos a serem considerados na
avaliação de uma IES, o que justifica a necessidade de entendimento da importância
da realização da auto avaliação institucional, que deve ser permanente e coerente
com o contexto político-social atual.

2.4 O PROCESSO DE AUTO AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL
A compreensão global da IES é o principal objetivo de uma avaliação
institucional e, por isso torna-se “o instrumento central, organizador da coerência do
conjunto” (SINAES, 2007). A avaliação em si, ao ser adjetivada como institucional,
pode ser compreendida como aquela em que,

Se obriga a atender à amplitude inerente a uma instituição ou
organização, em todos os seus elementos e espaços constitutivos. Em
uma instituição denominada universidade, o institucional compreende
todo o conjunto de aspectos normativos, estruturais e processuais de
sua organização, tanto nas suas dimensões acadêmicas, quanto
administrativas, ou seja, em suas atividades meio e fim
(TOGNARELLI, 2012, p, 12).

Com o Sinaes, a avaliação institucional passa a ser o Centro de Referência e
Articulação do Sistema de Avaliação. É na avaliação institucional que se consolidam
os resultados trazidos pelas demais avaliações tais como a de Cursos, do ENADE, da
Pós-Graduação, realizada pela CAPES, assim como dos dados informados ao
CENSO. Juntam-se a estes, ainda, outros aspectos relacionados aos compromissos
sociais das IES e até mesmo a sua sustentabilidade. A avaliação institucional deve
identificar a coerência entre a missão da IES e suas políticas institucionais.
A auto avaliação insere-se neste contexto e por meio de suas estratégias revela os
pontos fortes e as fragilidades institucionais, emitindo juízo de valor.
A partir do Sinaes, a avaliação institucional passou a ser realizada em duas
etapas: a auto avaliação, coordenada pela CPA de cada IES e a avaliação externa,
realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo diretrizes estabelecidas pela
Conaes (ANDRIOLA, 2005).
Neste cenário instituído pelo Sinaes para as IES, as mesmas precisam assumir
sua identidade, conciliá-la com sua função social, transformadora e como parte de
uma estrutura de Estado que a chama à participação cada vez mais orgânica com a
federação. Para agir neste contexto exige-se como uma referência basilar, um
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conhecimento profundo de si mesma, de suas crenças e princípios, sua missão, sua
relevância para a comunidade, como formadora de profissionais cidadãos de um país
desigual em seus vários aspectos. A forma adequada de promover este conhecimento
sobre si mesma é realizando a auto avaliação. Assim a IES torna-se capaz de gerar a
sua própria “consciência institucional” (ANDRIOLA, 2005, p. 62), gerando o
“incremento da consciência política dos atores institucionais” (ANDRIOLA, 2005, p.
64), levando a instituição a empoderar-se de si mesma e assim exercer a sua
autonomia. O desafio institucional é fazer da avaliação um dos pilares do seu
planejamento e de sua gestão estratégica, hoje expressos no PDI.

2.5 A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA IES CONSIDERADA NESTE ESTUDO
A IES tomada como campo de estudo neste trabalho fica localizada no interior
do Rio de Janeiro e foi criada em 1953 como uma associação de faculdades e,
posteriormente, em 1961, por Decreto, ascendeu à categoria de Universidade. A IES
teve origem por vontade da própria comunidade que, junto com o Bispo da Diocese
local conseguiu concretizar sua existência de caráter confessional, filantrópico e
comunitário. Ela passou até hoje por apenas um processo de recredenciamento
institucional, ocorrido em 2012, o qual deve ser renovado no primeiro semestre de
2017.
Em 2016-2 a IES tem cerca de 5000 alunos distribuídos em quase 30 cursos
de graduação entre bacharelados, licenciaturas e tecnólogos, distribuídos por cinco
Centros Acadêmicos. A Universidade é credenciada para Educação a Distância
(EAD), modalidade pela qual oferta duas licenciaturas; tem quatro Programas de Pósgraduação stricto sensu, sendo apenas um com nível de doutorado que abrangem
cerca de 300 alunos. Com relação à pós-graduação lato sensu, são mais de 30 cursos
ativos que capacitam atualmente aproximadamente 1000 alunos. As ações de
extensão concentram-se na área jurídica e da saúde. Com relação ao corpo docente,
a IES tem 1/3 de seus professores em tempo integral, 86% com formação em pósgraduação stricto sensu e o seu IGC é três. O PDI em vigor abrange o período de
2016-2020. O desafio da IES para o próximo quadriênio 2017-2020 é alcançar o IGC
5. Para alcançar essa meta os resultados e análise da auto avaliação serão
fundamentais para orientar as ações de seus dirigentes.
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Considerando o panorama apresentado com relação à auto avaliação como
procedimento no âmbito das IES, seja ele opcional ou obrigatório, foi constatado sobre
a IES considerada neste estudo avaliativo: ela aderiu ao PAIUB e teve ainda seu
projeto aprovado pelo MEC, de acordo com matéria publicada em seu informativo de
número 144 referente ao período de março a junho de 1998 (Figura 1).
Figura 1 - Registro da adesão ao PAIUB feito pela IES

Fonte: Informativo 144 de 1998 da IES.

Não foi encontrado ofício da Reitoria que formalizasse o fato ou o próprio
projeto que se declarou apresentado ao MEC, ou a referência de seu nome entre as
IES que participaram dos Seminários para lançamento do PAIUB. Mas foi encontrado
no site da SESu indícios de que a instituição fez a adesão ao PAIUB em 1997, o que
confere com o relatado no informativo. Mas neste sítio não constam registradas etapas
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de auto avaliação para a IES em estudo, o que pode indicar que ela não chegou a
receber os recursos para o projeto apresentado e que não finalizou ou não registrou
o seu relatório de auto avaliação naquela plataforma. A constatação vem do fato de
terem sido encontrados registros de concessão de verbas para outras IES
comunitárias, todas elas ocorridas nos meses de outubro ou novembro de 1996,
verbas correspondentes ao cumprimento das etapas de seu projeto de auto avaliação
e a síntese de seus resultados.
No entanto, tudo indica que foi só a partir da publicação da Medida Provisória
nº 1.018 de junho de 1995, e posteriormente da LDBen de 1996, que a IES resolveu
se organizar para enfrentar as mudanças que estavam por ser implantadas pelo MEC
com as avaliações periódicas de instituições e de cursos, conforme disposto no artigo
2º da referida Medida Provisória.
Art. 2º. Com vistas ao disposto na letra "e" do § 2º do art. 9º da Lei nº
4.024, de 1961, com a redação dada por esta Medida Provisória, o
Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações
periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso
de procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que
determinam a qualidade e eficiência das atividades de ensino,
pesquisa e extensão. (BRASIL, 1995b, Não Páginado).

Foi necessário então preparar a instituição para tempos de mudança. Isto
ocorreu por meio da elaboração de um Planejamento Estratégico, que começou a ser
preparado em 1995 com seminários e reuniões, nos quais foram apresentados vários
projetos para melhoria da infraestrutura acadêmica, a revisão da estrutura curricular
dos cursos, revisão do sistema de avaliação e ingresso de novos alunos, conforme
divulgado em seu informativo de 1998. Também, pela primeira vez foi feita uma
pesquisa de satisfação distribuída para todos os alunos e professores da IES, como
uma etapa da avaliação institucional. Os primeiros resultados desta pesquisa foram
divulgados no informativo 147 referente aos meses de setembro a novembro de 1998
(Figura 2).
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Figura 2 - Primeira avaliação institucional realizada pela IES

Fonte: Informativo 147 de 1998 IES.

De acordo com a matéria publicada neste instrumento de divulgação interna,
causou espanto à instituição constatar que estavam todos – alunos e professores –
satisfeitos com a instituição. A Pró-Reitora Acadêmica na ocasião afirmou que ainda
havia muito a crescer, principalmente no que se refere a elaboração, pela própria IES,
dos instrumentos de avaliação. Esse comentário é um indicativo de que as questões
aplicadas aos membros da comunidade universitária, vieram prontas, mas não foi
apurada a sua origem. A pesquisa levantou as seguintes informações sobre os cursos:
qualidade das instalações físicas, serviços, disciplinas, professores e alunos. O
questionário aplicado utilizou uma escala de conceitos de 1 a 5, mínimo e máximo
respectivamente.
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No Quadro 4 encontram-se relacionadas as iniciativas encontradas nos
registros disponíveis da IES no que se refere a procedimentos voltados para a auto
avaliação.
Quadro 4 - Iniciativa IES com relação a avaliação institucional e auto avaliação
Ano

Evento

IES - Encontro de Avaliação
1996 Institucional e Acadêmica –
Janeiro de 1996
Elaboração do Planejamento
1997
Estratégico – julho 1997

Descrição
Participação dos diretores, vice-diretores e próreitores
Objetivo: Adequação à LDB - adaptar-se ao
ambiente de mudança, orientando ações e
alocação de recursos (1997-2012).

Aplicação de questionários para todos os alunos e
professores com o intuito de, pela primeira vez,
obter uma visão geral de como anda a
Universidade
Projeto institucional de atingir e manter nível alto de
qualidade nos cursos de uma determinada
faculdade que reúne os cursos de Administração,
Projeto CECA –A – agosto 1998
Ciências Contábeis e Economia (CECA), que
recebeu visita da comissão de Avaliação do MEC
no mês de agosto de 1998
Pró-Reitor acadêmico admite que para a avaliação
de um curso precisa-se de melhores instrumentos;
No caso desta primeira avaliação institucional foi
Divulgação dos resultados da
utilizada apenas uma metodologia de sondagem de
Avaliação Institucional – outubro
opiniões; mostra determinação da própria IES em
de 1998
continuar o processo de avaliação, constituindo
grupo de trabalho para validar instrumentos a
serem preparados e nova metodologia
Nomeia os integrantes da Comissão Central de
Portaria Reitoria 72/2000
Avaliação Institucional da IES
Constitui a CPA em cumprimento ao art. 11 da Lei
Portaria Reitoria 29/2004
nº 10.861 de 2004 que institui o Sinaes
(23 julho)

Avaliação Institucional maio de
1998
1998

1998

1998

2000
2004
2004

Resolução 9/2004 CONSUN
(30 julho)

Fonte: A autora (2017).

