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RESUMO 

 

Nas últimas décadas, as instituições de ensino superior vivenciaram um acelerado 

processo de expansão e transformação que repercutiu tanto em sua estrutura 

organizacional quanto em sua concepção e modelo e, consequentemente na ampliação 

dos desafios e demandas com os quais precisam lidar. Uma dessas mudanças foi a 

implantação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), há 

pouco mais de uma década, que se propõe a identificar o mérito e o valor das 

instituições em suas várias dimensões visando à melhoria da qualidade. Nesta 

conjuntura, em que a avaliação institucional adquire cada vez mais significado, 

notadamente no que diz respeito ao uso dos resultados do processo avaliativo como 

subsídio para o aperfeiçoamento institucional, considerou-se relevante e oportuna a 

realização de estudo acerca da relação que se estabelece entre os resultados das 

avaliações realizadas e as ações de gestão e planejamento no âmbito da instituição. 

Assim, o trabalho intitulado Repercussão dos Resultados da Autoavaliação Institucional 

na Gestão da Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira- 

Unilab, tem como objetivo analisar a repercussão dos resultados do processo de 

autoavaliação realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), no âmbito da 

administração de uma instituição pública federal de ensino superior, a Unilab. O estudo 

caracterizou-se como uma pesquisa aplicada, de natureza descritiva, com abordagem 

quantitativa e qualitativa, cujo percurso metodológico organizou-se em dois 

procedimentos principais, a análise documental e a pesquisa de campo, mediante os 

quais buscou-se compreender a dinâmica do trabalho da CPA e o impacto dos resultados 

dessa atividade no planejamento e gestão da instituição. Para tanto, utilizou-se como 

instrumento de coleta de dados dois questionários constituídos de questões abertas e 

fechadas, dirigidos aos gestores e membros da CPA, cujos dados foram tabulados e 

analisados com base na análise de conteúdo e tratados com suporte dos softwares Excel 

e ATLAS.ti. Os resultados encontrados evidenciam que embora os gestores concebam 

os dados da autoavaliação como um importante subsídio de gestão, a utilização dessas 

informações ainda é pontual e não se configura como uma ação institucionalizada na 

universidade. As conclusões do estudo apresentam elementos que podem dar apoio aos 

processos decisórios relacionados à política de avaliação institucional, contribuindo 

assim, para a formulação e a melhoria da prática avaliativa e para o avanço dos estudos 

sobre a avaliação institucional com vistas ao atendimento dos objetivos do SINAES. 

 

Palavras-chave: Avaliação institucional. Autoavaliação. Ensino Superior. Gestão. 

Unilab. 



 

ABSTRACT 

 

In recent decades, higher education institutions have experienced an accelerated 

expansion and transformation that reflected in organizational structure and model and, 

as a result in the expansion of the challenges and demands with which they must deal. 

One of these changes was the implementation of the national system of evaluation of 

higher education, just over a decade, which aims to identify the merits and the value of 

the institutions in its various dimensions in order to improve the quality. At this juncture, 

in which institutional assessment acquires more and more meaning, notably with regard 

to the use of the results of the evaluation process as allowance for institutional 

improvement, it was considered relevant and timely conducting of study on the 

relationship between the results of the evaluations carried out and the actions of 

management and planning in the context of the institution. Thus, the work titled Impact 

of the results of the Institutional Self-assessment in the management of a Federal 

University, aimed to analyze the repercussions of the results of the self-evaluation 

process conducted by the Commission's own assessment, under the administration of a 

federal public institution of higher education. The study was characterized as an applied 

nature research, descriptive level, with a quantitative and qualitative approach, and the 

methodological course organized in two main procedures, document analysis and field 

research, through which we sought to understand the dynamics of the work of the CPA 

and the impact of the results of this activity in the planning and management of the 

institution. For both, it was used as a tool for data collection, two questionnaires 

consisting of open and closed questions, applied to managers and members of the CPA, 

whose data were tabulated and analyzed based on content analysis and treated with 

Excel software support and Atlas.TI. The results show that although managers devise 

self-assessment data as an important management allowance, the use of this information 

is still on time and not configured as an institutionalized action at the University. The 

conclusions of the study feature elements that can support the decision-making 

processes related to institutional assessment policy, thus contributing, in the formulation 

and improvement of evaluation practice and advancement of studies on Institutional 

evaluation with a view to meet the unique goals. 

  

Keywords: Institutional Evaluation. Self-evaluation. Higher education. Management. 

Unilab.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

Nas últimas décadas, a educação superior no Brasil passou por um contínuo processo 

de transformação. A este respeito Mancebo (2010), afirma que, além da diversificação dos 

formatos institucionais e modalidades acadêmicas, cursos e programas, ocorreram também 

diversificação e diferenciação na organização institucional, com tendências à 

internacionalização dentre outras possibilidades. 