A IES, desde 1990, estava participando ativamente das discussões nacionais
que ocorriam a respeito das questões de avaliação e qualidade do ensino superior,
como se pode ver no Quadro 5.
Em 2000 a IES nomeou a Comissão Central de Auto avaliação, por meio de
portaria e posteriormente, em 2004, constituiu a CPA, decorrente da Lei nº 10.861 de
2004 que instituiu o Sinaes (BRASIL, 2004).
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O interesse nos processos de avaliação por parte dos dirigentes da IES em
estudo pode ser evidenciado por sua participação em eventos relacionados ao tema,
informações obtidas no seu informativo, conforme mostrado no Quadro 5.
Quadro 5 - Participação de Dirigentes da IES em eventos relacionados à avaliação
Ano
1990

1993

1994
1994
1995
1996

1997

1998

1998

Evento
VIII Encontro Nacional de PróReitores de Graduação 25 a 28 de
setembro de 1990
I Congresso Brasileiro de
Qualidade no Ensino Superior – 23
a 26 de agosto de 1993
XII Encontro Nacional de PróReitores de Graduação – 12 a 15
de abril de 1994
1º Encontro das Universidades
Comunitárias - 1994
Seminário Internacional de
Avaliação – dezembro de 1995
Fórum de Reitores – agosto de
1996
Portaria MEC 469/março de 1997 Lançamento do Programa de
Modernização e Qualificação do
Ensino Superior – 25 março de
1997
XXXI Assembleia Geral da ABESC
– Petrópolis, junho de 1998

Seminário de Avaliação de
Instituição de Nível Superior –
setembro de 1998

Descrição
Tema: Avaliação dos Cursos de
Graduação,
entre
outros.
(local:
Universidade Federal de Alagoas)
Promovido pelo Instituto Brasileiro da
Qualidade em Serviços - Participação de
5 professores no evento ocorrido em SP
Tema:
Avaliação
Institucional
participação do Pró-Reitor Acadêmico
Tema:
Avaliação
Institucional
–
participação do Reitor
Participação do Pró-Reitor Acadêmico –
Recife, PE
Tema – Autonomia Universitária
Participação do Reitor

Tema: Autonomia das Universidades –
participação do Reitor
Participação do Pró-Reitor Acadêmico –
local: Harvard- USA – depoimento: nos
EUA são as universidades que solicitam o
processo de avaliação e as IES são
avaliadas pelo que se propõem a fazer e
não por modelo pré-estabelecido como
acontece no Brasil

Fonte: A autora (2017).

As evidências levam a crer que a IES estava mobilizada para a nova realidade
que passaria a fazer parte do ensino superior, com a implantação do Sinaes em 2004.
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A avaliação institucional e a importância da auto avaliação foram
contextualizadas no capítulo anterior. Não resta dúvida que, com a implantação do
Sinaes, o processo de auto avaliação das IES, expresso em seus Projetos, assumiram
um protagonismo para a gestão das IES, para seu planejamento estratégico e por ser
um dos pilares do próprio Sinaes. Então, a metodologia e procedimentos avaliativos
do Projeto de Avaliação Institucional da IES devem ser capazes de gerar resultados
para os dirigentes de forma que lhes permita definir prioridades e ações para o
atingimento da missão da IES fundamentadas nas suas fragilidades e potencialidades,
que devem ser apontadas juntamente com recomendações, fruto da análise do corpo
de avaliadores internos, integrantes da CPA.
Para realização deste estudo avaliativo foi necessário adotar uma metodologia
que permitisse confrontar o Projeto de Avaliação da IES, objeto deste estudo, com o
marco regulatório atual e padrões de avaliação aceitos internacionalmente,
evidenciando as lacunas existentes e ainda outros aspectos relacionados à utilidade
e gestão do processo avaliativo. Desta forma o estudo tem como objeto a análise do
Projeto com base no instrumento avaliativo desenvolvido especificamente para este
fim, buscando apontar aspectos que não estão contemplados no seu planejamento, a
fim de contribuir com a IES para a sua atualização, coerente com as demandas atuais
da IES e do marco regulatório e, assim, oferecendo condições para que seus
resultados sejam relevantes para sustentar o planejamento e a tomada de decisões
dos dirigentes.
Assim, o presente estudo elaborou e aplicou um instrumento avaliativo para
responder as seguintes questões:
1) Até que ponto o Projeto de Avaliação Institucional estudado possui
aproximações e distanciamentos com o requerido na atualidade, considerando o
marco regulatório em vigor e padrões de avaliação aceitos internacionalmente?
2) Em que medida a previsão de implementação proposta no Projeto
demonstra-se viável, do ponto de vista técnico?
Para tanto o estudo tomou como base o Projeto de Avaliação Institucional da
IES. Este documento foi confrontado com dimensões, indicadores e padrões do
instrumento de avaliação construído. O instrumento utilizado constitui-se em um
roteiro para lista de verificação denominado “checklist”, tendo em vista a necessidade
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de abranger a complexidade, a extensão e diversidade dos aspectos que envolvem a
avaliação institucional. No dizer de Dias Sobrinho:

A avaliação institucional interfere em todas as instâncias e dimensões
de uma universidade. Envolve as ações intersubjetivas os docentes,
os estudantes, os servidores, indaga sobre a qualidade do ensino, da
pesquisa e da extensão, examina os acertos e erros burocráticos e
administrativos, verifica a vitalidade e o exercício democrático das
instâncias institucionais, questiona os delineamentos políticos, as
propostas pedagógicas e os compromissos sociais, tematiza as
relações de trabalho e a qualidade de vida, enfim, tenta compreender
para transformar toda a instituição. (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 7172).

3.1 ABORDAGEM E PRESSUPOSTOS AVALIATIVOS
A abordagem da Avaliação Centrada na Administração, que é a que se propõe
a contribuir com os gestores para a tomada de decisões, foi a selecionada para este
estudo, tendo em vista os resultados gerais esperados do Projeto de Avaliação da
IES. Esta abordagem defende a importância de concentrar as ações para colher as
informações necessárias e úteis para a administração julgar decisões alternativas
(STUFFLEBEAM, 1973 apud WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004). Por isso
“pode haver necessidade de ajustes frequentes no plano de avaliação original, se
quisermos que essa abordagem dê certo” (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK,
2004, p. 161). Esta afirmação reforça a importância deste estudo. O êxito desta
abordagem, no entanto, está vinculado à qualidade dos avaliadores e da própria
equipe gestora em querer apropriar-se dos resultados apurados e levar em conta as
recomendações (WORTHEN; SANDERS; FITZPATRICK, 2004).
Com relação às dimensões a serem avaliadas foram utilizadas informações
técnicas contidas no marco regulatório, seja ele ordinário ou derivado como a Lei nº
10.861/2004 (BRASIL, 2004), o instrumento de avaliação institucional externa (INEP,
2014a), as notas técnicas INEP/DAES/CONAES nº 065/2014 (INEP, 2014b) e nº
025/2015, o Instrumento de avaliação Institucional externa de agosto de 2014, assim
como algumas diretrizes e padrões do Joint Committee (2011), selecionadas de
acordo com os objetivos deste estudo avaliativo.
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O “Joint Committee on Standars for educacional evaluation5” foi criado em 1975
e é uma coalizão de grandes associações profissionais dos Estados Unidos e Canadá
preocupadas com a qualidade da avaliação. Por este grupo foram criados e
publicados padrões reconhecidos e aceitos mundialmente para efetuar avaliações
com critério e método e, por isso, com credibilidade. A publicação de 2011 do Joint
Committee - distribui os padrões em cinco categorias. O avaliador pode optar por dar
maior enfoque a uma ou outra dimensão e a alguns padrões de cada uma delas. O
Quadro 6 apresenta as categorias que abrigam os padrões de avaliação da versão
2011, com uma breve descrição de sua abrangência.
Quadro 6 - Dimensões de avaliação do Joint Committee
Dimensão
Utilidade (U)

Exequibilidade (E)

Adequação (A)

Precisão (P)

Responsabilização
(R)

Visão geral
esta dimensão está relacionada com o nível de satisfação das
necessidades das partes interessadas6 na avaliação;
contempla oito padrões: credibilidade do avaliador, atenção às partes
interessadas, propósitos negociados, explicitação de valores,
informação relevante, produtos e processos significativos,
comunicação e relatórios apropriados e no prazo e preocupação com
consequências e influências.
esta dimensão considera a possibilidade de se alcançar um nível
adequado de eficiência e efetividade; de conciliar a possibilidade
prática da execução da avaliação planejada de acordo com o
contexto; contempla quatro padrões: gerenciamento do projeto,
procedimentos práticos, viabilidade do contexto e uso dos recursos.
a dimensão refere-se ao que é apropriado, legal, correto, aceitável e
justo
contempla sete padrões: orientação responsiva e inclusiva, acordos
formais, respeito e direitos humanos, clareza e equidade,
transparência e abertura, conflitos de interesses e responsabilidade
fiscal.
a dimensão traduz a preocupação em poder oferecer informações
exatas e assim possa oferecer conclusões sólidas sobre um
determinado objeto avaliativo;
contempla oito padrões: conclusões e decisões justificadas,
informação válida, informação fidedigna, explicitação das descrições
do programa e do contexto, gerenciamento da informação, análise e
delineamentos sólidos, explicitação do raciocínio da avaliação e
comunicação e relatório
esta dimensão corresponde ao uso responsável dos recursos, com o
objetivo de produzir valor.
contempla três padrões: documentação da avaliação, meta-avaliação
interna e meta-avaliação externa.

Fonte: A autora (2017) adaptado de JOINT COMMITTEE ON STANDARDS FOR EDUCATIONAL
EVALUATION (2011).

5
6

Comité Conjunto de Normas para a Avaliação Educacional
O termo utilizado na literatura em inglês é “stakeholders”
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Estes são padrões que podem se adequar a qualquer contexto e objeto
avaliativo na área educacional.

3.2 CONSTRUÇÃO DO INSTRUMENTO
Foram escolhidas quatro dimensões, a seguir apresentadas, para a construção
do quadro de categorias, indicadores e padrões para a avaliação do Projeto de Auto
avaliação Institucional da IES em estudo, que forneceram os pressupostos para a
elaboração do instrumento de avaliação, ressaltando que as dimensões selecionadas
foram inspiradas pelos critérios de avaliação de projetos de pesquisa com fins de
financiamento das agências de fomento.
 Representatividade da equipe de avaliação CPA – justifica-se pela
relevância e obrigatoriedade da realização de auto avaliação institucional, na qual está
estabelecido que a condução dos processos de avaliação deve ser feita por meio da
CPA constituída pelas IES conforme dispõe a Lei nº 10.861 em seu artigo 11. O projeto
de avaliação institucional somente poderá gerar resultados relevantes para a IES se
for conduzido por equipe qualificada e apenas terá validade se esta equipe estiver
constituída atendendo aos critérios legais citados.
 Projeto Técnico da Avaliação Institucional – o projeto de auto avaliação
institucional tem que produzir resultados que contemplem a avaliação dos requisitos
exigidos no marco regulatório atual, seja no originário ou derivados, privilegiando os
aspectos que comporão o relatório de auto avaliação a ser apresentado
periodicamente ao MEC e aos dirigentes. Sua estrutura deve contemplar os vários
aspectos da composição de um projeto tais como seus pressupostos e metodologia,
trazendo confiabilidade e qualidade à avaliação.
 Viabilidade da Execução – o projeto construído deve conter um
planejamento possível de ser executado no tempo previsto e acompanhado quanto à
aplicação de instrumentos que permitam obter a visão geral da instituição em suas
diferentes dimensões, a fim obter um diagnóstico de seus pontos fortes e fragilidades,
com indicações para ações de melhoria. Desta forma, a avaliação interna contribui
com os gestores para direcionar suas ações e investimentos, aumentando a sua
qualidade e atendimento às expectativas das partes interessadas.
 Atendimento ao marco regulatório em vigor – após a Lei de nº 10.861/2004
que instituiu o Sinaes, várias outras regulações foram publicadas, ampliando o marco
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regulatório derivado. Destaca-se também a inclusão de requisitos legais e normativos
no instrumento de avaliação institucional atualmente em vigor (MEC, 2014). Por isso,
os seus indicadores devem estar previstos no Projeto de Avaliação Institucional.

3.2.1 A lista de verificação ou checklist
Para avaliar os aspectos considerados no âmbito das dimensões apresentadas,
considerou-se que a lista de verificação, sendo um instrumento que serve para
“determinar a presença ou ausência de um atributo e para contar a prevalência de um
item ou evento” (COLTON; COUVERT, 2007 apud LEITE, 2012, p. 102), atenderia
aos objetivos do estudo avaliativo. As listas de verificação não são relatórios, devem
ser objetivas e são consideradas ferramentas práticas para gestão de processos e
garantia da qualidade (LEITE, 2012). Michael Scriven, foi o precursor da utilização
deste instrumento para projetos e produtos educacionais.
Uma das vantagens da lista de verificação, chamada por Scriven de “comlist”,
ou critério de mérito, é a de reduzir a influência do que se quer ver quando há uma
grande quantidade de informações, pois sua metodologia de construção nos força a
fazer uma avaliação separada de cada um dos indicadores das categorias, para a
elaboração de conclusões baseados nesta avaliação. Por isso é essencial que a lista
seja completa ou o mais próximo possível disso para que nenhum critério de mérito
relevante fique de fora (SCRIVEN, 2005).
Considerou-se que este instrumento, checklist, é adequado ao perfil deste
estudo avaliativo e sua construção foi fundamentada nos quadros de categorias,
indicadores e padrões construídos para as quatro dimensões.

3.2.2 Dimensões, categorias, indicadores e padrões do estudo
O instrumento de avaliação foi elaborado a partir das dimensões selecionadas.
Para cada uma foi criado um conjunto de categorias que se desdobraram em
indicadores. Estes foram medidos por padrões definidos neste estudo.
Elencadas as dimensões consideradas para avaliação do Projeto de Avaliação
Institucional da IES foram selecionados parâmetros que contribuíssem para a seleção
dos aspectos a serem avaliados em cada uma delas e que pudessem responder às
questões propostas neste estudo.
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 Dimensão representatividade
Para a elaboração do quadro de categorias, indicadores e padrões em relação
à dimensão representatividade foram levados em consideração: o padrão Utilidade U1 Credibilidade do Avaliador do Joint Commitee, a composição da CPA conforme
disposto no artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, (BRASIL, 2004) que passa a ser a
responsável por conduzir os processos de avaliação no âmbito das IES, de forma
autônoma e sem qualquer subordinação aos órgãos colegiados das IES. A CPA
passou a ser a responsável pela elaboração e condução dos processos de avaliação
internos, sistematizando suas informações e análises, prestando informações ao
INEP. A constituição da CPA deve ser feita por ato de dirigente máximo da IES ou
pode estar prevista no estatuto, desde que esteja assegurada a participação de todos
os segmentos da comunidade universitária, além de representante da sociedade civil
organizada, sem privilegiar qualquer dos segmentos em sua composição (BRASIL,
2004).
Torna-se necessário uma breve apresentação para alinhar o entendimento do
que sejam: sociedade civil organizada, comunidade universitária e atuação autônoma.
A atuação autônoma significa que é esperado que à CPA sejam atribuídos o
direito e a capacidade de se autogerir, nos termos da regulamentação institucional e
no interesse da comunidade universitária. A CPA não deve estar subordinada a
nenhum órgão, sendo sua missão a de apontar, por meio de dados apurados, a
situação atual de uma determinada questão em suas potencialidades e fragilidades.
Estes resultados deverão ser aproveitados pelos gestores para efetivar ações para a
melhoria da qualidade da IES no desempenho de suas funções de ensino, pesquisa
e extensão.
Comunidade universitária é aquela que reúne os que trabalham, ensinam,
pesquisam e estudam na IES (ANTUNES, 2015). Ou seja, o conjunto de funcionários,
professores e alunos da IES.
Já sociedade civil organizada é entendida como aquela em que o governo não
tem representação e é composta por instituições e associações não governamentais
que atuem em favor dos interesses dos cidadãos. Este entendimento está alinhado
com o que consta no glossário das sínteses da EUR-Lex (EUR-LEX, 2016), site de
legislação e publicações da União Europeia.
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A sociedade civil designa todas as formas de ação social levadas a
cabo por indivíduos ou grupos que não emanam do Estado nem são
por ele determinadas. Uma sociedade civil organizada é uma estrutura
organizativa cujos membros servem o interesse geral através de um
processo democrático, atuando como intermediários entre os poderes
públicos e os cidadãos. (EUR-LEX, 2016, Não Páginado).

O outro padrão utilizado neste estudo está inserido no contexto da categoria
Utilidade do Joint Committee, cuja premissa é a de que a “utilidade de uma avaliação
se mede pelo nível de satisfação das necessidades dos interessados em relação a
processos e produtos” (JOINT COMMITTEE ON STANDARS FOR EDUCATIONAL
EVALUATION, 2011, p. 1). A avaliação será mais útil na medida em que suas
descrições, análise e recomendações venham ao encontro das expectativas dos
interessados. Os padrões do Joint Committee para avaliações pretendem fazer com
que se aumentem as probabilidades de a avaliação ter influências positivas e
significativas para os interessados, por isso torna-se essencial que os avaliadores
disponham de legitimidade, competência e credibilidade perante a comunidade
acadêmica, pois assim atrairão a confiança e a maior participação de todos nos
processos avaliativos e seus resultados. Caso a comunidade acadêmica não perceba
a credibilidade da CPA, corre-se o risco de que ela não confie e se torne indiferente
ou rejeite os resultados obtidos, resista à participação nos procedimentos avaliativos,
retirando, assim, da avaliação o seu valor de utilidade. A equipe que conduz a
avaliação deve ser experiente na área, ter as qualificações e competências
necessárias para a elaboração de instrumentos, apuração e interpretação de dados.
Também deve manter a independência de pensamento e ação para emitir juízo de
valor e elaborar recomendações. É possível que haja equipes compostas por
avaliadores profissionais e de interessados no programa, os quais podem ajudar a ter
maior clareza sobre o contexto em que se dará a avaliação, contribuindo cada um com
sua visão e experiência, sem comprometer o grau de independência necessário à
função de avaliar.
Assim,

chega-se

representatividade.

a

construção

do

Quadro

7

sobre

a

dimensão
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Quadro 7 - Categorias, indicadores e padrões da dimensão representatividade
Categoria
1 Representatividade de
todos os membros da
comunidade acadêmica

2 Representatividade da
Sociedade civil
organizada
3 Composição da equipe
4 Conhecimento,
experiência e habilidades
em avaliação

Indicador
Alunos de graduação
Alunos de pós-graduação
Professores da graduação
Professores da pós-graduação stricto sensu
Funcionários
Participação de membro representante na
comissão
Critérios de Preferência de Segmento de
representação especificado em documento
interno
Proporção que garanta a não preponderância de
um segmento
Membros com conhecimento em avaliação
Membros com experiência em avaliação
Membros com conhecimento e habilidades que
contribuam com o processo de avaliação

Padrão

Sim,
Parcial
ou Não

Fonte: A autora (2016).

 Dimensão: projeto técnico de auto avaliação
Para a construção do quadro de categorias, indicadores e padrões desta
dimensão foi levado em conta o marco regulatório derivado, considerado referencial
atual, que é o Roteiro para elaboração do relatório de auto avaliação institucional,
determinado pela nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 65/2014 (INEP, 2014). Por
conseguinte, o roteiro foi elaborado tomando por base o instrumento de avaliação
institucional externa (publicado no DOU em 4 de fevereiro de 2014, Portaria MEC nº
92/2014 (BRASIL, 2014). Este Roteiro determina que os relatórios gerados pela CPA
deverão ser consolidados em duas versões parciais e uma integral no período de três
anos, respectivamente, correspondente a um ciclo do Sinaes (2016-2018). O roteiro
prevê a elaboração do relatório final contendo cinco partes a saber: introdução,
metodologia, desenvolvimento (o qual contempla cinco eixos que abarcam as dez
dimensões previstas no artigo 3º da Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004) que instituiu
o Sinaes), análise de dados e das informações e ações previstas com base nessa
análise. Ora, se é esperado que o relatório contemple essas partes – as quais estão
especificadas no mesmo documento, pode-se intuir que o Projeto de Auto avaliação
Institucional deve prever ações e processos que permitam instruir os relatórios com
as devidas informações técnicas.
Também se levou em conta para a construção deste quadro de categorias,
indicadores e padrões a Dimensão Padrões de Utilidade – U7 – Comunicação e
Relatórios Apropriados e no Prazo (JOINT COMMITTEE ON STANDARS FOR
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EDUCATIONAL EVALUATION, 2011), já que relatórios apropriados e emitidos no
prazo reforçam a credibilidade do próprio sistema avaliativo e colaboram para
aumentar a percepção do seu grau de utilidade. A equipe de avaliação precisa levar
em conta em seu planejamento a cultura e o contexto para o qual a informação será
compartilhada, além de prever momentos de esclarecimentos sobre os relatórios aos
diferentes interessados e ações de acompanhamento, inclusive de sua aplicação às
decisões. Assim chegou-se ao Quadro 8, no qual os indicadores selecionados
também estão coerentes com a Abordagem Centrada na Administração.
Quadro 8 - Categorias, indicadores e padrões da dimensão projeto técnico de auto avaliação
Categoria
1. Introdução