Nesse contexto de mudanças, a implantação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), criado em abril de 2004 pela Lei Nº 10.861, possibilitou o 

surgimento de uma nova dinâmica para a gestão das Instituições de Educação Superior (IES), 

conforme explicita o documento “Diretrizes para Avaliação das Instituições de Educação 

Superior” (BRASIL, 2004a), elaborado pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (CONAES).  

A política de avaliação instituída pelo SINAES, de fato, desencadeou mudanças nas 

instituições de ensino superior. Tais mudanças evidenciam-se tanto nas relações das 

instituições com outros setores da sociedade quanto com os órgãos responsáveis pela 

formulação e desenvolvimento dessa política.  

O SINAES objetiva assegurar o processo nacional de avaliação das instituições de 

educação superior, constituindo-se, assim, de três componentes principais: avaliação 

institucional, avaliação de cursos e avaliação dos estudantes. Utiliza-se de mecanismos e 

ferramentas variadas e está ancorado em uma concepção de avaliação comprometida com a 

melhoria da qualidade e da relevância das atividades de cada uma e do conjunto das 

instituições educacionais (BRASIL, 2004a).  

A avaliação institucional, por sua vez, organiza-se em dois momentos: a avaliação 

interna, que envolve toda a comunidade acadêmica e cuja execução é de responsabilidade da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA)
1
, e a avaliação externa, que é realizada por comissões 

de avaliadores designados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP).  

É neste cenário que surge o interesse de pesquisa sobre o tema avaliação institucional, 

temática presente em minha trajetória profissional e acadêmica e parte constituinte das 

                                                 
1
Conforme Decreto Nº 2.051 de 09 de julho de 2004, todas as  instituições de  ensino superior, públicas ou 

privadas, devem constituir sua Comissão Própria de Avaliação (CPA), com as atribuições de conduzir os 

processos de autoavaliação da  instituição, de sistematização e  prestação das informações solicitadas pelo 

INEP. 
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atividades laborais desenvolvidas por mim na universidade, sempre pautadas nos 

procedimentos de avaliação e planejamento na perspectiva do desenvolvimento e da melhoria 

de processos institucionais. 

É importante enfatizar que a avaliação da educação superior tem adquirido relevância 

e assumido papel de destaque em qualquer processo que se perceba passível de mudanças e 

aperfeiçoamento no âmbito da educação. Tendo em vista a importância da temática, o trabalho 

almeja contribuir política e institucionalmente para a discussão sobre a avaliação da educação 

superior e os efeitos desse processo na universidade pública federal. 

 Nesse sentido, os relatórios elaborados e divulgados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) têm mostrado, através dos 

resultados do SINAES, que a implantação de um sistema nacional de avaliação oportunizou 

às instituições públicas a vivência de processos avaliativos sistemáticos no contexto de sua 

rotina administrativa e acadêmica e o desenvolvimento de uma prática avaliativa. Assim, a 

avaliação institucional é tomada pelo SINAES como um de seus componentes básicos, 

instrumento central e harmonizador, que dá coerência ao conjunto dos elementos da avaliação, 

que deve ser um processo contínuo e cíclico das análises e dimensões institucionais (BRASIL, 

2004b). 

Um dos pressupostos da avaliação institucional é que o resultado desse processo se 

constitua uma oportunidade de reflexão tornando-se referencial para o planejamento e o 

fortalecimento da gestão da IES. No entanto, a falta de uma boa prática avaliativa pode 

culminar na falta de referenciais de qualidade e de elementos que contribuam para a 

efetividade dos bons resultados do trabalho e a concretização de um projeto de universidade.  

Nessa perspectiva, a Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-

Brasileira (Unilab), na condição de universidade pública federal inserida no contexto de 

internacionalização da Educação Superior, oriunda de uma política de governo de incentivo à 

cooperação sul-sul
2
, tem um conjunto de características bastante peculiares e desafiadoras 

para o contexto amplo de atuação do SINAES e do componente da avaliação institucional. 

A Lei de criação da Unilab (Lei 12.289 de 20/07/2010) a caracteriza como instituição 

de cooperação internacional e estabelece em seu Art. 13 sua missão de formar recursos 

humanos capazes de contribuir no processo de integração dos países membros da 

Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), de modo específico os países africanos, 

                                                 
2
 Modalidade de cooperação técnica internacional de cunho político, econômico e cultural que acontece entre 

países em desenvolvimento, buscando compartilhar êxitos e boas práticas, visando ao fortalecimento 

institucional por meio da absorção e transferência de conhecimentos (Fundo de População das Nações Unidas – 

UNFPA. Em  http://unfpa.org.br/novo/index.php/sobre-o-unfpa/cooperacao-sul-sul) 
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visando o desenvolvimento regional, a interação no âmbito da cultura, da ciência e educação 

entre os países envolvidos. Nesse sentido, a Unilab assume um importante papel de 

cooperação solidária com os países da CPLP. 