2. Metodologia

3. Escopo da auto
avaliação institucional

4. Cronograma e
periodicidade

5. Relatórios

Indicador
Dados da IES
Composição da CPA
Planejamento estratégico da auto avaliação
Planejamento da emissão e divulgação dos
resultados
Descrição dos instrumentos
Técnicas utilizadas para análise dos dados
Segmentos da comunidade universitária e da
sociedade civil a serem envolvidos
Atendimento às 10 dimensões do Sinaes
Agrupamento das iniciativas por eixos:
planejamento e avaliação, desenvolvimento
institucional, políticas acadêmicas, políticas de
gestão e infraestrutura física
Ações planejadas compatíveis com o prazo para
entrega dos relatórios nas suas versões parciais
e integral

Padrão

Sim,
Parcial
ou Não

Previsão da emissão de dois relatórios parciais
e um final no período de três anos
Previsão de relato sobre as atividades de
acompanhamento.
Possibilidade
de
interpretação dos resultados avaliativos para
aplicação às decisões junto a gestão
Previsão para que a estrutura dos relatórios
sejam funcionais e responsivos às necessidades
dos que tomam decisões de ter informações
relevantes

Fonte: A autora (2016).

 Dimensão: Viabilidade de execução
A viabilidade é um critério importante para os processos de avaliação que
devem ser “conduzidos considerando aspectos políticos, práticos e de custoefetividade” (PENNA FIRME, 2008, p. 70). Esta dimensão foi avaliada no Projeto
tomando por base critérios do Joint Committee (2011), no seu Padrão Exequibilidade
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– E1 – Gerenciamento do Projeto (JOINT COMMITTEE ON STANDARS FOR
EDUCATIONAL EVALUATION, 2011).
A exequibilidade pressupõe o atingimento de níveis adequados de efetividade
(quando se atingem os objetivos obtendo dados legítimos de uma dada realidade) e
eficiência (ter agilidade de todos os processos empregados para se chegar ao objetivo
dentro do prazo previsto). Ela expõe os requisitos administrativos e logísticos
necessários aos processos e procedimentos para a avaliação, contribuindo para a sua
chance de sucesso. Também é necessário ter em vista a possibilidade da aplicação
prática daquilo que foi planejado, não perdendo de vista que a avaliação deve ser um
processo contínuo. A exequibilidade ou viabilidade de execução é também um atributo
de qualidade do processo avaliativo. Procedimentos de gerenciamento do projeto de
avaliação podem contribuir para a efetividade da avaliação. É preciso ter
planejamento, programação inclusive com um cronograma realista, pessoal
qualificado e desenvolver estratégias de monitoramento do projeto, essencial ao
gerenciamento do tempo, comunicação, aquisição e risco. A falta de atenção a alguns
destes aspectos pode resultar em atrasos e prejudicar o resultado final da avaliação
(JOINT COMMITTEE ON STANDARS FOR EDUCATIONAL EVALUATION, 2011).
Segue no Quadro 9 a apresentação das categorias, indicadores e padrões da
Dimensão Viabilidade de Execução.
Quadro 9 - Categorias, indicadores e padrões da dimensão viabilidade de execução
Categoria
1 Planejamento

Indicador
Existência de um planejamento para a execução da
avaliação institucional
2 Programação Detalhamento da programação de cumprimento das
etapas de avaliação do projeto
Previsão do tempo disponível para a implantação das
etapas coerente com o prazo disponível para a
execução do projeto
Previsão de capacitação de equipe para colaborar na
implementação do projeto
3 Monitoramento Previsão de ferramentas de monitoramento
Previsão de monitoramento das etapas concluídas de
acordo com o cronograma
4 Comunicação Previsão de estratégias de comunicação sobre os
resultados e acompanhamento da avaliação com as
atribuições de cada um dos membros participantes do
projeto de avaliação

Padrão

Sim,
Parcial ou
Não

(Continua)
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(Conclusão)
Categoria
5 Aquisição

6 Análise de
risco

Indicador
Previsão de atendimento às necessidades de compra de
recursos
Previsão de pessoal para o cumprimento das metas
estabelecidas no projeto
Previsão de procedimentos que informem a
necessidade de rever a programação e o cronograma de
execução do projeto para atingir os objetivos da
avaliação.

Padrão

Sim,
Parcial ou
Não

Fonte: A autora (2017).

 Dimensão: atendimento ao marco regulatório atual – após 2004
O marco regulatório originário, composto pela Constituição Federal de 1988 e
da Lei de nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004) que instituiu o Sinaes, no que diz respeito à
avaliação institucional, não sofreu alterações. No entanto, as regulamentações daí
advindas que compõem o marco regulatório derivado foram várias. Estas têm impacto
no projeto de auto avaliação institucional. Pode-se citar a republicação da Portaria
MEC nº 40/2007 (BRASIL, 2007) em 2010, o instrumento de avaliação institucional
externa, de agosto de 2014, a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 25/2015, (INEP,
2015b) que trata dos requisitos legais e normativos elencados no mesmo, como
alguns documentos que compõem este marco regulatório, que trazem implicações
para a estrutura do Projeto de Avaliação Institucional.
O instrumento de avaliação institucional em vigor – de 2014, traz novos
elementos de responsabilização das ações da gestão com base nos relatórios de auto
avaliação, o que demonstra a relevância de se ter um Projeto de Avaliação
Institucional que seja pertinente às exigências atuais. A dimensão apresentada no eixo
1 - planejamento e avaliação institucional demonstra o referido, assim como a
relevância do Planejamento e Projeto de Auto avaliação, conforme pode-se verificar
em seus indicadores. Os avaliadores devem identificar em que medida a evolução
institucional se deu motivada pelos processos de planejamento e avaliação
institucional; quando estes atendem às necessidades da instituição como instrumento
de gestão e de ações para a melhoria institucional por meio de ações acadêmicoadministrativas; também verificar se os relatórios de auto avaliação apresentam
análise e proposições que subsidiem o planejamento de ações institucionais.
Apesar da missão e do PDI estarem presentes como a primeira dimensão do
artigo 3º da Lei nº 10.861/2004, (BRASIL, 2004) foi nos instrumentos de avaliação
institucional instituídos posteriormente que este documento ganhou relevância e, por
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isso, este PDI, assim como o acompanhamento de sua implementação precisam estar
contemplados no Projeto de Avaliação Institucional. O instrumento de avaliação
institucional de 2014, dedica uma dimensão inteira (a de número dois) para a sua
análise por parte dos avaliadores, o que demonstra a sua relevância para a IES. O
objetivo do governo foi o de induzir maior compromisso das IES com a construção e
evolução do PDI, como política de gestão. Aspectos relacionados aos dispositivos
legais e normativos constantes da nota técnica INEP/DAES/CONAES nº 25/2015
(BRASIL, 2015b) estão contemplados no escopo da avaliação nesta dimensão.
As políticas institucionais, assim como a gestão ganham dimensões
específicas. Esta última, a de gestão, ainda leva em conta a sustentabilidade
financeira da IES para prover tudo o que está contido em seu PDI.
Os requisitos legais e normativos de obrigatoriedade de cumprimento por parte
das IES foram também incluídos como indicadores da dimensão.
Com base nos destaques apresentados, foi elaborado o Quadro 10 que contém
as categorias, indicadores e padrões da dimensão adequação do projeto ao marco
regulatório atual.

Quadro 10 - Categorias, indicadores e padrões da dimensão adequação do projeto ao
marco regulatório atual
Categoria
1. Projeto de Avaliação
Institucional

2. PDI

Indicador
Previsão de: relato institucional apresentando
a evolução institucional
Previsão de avaliação de:
coerência entre o PDI e as ações
institucionais nas diferentes vertentes de sua
atuação acadêmica – ensino, pesquisa,
extensão e gestão. Inserção social da IES,
bem como sua atuação face à inclusão e ao
desenvolvimento
econômico
e
social
previstos no PDI;
coerência entre o PDI e ações de
responsabilidade social: inclusão social;
coerência entre o PDI e as atividades,
previstas/implantadas, voltadas para a
cooperação, intercâmbio e programas com
finalidades de internacionalização .

Padrão

Sim,
Parcial ou
Não

(Continua)
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(Continuação)
Categoria

3. Políticas Acadêmicas

4. Políticas de Gestão

5. Infraestrutura

Indicador
Previsão de avaliação das ações que
consolidam as políticas de ensino e ações
acadêmico-administrativas para:
cursos de graduação,
pós-graduação stricto sensu,
pós-graduação lato sensu,
pesquisa
ou
iniciação
científica,
tecnológica, artística e cultural,
extensão,
ações de estímulo relacionadas à difusão
das produções acadêmicas: científica,
didático-pedagógica, tecnológica, artística
e cultural.
Comunicação da IES com as comunidades
externa e interna.
Programas de atendimento aos estudantes.
Programas de apoio à realização de:
eventos internos, Eventos externos,
Produção discente.
acompanhamento dos egressos e sua
atuação no ambiente socioeconômico.
Inovação tecnológica e propriedade
intelectual: coerência entre o PDI e as ações
institucionais.
Política de formação e capacitação docente.
Política de formação e capacitação do corpo
técnico e administrativo.
Sistema de Registro Acadêmico.
Sustentabilidade Financeira.
Relação entre o Planejamento Financeiro
(orçamento) e a gestão institucional.
Coerência entre o plano de carreira e a
gestão do corpo docente.
Coerência entre o plano de carreira e a
gestão do corpo técnico administrativo.
Instalações administrativas e acadêmicas
(salas de aula, auditório, sala de
professores, espaço para atendimento aos
alunos, gabinetes/estações de trabalho
para professores TI, instalações sanitárias,
espaços de convivência e de alimentação)
Infraestrutura para CPA.
Biblioteca: infraestrutura física, serviços e
informatização, plano de atualização do
acervo.
Sala(s) de apoio de informática.
Recursos de Tecnologias de Informação e
Comunicação.
Laboratórios, ambientes e cenários para
práticas didáticas: infraestrutura física e
serviços.

Padrão

Sim, Parcial
ou Não

(Continua)
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(Conclusão)
Categoria

Indicador
Previsão de permanência do cumprimento dos requisitos
legais:
Manutenção e guarda do acervo acadêmico
Condições de acessibilidade para pessoas com deficiência
ou mobilidade reduzida,
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do
Espectro Autista

Padrão

Plano de Cargos:
a) Técnicos administrativos.
b) Plano de Carreira Docente
Titulação do Corpo Docente
6 Avaliação do
cumprimento
dos requisitos
legais e
normativos

Forma Legal de Contratação dos Professores
Constituição formal da Comissão Própria de Avaliação
(CPA)
Constituição
formal
da
Comissão
Local
Acompanhamento e Controle Social (COLAPS)
Normas e procedimentos para credenciamento
recredenciamento de Universidades,

de
e

Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira, Africana e Indígena
Políticas de educação ambiental
Desenvolvimento Nacional Sustentável
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos
Humanos
Fonte: A autora (2017) adaptado de INEP (2014).

3.2.3 Escala de mensuração
Mensurar ou fazer medição é a ação ou efeito de medir, de determinar o valor
com um instrumento de medida (MEDIÇÃO, 2016). Aplicada esta definição de
mensuração a resultados de pesquisas técnicas, foi encontrado em uma tese o
comentário de que

Cabe ao pesquisador, ao utilizar as técnicas de medidas, conhecer
suas limitações, sabendo ser impossível abranger a totalidade de cada
um dos fenômenos pesquisados e entender que, sendo estes
fenômenos demasiadamente complexos, esse objetivo dificilmente
será alcançado. O erro sempre irá existir, mas cabe ao pesquisador
desenvolver procedimentos metodológicos e sistemáticos que
procurem minimizar os erros, ou ainda, estimar o nível de erro que se
está incorrendo. (GHISI, 2014, p. 6).
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É importante que a medida represente aquilo que se pretende medir. Como já
citado, este estudo avaliativo utilizou como instrumento de avaliação uma lista de
verificação, onde o padrão avaliativo foi a constatação de atendimento da presença
de um determinado indicador no documento que foi objeto de avaliação, ou seu
atendimento parcial. Esta medida é expressa por “sim”, “não” ou “parcial”. Para análise
quantitativa de cada dimensão devem ser somadas as respostas dadas para os
indicadores de uma determinada dimensão e considerar seu resultado de acordo com
o critério de avaliação apresentado no Quadro 11.
Quadro 11 – Critério de avaliação
Respostas quanto ao
atendimento ao indicador
Sim
Parcial
Não

Classificação atribuída
à dimensão
aceitável
frágil
crítica

Fonte: A autora (2017).

Para ser classificada, a dimensão deve ter obtido resultado equivalente a
metade mais um de sua pontuação total no atendimento aos indicadores. Caso não
tenha atingido este resultado, o seu enquadramento deve ser feito considerando a
qualificação imediatamente seguinte ou anterior, de acordo com a maior pontuação.
Assim, foi possível uma avaliação do objeto na perspectiva de cada uma das
dimensões, o que permitiu responder às perguntas avaliativas propostas neste estudo.
A avaliação qualitativa foi feita baseada na análise do tipo de atendimento a
cada um dos indicadores das diferentes categorias e dimensões, confrontados com
os conhecimentos apresentados neste estudo.

3.2.4 Processo de validação
Para validar a lista de verificação, a mesma foi encaminhada a três
especialistas: uma doutora professor do Mestrado em Avaliação da Fundação
Cesgranrio, uma professora, assessora pedagógica da Diretoria de Avaliação
Superior do INEP e uma professora doutora que faz parte do banco de avaliadores
institucionais do INEP.
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As especialistas fizeram observações pertinentes que ensejaram algumas
alterações no instrumento. A dimensão representatividade, foi a que inspirou as
seguintes contribuições:
1) Foi sugerido retirar indicador na dimensão de Representatividade que
verificaria se os membros da CPA teriam conhecimento da IES adquirido num
determinado período de tempo, por considerar que este contribuiria pouco para a
resposta às questões que se pretendeu responder neste estudo, o que foi acatado
pela autora.
2) Outras sugestões foram dadas quanto à permanência de indicadores desta
dimensão, por não se tratarem de requisitos legais, constantes do artigo 11 da Lei
10.861/2004, ou por não fazerem parte da realidade das IES. A autora optou por não
os retirar, pois eles são indicativos do padrão “utilidade” referido pelo Joint Committee,
nos quais é necessário que a equipe de avaliadores tenha credibilidade, demonstrada,
entre outros aspectos, por meio de seu conhecimento, experiência e habilidades em
avaliação.

3.3 APLICAÇÃO DO INSTRUMENTO
A lista de verificação foi preenchida pela autora deste estudo avaliativo para
cada uma das quatro dimensões, após a leitura criteriosa do Projeto, objeto deste
estudo. A partir dos apontamentos feitos, foi realizada uma análise não apenas
quantitativa, mas também qualitativa do objeto, que foi a base da análise documental,
integrante da metodologia deste estudo.
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4 ANÁLISE DOS DADOS E RESULTADOS
A IES considerada neste estudo avaliativo teve o seu Projeto de Auto avaliação
Institucional elaborado em 2004, quando o Sinaes foi criado. Apesar deste documento,
em sua conclusão, afirmar que ele não é um documento estático e reconhecer que as
mudanças no ambiente externo e na própria instituição poderiam ensejar a sua revisão
e ainda haver a previsão no cronograma da sua primeira revisão e atualização
acontecer no ano seguinte, em 2005, porém constatou-se que 12 anos depois ele não
havia passado por este processo, nem tão pouco teve metaavaliados o seu projeto e
ações.
Os instrumentos de avaliação propostos não fizeram parte do Projeto, visto que
ainda precisavam ser construídos e sua elaboração constava da etapa de
desenvolvimento prevista no Projeto. A análise dos resultados de cada dimensão é
apresentada a seguir.

4.1 ANÁLISE QUANTITATIVA DOS RESULTADOS
A Tabela 2 apresenta os resultados obtidos por dimensão com as respostas
por categoria, relativas ao atendimento dos indicadores aos padrões, após a aplicação
do instrumento de avaliação:
Tabela 2 - Resultados quantitativos por dimensão
Dimensões

Dimensão 1
Representatividade

Dimensão 2
Projeto técnico

Dimensão 3
Viabilidade
de execução

Categoria
1
2
3
4
Total
1
2
3
4
5
Total
1
2
3
4
5
6
Total

Padrões de atendimento aos indicadores
Sim
Parcial
Não
5
2
1
1
1
3
3
7
3
6
2
2
1
1
1
2
5
4
7
2
1
11
7
12
1
2
2
2
2
2
1
1
8
3
2

(Continua)
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(Conclusão)
Padrões de atendimento aos indicadores
Dimensões
Categoria
Sim
Parcial
Não
1
1
2
4
3
8
3
Dimensão 4
Atendimento ao
4
2
2
4
Marco Regulatório
5
1
2
3
6
2
11
Total
3
14
26
Total Geral
30
25
47
Fonte: A autora (2017).

O atendimento aos indicadores recebeu 30 respostas positivas, de um total de
102. A resposta “parcial” foi atribuída a 25 indicadores, sendo este o menor resultado,
já o atendimento “negativo” aos indicadores recebeu 47 respostas. Acompanharam
este resultado geral, com a maior parte das respostas negativas quanto ao
atendimento aos indicadores, as dimensões Projeto Técnico e Atendimento ao Marco
Regulatório.
A seguir são apresentadas as análises dos dados por dimensão.

4.1.1 Representatividade
Do ponto de vista da representatividade dos membros da CPA, quanto ao
demonstrado por indicadores das categorias 1 e 2 e também quanto à categoria 3,
composição da equipe, há total aderência aos requisitos constantes do marco
regulatório, ou seja, a nomeação dos membros foi feita respeitando-se o que diz a
regulação. Já os critérios para escolha dos membros da comunidade externa e da
sociedade civil organizada, indicadores das categorias 1 e 2, respectivamente, foram
verificados como não definidos, assim como o perfil de conhecimento, experiência e
habilidades da equipe, indicadores da categoria 4. Constatou-se assim fragilidade com
relação ao perfil técnico dos membros da CPA, que são os responsáveis pelo
planejamento, execução e análise da avaliação institucional. Outro aspecto é que não
houve critério expresso com relação à escolha dos membros dos integrantes da CPA,
que foram escolhidos como representantes de um segmento.
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4.1.2 Projeto técnico de auto avaliação
Das cinco categorias eleitas para avaliação desta dimensão, apenas uma
obteve atendimento positivo na maioria dos indicadores, que foi a categoria
“cronograma e periodicidade”. As demais mostraram-se distantes do atendimento
positivo. São elas: introdução, metodologia, escopo e relatórios. Verificou-se a falta
de destaque aos relatórios no projeto, por meio da análise da categoria “relatórios”,
em especial no que se refere àquele que demonstraria o uso do resultado das
avaliações interna e externa para o planejamento e desenvolvimento de novas ações,
que é o de maior relevância num processo avaliativo sistemático, como o institucional
e que colaboraria na visão da evolução da IES, sendo utilizado no relato institucional.
Esta análise demonstrou que o Projeto Técnico, em sua estrutura - introdução,
metodologia e também o escopo está defasado e com lacunas, o que deixa exposta
a sua deficiência frente à época atual.

4.1.3 Viabilidade de execução
Em que pese que esta dimensão obteve em sua avaliação resultado de
atendimento positivo à maior parte dos indicadores das categorias; porém chama a
atenção a falta de previsão de monitoramento - categoria composta de dois
indicadores, das ações e atividades previstas no planejamento, essenciais para a
gestão de um projeto do vulto de uma avaliação institucional de uma universidade.
Isto provocou o atendimento parcial a um dos indicadores da categoria Análise de
Risco.

4.1.4 Atendimento ao marco regulatório em vigor
Esta dimensão foi a que obteve o resultado mais expressivo com relação ao
atendimento parcial ou negativo a todas as categorias e indicadores. É de fato a maior
fragilidade do projeto. Observou-se que a categoria referente ao PDI foi a que obteve
atendimento negativo em todos os indicadores. À época da elaboração do projeto, em
2004, o PDI não tinha ainda o protagonismo hoje adquirido no que se refere à gestão
da IES, em especial para as Universidades, as quais gozam de autonomia, sendo por
isso, hoje, este um documento de extrema relevância para a legitimidade das ações
empreendidas pela IES.
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De forma geral, percebeu-se que o Projeto de Avaliação Institucional priorizou
a avaliação dos cursos, deixando a impressão de dar menor destaque a avaliação
institucional e ao cumprimento da missão e plano de desenvolvimento institucional.

4.2 RESULTADOS QUANTITATIVOS
Observou-se, com base na Tabela 2, que o resultado de maior expressão foi o
“não atendimento” aos indicadores apresentados neste estudo. Mas apesar deste
resultado ter ficado com a maior parte das respostas, seu total não alcançou a metade
mais um do total e, por isso, pela escala proposta, pode-se afirmar que o projeto
atualmente é frágil.
A Tabela 3 demonstra, por dimensão, os maiores e menores resultados obtidos
em cada uma delas e a qualificação obtida de acordo com o critério de avaliação
assumido neste estudo.

Tabela 3 - Resultados maiores e menores por dimensão avaliada e qualificação na escala
Projeto
Técnico

Viabilidade
de Execução

7
3
6
16

11
7
12
30

8
3
2
13

Atendimento
ao Marco
Regulatório
3
14
26
43

Frágil

Frágil

Aceitável

Crítica

Atendimento Representatividade
Sim
Parcial
Não
Total
Legenda:
Classificação

Maior Resultado
Menor Resultado
Fonte: A autora (2017).

Assim, das quatro dimensões que compuseram a estrutura de avaliação deste
estudo, de acordo com o critério de avaliação adotado, chegou-se ao seguinte
resultado: uma dimensão foi considerada aceitável – Viabilidade de Execução. Isto
ocorreu porque o atendimento positivo aos indicadores somou mais da metade das
respostas; duas dimensões - Representatividade e Projeto Técnico foram
classificadas como frágeis (apesar da maior pontuação estar numa determinada
resposta, sim e não, respectivamente, seu valor não superou a metade do total de
indicadores da dimensão e, por isso ambas foram classificadas imediatamente abaixo
e acima, respectivamente); Já a dimensão Atendimento ao Marco Regulatório, ficou
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classificada como crítica, já que o total de respostas negativas foi de 26, de um total
de 43.
Para aprofundar a avaliação das dimensões, foi realizada também a análise
qualitativa do Projeto.

4.3 ANÁLISE QUALITATIVA DO PROJETO
4.3.1 Representatividade
O cumprimento do que está posto na norma para composição da equipe que
se responsabiliza na IES pelo processo avaliativo, a CPA, foi realizado. No entanto, a
forma pela qual os membros são escolhidos é omissa no projeto, deixando inclusive
de considerar o conhecimento e a prática em avaliação como um critério desejável. A
observância a certos critérios minimizaria as possibilidades de risco aos resultados
objetivos da avaliação. A competência que leva à credibilidade dos avaliadores que
compõem a CPA são elementos essenciais para que os resultados por eles
produzidos permitam ter a utilidade necessária, gerando recomendações que
realmente venham a contribuir para a IES. As evidências demonstram que a escolha
é uma decisão da Reitoria que parece acontecer sem critério técnico formalmente
descrito.

4.3.2 Projeto técnico de auto avaliação
Quanto ao projeto técnico de auto avaliação, considera-se que sua estrutura
precisa de melhorias, assim como a atualidade do conteúdo, ou a própria metodologia
proposta. O projeto mostrou fragilidade ao não ter apontado indicadores para a maior
parte das dimensões elencadas para a avaliação a que se propôs, restringindo-se ao
cronograma que continha etapas para a construção dos instrumentos e elaboração de
normas para aplicá-lo. Mas é omisso com relação à necessidade do registro da
metodologia que seria aplicada para cada uma das dimensões avaliadas, bem como
a forma como se faria a análise dos dados e a sua comunicação à comunidade.
Apesar de haver a previsão da emissão dos relatórios, o projeto não deixa clara a
necessidade de haver um voltado diretamente aos dirigentes, mais sucinto,
responsivo e, por conseguinte útil a quem toma as decisões. Também chama a
atenção no Projeto técnico a forma como se misturam as estratégias e prazos de sua
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implementação, com a concepção do projeto em si, deixando claro que sua estrutura
precisa ser revista.

4.3.3 Viabilidade de execução
Com relação ao previsto no projeto, a avaliação feita considerou esta dimensão
aceitável, sendo que a categoria de monitoramento apresentou avaliação crítica; o
monitoramento é essencial ao gerenciamento do projeto garantindo a sua efetividade.
Os recursos humanos e materiais necessários à execução foram previstos no projeto,
apesar de não estarem especificados, mas apenas quantificados.

4.3.4 Atendimento ao marco regulatório
Esta dimensão é a que foi considerada crítica, após a aplicação do instrumento
de avaliação. Dentre as categorias constantes desta dimensão, as que merecem
maior atenção por parte da IES são as que tratam das políticas acadêmica e de
gestão, ambas relacionadas à coerência com o previsto no PDI. Somente com este
foco será possível identificar a evolução institucional conquistada por meio dos
resultados das avaliações.
A seguir foram destacados alguns aspectos das categorias e indicadores
analisados.
A previsão da avaliação das atividades de extensão se mostrou contemplada
de forma limitada nas ações previstas. A política de comunicação da IES com as
comunidades externa e interna, mesmo sendo uma das dez dimensões do Sinaes não
possui previsão de avaliação no projeto, objeto deste estudo.
Há a previsão no projeto de avaliação, do diagnóstico da assistência prestada
ao estudante, da política estudantil e dos programas institucionais de inclusão. Como
não foram explicitados os indicadores e os instrumentos de avaliação não compõem
o projeto, não fica claro em que contexto se previu esta avaliação. Assim, não há
previsão de avaliá-los como ação decorrente de uma política institucional.
Quanto aos programas de apoio à realização de eventos internos, externos e
da produção docente, verificou-se que há previsão de indicador na categoria de
“cursos” no aspecto da avaliação do processo ensino-aprendizagem que contempla:
as atividades complementares ao ensino (visitas, jornadas, encontros e seminários
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acadêmicos); na categoria de gestão/gestão administrativa consta a avaliação da
existência de política para atendimento ao estudante, assim como as condições de
sua operacionalização. Mas isso é diferente do que se pretende ao avaliar “programa
de apoio ao estudante”. Por isso concluiu-se que não houve previsão de avaliação de
programa de apoio ao discente e os indicadores constantes do projeto que poderiam
guardar alguma proximidade com o quesito não atendem ao requerido no momento
atual.
Quanto ao ex-aluno, ou egresso, houve a previsão do acompanhamento de sua
trajetória profissional e a efetividade da formação oferecida na IES. O atendimento foi
considerado parcial a este indicador por não ter sido constatado um indicador que
aponte a existência de política de acompanhamento ao egresso, apesar de haver
instrumentos previstos suficientes para atender aos requisitos de avaliação em vigor.
A inovação tecnológica não está contemplada entre os indicadores e a
propriedade intelectual foi prevista ser avaliada na categoria “corpo docente”, como
sua produção. Não há demonstrada a relação da avaliação da mesma ao PDI e, por
isso, não demonstra estar vinculada a uma política institucional, mas restringindo-se
tão somente à ação docente.
No projeto, a política de formação e capacitação docente como parte das
políticas de gestão institucionais, está em meio aos indicadores das condições de
trabalho do professor e não atende às exigências atuais; os critérios de avaliação
desta política devem contemplar o incentivo/auxílio à: participação em eventos
científicos/técnicos/culturais;

capacitação

(formação

continuada);

qualificação

acadêmica docente e a devida divulgação destas ações.
O sistema de registro acadêmico, item considerado no instrumento de
avaliação institucional em vigor, não foi objeto previsto para avaliação no projeto da
IES.
A sustentabilidade financeira e a relação entre o planejamento financeiro e a
gestão institucional, da mesma forma, não foram considerados no projeto institucional
de avaliação da IES em estudo e devem passar a constar do mesmo. A sua
importância é fundamental, pois é a partir de sua avaliação que se enxerga a
possibilidade de atendimento à implementação das políticas e ações previstas no PDI,
além da coerência das decisões dos dirigentes frente ao planejamento institucional, o
compromisso institucional perante a comunidade interna e externa, visto que o mesmo
foi construído coletivamente e aprovado em colegiado.
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Outro indicador que compõe a categoria de políticas de gestão é a coerência
entre o plano de carreira e a gestão do corpo docente. Verificou-se que os critérios
para a progressão da carreira docente estão inseridos no projeto nas condições de
trabalho do corpo docente.
Já o indicador “coerência entre o plano de carreira e a gestão do corpo técnico
administrativo” não foi contemplado no projeto de avaliação institucional, o que deve
ser corrigido. Do projeto fizeram parte apenas a avaliação dos critérios para sua
admissão, sendo omisso com relação ao aspecto da progressão da carreira.
A avaliação da infraestrutura estava prevista entre as categorias de análise e
Indicadores constantes do projeto da IES, mas curiosamente foi constatada a sua
omissão nas ações previstas no cronograma.
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES
5.1 CONCLUSÕES
Ao finalizar este estudo de auto avaliação de uma universidade privada, que
teve seu projeto feito em 2004, pode-se responder às duas questões avaliativas
propostas:
1) Até que ponto o Projeto de Avaliação Institucional estudado possui
aproximações e distanciamentos com o requerido na atualidade, considerando o
marco regulatório em vigor e aos padrões aceitos internacionalmente?
Constatou-se que há mais distanciamentos do que aproximações no Projeto de
Avaliação Institucional da IES frente à realidade atualmente em vigor, o que pode ser
constatado no resultado frágil e crítico em três das quatro dimensões avaliadas. A
dimensão representatividade, apesar de ter obtido resultado aceitável, ficou no limite
para a situação frágil. Destaca-se que a dimensão específica do atendimento ao
marco regulatório ficou na situação crítica, demonstrando a necessidade de urgência
de sua atualização.
E, com relação ao segundo questionamento,
2) Em que medida a previsão de implementação proposta no Projeto
demonstra-se viável, do ponto de vista técnico?
A resposta a que se chegou, após o estudo da dimensão viabilidade de
execução, é que a mesma se demonstrou aceitável, considerando-se os recursos
previstos no projeto.
Como as categorias e indicadores relacionados no projeto foram, em sua
maioria, retirados de documentos elaborados pelo governo federal para a avaliação
institucional no âmbito do Sinaes, percebe-se que talvez não tenha sido alcançado, à
época, pela equipe que elaborou o projeto e o planejamento da avaliação institucional,
a amplitude e importância que ela viria a ter no ensino superior e, de forma
diferenciada, para as universidades. A complexidade que os indicadores assumiram,
não foi acompanhada na previsão de elaboração dos instrumentos de avaliação. Um
exemplo claro é a previsão de instrumentos para avaliar a atividade de extensão,
revelando uma visão bastante estreita com relação àquilo que a ela representa na
relevância da IES junto à comunidade e em seu papel nas IES comunitárias. Ressaltase que, de acordo com o levantado da realidade da IES, a ação mais estruturada de
avaliação feita pela mesma até a época da elaboração do Projeto, em 2004, havia
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sido tão somente uma sondagem de opinião dos alunos a respeito de seus cursos.
Até a instituição do Sinaes, não havia como exigência a existência de um PDI, PPI ou
PPC. Esta IES, até então, havia apenas feito um planejamento estratégico, no final da
década de 1990, mais de 40 anos após a sua criação.
Desde o Sinaes foram muitas as mudanças com impacto no dia a dia das IES.
Em 12 anos (2004 – 2016) mudou-se radicalmente a forma de planejar, gerir e
executar as funções de uma IES. O trabalho dos gestores dos vários escalões tornouse mais técnico, exigindo dos mesmos outras competências e habilidades. Surgiu a
necessidade da criação de outras funções para apoio à gestão integrada das IES. É
um novo momento no qual a avaliação adquiriu um protagonismo inédito no Brasil.
Apesar do Sinaes, em seu texto, dar destaque e importância à auto avaliação
e a legislação exigir a criação da CPA nas IES, ela somente cumprirá uma auto
avaliação de fato, caso o processo ocorra de forma participativa, democrática e com
análise profunda de seus resultados, se acreditar que este é um caminho para o seu
desenvolvimento e aperfeiçoamento contínuo e um dever perante a sociedade.
Lamentavelmente, na prática, o instrumento de avaliação de cursos e o
institucional elaborado pelo INEP, atribui uma pequena pontuação à atuação da CPA
e a seus relatórios. O que tem valido de fato são os resultados apurados no ENADE
e a resposta dada pelos alunos no questionário, combinados com dados do censo,
que por muitas vezes mascara ou omite o verdadeiro papel e relevância da IES em
sua locorregião.
Por isso, ter um projeto de auto avaliação institucional não é suficiente se ele
não for implementado de forma responsável, se seus instrumentos não forem capazes
de buscar informações qualitativas a respeito das funções básicas das IES – ensino,
pesquisa, extensão e sua relevância na sociedade e se não houver a participação e a
adesão de sua comunidade acadêmica, de suas lideranças e da gestão superior. As
informações recebidas devem proporcionar o autoconhecimento e uma análise da
atuação da IES e colaborar para traçar os rumos para o atingimento de seus legítimos
objetivos. Só com esta proposta uma IES poderá valer-se da avaliação de forma
emancipatória e exercer verdadeiramente a sua autonomia. Caso contrário estará
usando a auto avaliação e a avaliação externa apenas como um meio para o
cumprimento meramente burocrático da lei, sem compromisso com a sociedade e
para com seus corpos docente e discente.
Diante do exposto pode-se afirmar que,
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A avaliação dos indicadores de cada uma das dimensões permitiu atingir o
objetivo deste estudo o de avaliar o Projeto de Avaliação Institucional de uma
Universidade Privada, pois permitiu conhecer suas forças e vulnerabilidades nas
dimensões representatividade, projeto técnico, viabilidade de execução e atendimento
ao marco regulatório em vigor.

5.2 RECOMENDAÇÕES
A realização deste estudo avaliativo de acordo com a abordagem da avaliação
centrada na administração possibilitou a elaboração das seguintes recomendações
em relação às dimensões propostas, que se espera possam contribuir com os
dirigentes da IES quanto ao processo de tomada de decisões no que diz respeito ao
Projeto de Avaliação e atuação da CPA.

5.2.1 Representatividade
Com relação à composição da equipe responsável pela avaliação institucional
– recomenda-se que seus membros sejam escolhidos dentre aqueles que tenham
conhecimento razoável da instituição e apresentem competência e habilidades
necessárias para planejar, executar e analisar os processos avaliatórios. Caso isso
não possa ser considerado na escolha dos membros, deve-se prover a CPA com uma
equipe que lhe dê suporte. Profissionais com competências específicas voltadas para
a área de avaliação. Também se torna necessária a implantação de um programa de
atualização/capacitação permanente dos membros da CPA, com seu conteúdo e
objetivos formalmente documentados a fim de que não haja descontinuidade de sua
ação, mantenha a equipe e corpo técnico (se for o caso) atualizados e que também a
qualidade dos resultados gerados agregue maior valor para o processo de
planejamento e estratégias institucionais, gerando credibilidade ao processo de
avaliação.

5.2.2 Projeto técnico de auto avaliação
A estrutura do Projeto deve ser o quanto antes atualizada para que venha
atender aos requisitos atuais e permitir a análise das 10 dimensões do Sinaes em
eixos. Ao PDI deve ser dado o protagonismo atual, relacionando-o com as ações da
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IES e com a própria avaliação. A avaliação da sustentabilidade financeira deve ganhar
maior espaço no projeto de auto avaliação. Recomenda-se que o projeto técnico não
se misture com o do planejamento da execução, ficando este como anexo, para que
possa ser permanentemente atualizado, em função da sua dinâmica própria. Tendo
em vista as inúmeras e complexas dimensões a serem avaliadas, recomenda-se a
elaboração de um cronograma que permita um melhor entendimento da situação e de
acordo com a realidade institucional, permitindo a geração de relatórios responsivos
para os gestores.
A metodologia a ser utilizada para a coleta de dados para avaliação de cada
um dos objetos e que comporão os diversos instrumentos deve ser formal e
claramente especificada, assim como a descrição das técnicas de como os dados
serão avaliados. Isso demonstrará ainda mais o compromisso com a transparência, o
que é intrínseco ao processo de avaliação.
Não pode deixar de fazer parte do projeto a descrição de como serão
utilizadas as informações e dados das avaliações externas e internas em forma de
relatório para subsidiar os processos internos da IES de planejamento e evolução
institucional. A CPA deve acompanhar e registrar esta evolução, verificando o grau de
utilidade das avaliações realizadas.

5.2.3 Viabilidade de execução
A gestão do processo de avaliação institucional deve prever, para sua
efetividade, ferramentas, técnicas e planejamento de monitoramento de sua
implementação. Este procedimento é importante para o acompanhamento e revisão
de estratégias e prazos de implementação da avaliação.
Os recursos necessários à execução do projeto devem ser redimensionados
de acordo com a revisão que deverá ser feita no projeto, de forma a mantê-lo viável.

5.2.4 Atendimento ao marco regulatório até 2016
É preciso fortalecer a avaliação das ações previstas no PDI em suas diferentes
dimensões e a sua coerência com as políticas acadêmicas, de inserção social,
responsabilidade e inclusão social.
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Outro aspecto observado e que merece atenção é a revisão das questões
relacionadas às políticas acadêmicas de ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão,
que devem estar no contexto da gestão acadêmica e as condições para sua
implementação no contexto da gestão administrativa;
Deve ser feita a revisão dos indicadores de avaliação das ações que
consolidam as políticas acadêmicas voltadas para os cursos de graduação, não
podendo deixar de contemplar os seguintes aspectos: sistemática de atualização
curricular, desenvolvimento/utilização de material didático-pedagógico, sistemática de
implantação/oferta de componentes curriculares na modalidade semipresencial
(quando previsto no PDI) e programas de monitoria, conforme consta do instrumento
de avaliação institucional (INEP, 2014a).
Recomenda-se a ampliação da avaliação da iniciação científica realizada no
âmbito dos cursos de graduação, já que no projeto ela seria avaliada apenas com
relação às monografias. As atividades artísticas e culturais também devem ser
consideradas no projeto de avaliação institucional, sempre as relacionando com o
PDI.É preciso avaliá-la dentro de sua atual contextualização e importância no âmbito
da estrutura curricular dos cursos de graduação, da inserção e relevância da IES
perante a realidade social e sua própria identidade e, lógico, sempre coerente com o
PDI e o PPI.
Recomenda-se

a

criação

dos

indicadores

relacionados

às

políticas

institucionais de comunicação. Os seguintes aspectos devem ser contemplados para
ambas: acesso às informações acerca dos resultados das avaliações recentes, da
divulgação dos cursos, da extensão e pesquisa, da existência de mecanismos de
transparência institucional como a ouvidoria.
Recomenda-se explicitar os indicadores de avaliação da política e programas
de atendimento aos estudantes; nestes devem estar contemplados: apoio
psicopedagógico, programas de acolhimento ao ingressante, programas de
acessibilidade ou equivalente, nivelamento e/ou monitoria), inclusive aos estrangeiros.
É importante que se explicitem os indicadores para avaliação da política e
programas de apoio aos estudantes, devendo estar contempladas o apoio para a
participação/realização de eventos (congressos, seminários, palestras, viagens de
estudo e visitas técnicas) e para a produção discente seja ela, científica, tecnológica,
cultural, técnica ou artística.
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Quanto aos egressos, a recomendação é que haja indicadores que relacionem
a coerência das ações para seu acompanhamento com as políticas institucionais.
Para que fiquem claros os indicadores para avaliação das políticas e ações de
Inovação tecnológica e propriedade intelectual é importante deixar explicitada a sua
coerência com o PDI. Quanto ao atendimento ao aluno, a recomendação é para que
passe a constar do mesmo, privilegiando os critérios de organização, informatização,
agilidade no atendimento e diversificação de documentos disponibilizados.
A gestão do plano de carreira docente deve estar relacionada à gestão
administrativa e não apenas baseada nas condições de trabalho docente.
Outros aspectos devem ser incluídos para avaliação quando for realizada a
atualização do projeto, já que não fizeram parte do projeto: infraestrutura para a CPA,
recursos de tecnologias de informação e Comunicação, em especial no que tange à
sua utilização para atendimento às necessidades do processo ensino-aprendizagem,
os ambientes para as práticas didáticas.
Quanto aos requisitos legais e normativos que constam do instrumento de
avaliação institucional, à exceção do Plano de carreira docente, já contemplado no
projeto, todos devem ser incluídos no projeto de avaliação institucional, de forma a
verificar as suas condições de atendimento e sua relação com as políticas
institucionais acadêmicas e de gestão.

5.2.5 Recomendações gerais
A estrutura do projeto deve ser alterada, atualizada; deve-se separar a parte do
projeto de concepção da avaliação com os aspectos mais conceituais e políticos do
projeto da parte com o planejamento de sua implementação e divulgação, já que esta
tem que ser dinâmica e objeto de monitoramento permanente. A parte conceitual do
projeto deve prever estratégias que contemplem uma periodicidade viável e útil à
instituição, apresentando resultados com a devida antecedência, considerando os
ciclos de avaliação do Sinaes.
Outra recomendação a ressaltar é fazer constar a previsão de elaboração pela
CPA de relatórios gerenciais (máximo de duas laudas) para serem entregues à gestão
periodicamente, de forma a colaborar com seu processo decisório.
Quanto à própria ação da CPA e a efetividade de suas ações, propõe-se avaliar
a qualidade/profundidade dos relatórios/resultados da auto avaliação; verificar a
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estrutura, em especial de recursos humanos dedicados exclusivamente à avaliação,
qual o perfil desta equipe e ainda que tipo de apoio ela dispõe para dar conta do
objetivo de avaliar e gerar relatórios consistentes e responsivos para os dirigentes.
Também que haja um monitoramento permanente da evolução institucional a
partir dos resultados das avaliações externa e interna combinadas, com o registro
desta percepção por meio de relatório. E, finalmente, que todo o projeto de avaliação
institucional mantenha como elemento central de referência o plano de
desenvolvimento institucional.
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APENDICE A – Instrumento Avaliativo
Dimensão 1
Representatividade dos membros da CPA, responsáveis pela implantação do
Projeto Auto avaliação
Atendimento
Categoria
Indicador
Sim Parcial Não
alunos de graduação

1. Representatividade de
todos os membros da
comunidade acadêmica

2. Representatividade da
sociedade civil
organizada

3. Composição da equipe

alunos de pós-graduação
professores de graduação
professores da pós-graduação
funcionários
critérios para sua composição em forma
de regulação interna
critérios para sua escolha em forma de
regulamentação interna
participação de membro na CPA
critérios de preferência de segmento de
representação
especificada
em
regulamentação interna
composição da equipe que garanta a
não preponderância de um segmento
especificada
em
regulamentação
interna
percentual superior a 50% de membros
com conhecimento prévio em avaliação

percentual superior a 50% membros
com experiência prévia em avaliação do
ensino superior
percentual superior a 50% de membros
com conhecimento e habilidades que
4. Conhecimento,
contribuam com o processo de
experiência e habilidades avaliação
em avaliação
existência de equipe técnica qualificada
para apoio aos membros da CPA
existência de programa de capacitação
dos membros da CPA
existência de material de estudo
sistematizado para novos membros que
venham compor a CPA
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Dimensão 2
Projeto Técnico de Auto avaliação
Categoria

1. Introdução

2. Metodologia

Indicador
dados da IES
composição da CPA
descrição do planejamento
estratégico da auto avaliação
descrição do planejamento da
forma como se dará a divulgação
dos resultados para a comunidade
interna
descrição do planejamento da
forma como se dará a divulgação
dos resultados para a comunidade
externa
descrição do que será avaliado
(objetos)
descrição dos instrumentos de
avaliação dos objetos a serem
avaliados
descrição dos segmentos da
comunidade acadêmica e da
sociedade civil consultados no
processo de avaliação
descrição das técnicas utilizadas
para a análise dos dados
Previsão de avaliação que
contemple as 10 dimensões do
Sinaes integradas em cinco eixos:

3. Escopo da Avaliação
Institucional Interna

1) Planejamento e Avaliação
Institucional;
D8 - Planejamento e Avaliação
avaliação da evolução institucional
a partir dos processos de
avaliações externa e interna
2) Desenvolvimento Institucional
D1 - Missão e Plano de
Desenvolvimento Institucional
D3 - Responsabilidade Social da
Instituição
3) Políticas Acadêmicas
D2 -Políticas para o Ensino a
Pesquisa e a Extensão
D4 - Comunicação com a
Sociedade
D9 - Política de Atendimento ao
Discente
4) Políticas de Gestão
D5 - Políticas de Pessoal

Atendimento
Sim Parcial Não
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Dimensão 2
Projeto Técnico de Auto avaliação
Categoria

4.

Cronograma e
Periodicidade

5.

Relatórios

Indicador

Atendimento
Sim Parcial Não

D6 - Organização e Gestão da
Instituição
D-10 - Sustentabilidade Financeira
5) Infraestrutura física
D7 - Infraestrutura Física
projeto contem cronograma
há descrição da periodicidade que
a avaliação institucional é
realizada
previsão de relato periodico sobre
atividades de acompanhamento
das ações da IES derivadas de
recomendações da CPA
previsão de relato com análise de
dados da avaliação institucional
para os dirigentes
previsão de que a estrutura dos
relatórios para os dirigentes deva
ser funcional, responsivo e com
informações relevantes
Dimensão 3
Viabilidade de Execução

Categoria
1. Planejamento

2. Programação

3. Monitoramento

Indicador
existência de um planejamento
estratégico para a execução da
avaliação institucional
existência de detalhamento da
programação de cumprimento das
etapas de avaliação do Projeto de
Avaliação Institucional
cronograma previsto para a
execução do projeto é viável
há no cronograma previsão de
capacitação de equipe para a
implementação do projeto
previsão de recursos humanos
qualificados para a construção dos
instrumentos de avaliação que
permita o cumprimento do
cronograma
previsão de monitoramento das
etapas concluídas de acordo com
o cronograma

Atendimento
Sim Parcial Não
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Dimensão 3
Viabilidade de Execução
Categoria

4. Comunicação

5. Aquisição

6. Análise de Risco

Indicador

Atendimento
Sim Parcial Não

há no projeto previsão de
ferramentas de monitoramento
Previsão de estratégias de
comunicação sobre os resultados
aos interessados
Previsão de estratégias de
comunicação sobre o
acompanhamento da avaliação
institucional aos interessados
previsão de necessidades de
recursos materiais para a
implantação do Projeto
previsão de pessoal para
cumprimento das metas
estabelecidas no Projeto
previsão de procedimentos que
informem a necessidade de rever
o cronograma de execução do
projeto para atingir os objetivos da
avaliação
previsão de procedimentos que
informem a necessidade de rever
o planejamento do Projeto

Dimensão 4
Atendimento ao Marco Regulatório em vigor (2016)
Categoria
1. Projeto de Auto avaliação
Institucional

2. PDI

Indicador
previsão de relato institucional
apresentando a evolução
institucional
Previsão de Avaliação de:
Coerência entre o PDI e as ações
institucionais nas diferentes
vertentes de sua atuação
acadêmica – ensino, pesquisa,
extensão e gestão.
inserção social da IES, bem como
sua atuação face à inclusão e ao
desenvolvimento econômico e
social previstos no PDI
Coerência entre o PDI e ações de
responsabilidade social: inclusão
social.

Atendimento
Sim Parcial Não
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Dimensão 4
Atendimento ao Marco Regulatório em vigor (2016)
Categoria

2. PDI

3. Políticas Acadêmicas

4. Políticas de Gestão

Indicador
coerência entre o PDI e as atividades,
previstas /implantadas, voltadas para
a cooperação, intercâmbio e
programas com finalidades de
internacionalização
Previsão de avaliação das ações que
consolidaram as políticas de ensino e
ações acadêmico-administrativas
para:
cursos de graduação,
pós-graduação stricto sensu
pós-graduação lato sensu
pesquisa ou iniciação científica,
tecnológica, artística e cultural
extensão
ações de estímulo relacionadas à
difusão das produções acadêmicas:
científica, didático-pedagógica,
tecnológica, artística e cultural
Comunicação da IES com as
comunidades externa e interna
Programas de atendimento aos
estudantes
Programas de apoio à realização de:
eventos internos, externos e produção
discente.
acompanhamento dos egressos e sua
atuação no ambiente socioeconômico.
Inovação tecnológica e propriedade
intelectual: coerência entre o PDI e as
ações institucionais.
Política de formação e capacitação
docente.
Política de formação e capacitação do
corpo técnico-administrativo.
Gestão institucional.
Sistema de registro acadêmico.
Sustentabilidade financeira
Relação entre o planejamento
financeiro (orçamento) e a gestão
institucional.
Coerência entre plano de carreira e a
gestão do corpo docente

Atendimento
Sim Parcial Não
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Dimensão 4
Atendimento ao Marco Regulatório em vigor (2016)
Categoria

4 Políticas de Gestão

Indicador
Coerência entre o plano de carreira e
a gestão do corpo técnicoadministrativo.
Instalações administrativas, salas de
aula, auditório, sala dos professores,
espaço para atendimento aos alunos,
gabinetes/estações de trabalho para
professores TI, instalações sanitárias,
espaços de convivência e
alimentação.
Infraestrutura para CPA

5. Infraestrutura

Biblioteca: infraestrutura física,
serviços e informatização, plano de
atualização do acervo
Sala(s) de apoio de informática ou
infraestrutura equivalente.
Recursos de Tecnologias de
Informação e Comunicação.
Laboratórios, ambientes e cenários
para práticas didáticas: infraestrutura
física e serviços
Manutenção e guarda do acervo
acadêmico
Condições de acessibilidade para
pessoas com deficiência ou
mobilidade reduzida,
Proteção dos Direitos da Pessoa com
Transtorno do Espectro Autista

6. Avaliação do
cumprimento dos
Requisitos legais e
normativos

Plano de Carreira (existência e
homologação)
a) dos técnicos administrativos.
b) Plano de Carreira Docente
Forma Legal de Contratação dos
Professores
Constituição formal da Comissão
Própria de Avaliação (CPA)
Constituição formal da Comissão
Local de Acompanhamento e Controle
Social (COLAPS)
Normas e procedimentos para
credenciamento e recredenciamento
de Universidades,

Atendimento
Sim Parcial Não
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Dimensão 4
Atendimento ao Marco Regulatório em vigor (2016)
Categoria

6. Avaliação do
cumprimento dos
Requisitos legais e
normativos

Indicador
Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações ÉtnicoRaciais e para o Ensino de História e
Cultura Afro-Brasileira, Africana e
Indígena
Políticas de educação ambiental
Desenvolvimento Nacional
Sustentável
Diretrizes Nacionais para a Educação
em Direitos Humanos

Atendimento
Sim Parcial Não