Por seu propósito de integração internacional e de intercâmbio cultural, científico e 

educacional, esta universidade pública federal, no contexto de políticas públicas de Ensino 

Superior, representa lócus de investigação rico de possibilidades no campo da avaliação e 

análise dos mecanismos e procedimentos do SINAES, no tocante à Avaliação Institucional.  

É importante lembrar que, dependendo da maneira como essa avaliação institucional é 

realizada e do propósito com que é conduzida, podem-se alcançar diferentes resultados. Por 

isso requer uma gestão democrática e participativa que propicie a realização de uma avaliação 

crítica da universidade pelos diferentes segmentos da comunidade acadêmica e sociedade civil.  

No âmbito do SINAES, a CPA de qualquer instituição de ensino superior tem uma 

atribuição peculiar e relevante, no que diz respeito à implantação de processo avaliativo nas 

instituições de educação superior e divulgação do resultado desse trabalho de avaliação para a 

comunidade acadêmica e autoridades competentes. Nesta perspectiva, a dinâmica de 

funcionamento do SINAES e a prática do processo de autoavaliação institucional e 

respectivos resultados devem gerar sugestões de melhoria ou evidências de (re)planejamento e 

de mudanças, ocasionando aperfeiçoamento de processos e melhoria da qualidade da 

universidade. 

No tocante ao processo de autoavaliação das instituições nos anos iniciais do SINAES, 

em 2011, o INEP publicou um estudo realizado com base em 172 relatórios de autoavaliação 

elaborados pelas CPAs de um conjunto de 375 instituições de ensino superior, públicas e 

privadas integrantes do SINAES, que passaram por avaliação externa realizada pelo Inep nos 

anos de 2008 e 2009. O trabalho teve a finalidade de colaborar para a sistematização das 

informações e apresentar um panorama parcial que servisse de subsídio na construção de uma 

cultura avaliativa nas instituições e oferecesse referenciais para o trabalho das CPAs (BRASIL, 

2011). 

Os dados apresentados no relatório mencionado anteriormente evidenciam que 61% 

dos documentos apresentaram sugestões de melhoria, no entanto, somente 25,6% das 

instituições informa a efetivação dessas ações. Percebe-se que o procedimento de 

autoavaliação em muitas instituições cumpre parcialmente o marco legal instituído pelo 

SINAES e a gestão não se apropria dos resultados da autoavaliação tanto quanto poderia, 

como instrumento de gestão, aprimoramento de suas políticas e da qualidade institucional 

como preconiza o SINAES. 
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Mediante o exposto, considerando a finalidade primordial do SINAES e o papel 

fundamental desempenhado pela CPA junto às instituições de ensino superior, buscou-se 

responder à seguinte indagação: Qual a repercussão dos resultados da autoavaliação 

institucional na gestão de uma universidade pública federal? Com o propósito de obter 

resposta para essa indagação, o objetivo central desta pesquisa é analisar a repercussão dos 

resultados do processo de autoavaliação realizado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

no âmbito da administração de uma instituição pública federal de ensino superior sediada no 

interior do Ceará, no caso, a Unilab. 

Para atender ao objetivo geral estabelecido, faz-se necessário investigar outras 

questões relevantes, delineando-se assim os objetivos específicos: (i) mapear as estratégias de 

trabalho da CPA  na realização da autoavaliação institucional, (ii) identificar nos relatórios da 

CPA as sugestões de melhoria com base nos resultados da autoavaliação, (iii) pesquisar o 

nível de conhecimento dos gestores sobre a avaliação institucional e diretrizes do SINAES e 

(iv) verificar se os resultados da avaliação institucional são utilizados como subsídio para a 

elaboração e monitoramento do planejamento institucional. 

Para este fim, realizou-se uma pesquisa de natureza aplicada, de nível descritivo, de 

acordo com a classificação de Gil (2008), e com abordagem quanti-qualitativa. Como 

procedimento técnico, utilizou-se a pesquisa de campo e a análise documental, com vistas a 

realizar o estudo no contexto de uma universidade recém-implantada e em processo de 

consolidação de seus procedimentos de gestão e avaliação. 

Com a finalidade de obter respostas para os objetivos da pesquisa, foram utilizados 

dois questionários, por meio dos quais pretendeu-se conseguir informações que expressassem 

a percepção dos membros da CPA e do corpo gestor, no tocante à autoavaliação da instituição 

pesquisada e ao uso dos resultados desse processo avaliativo no âmbito da gestão da 

universidade. 

Para ampliar o conhecimento das questões tratadas, buscaram-se referências teóricas 

que possibilitassem clarificar o entendimento dos conceitos que envolvem o tema em estudo e 

que tem se mostrado de significativa complexidade, especialmente no contexto da 

universidade pesquisada. Desse modo, os estudos realizados por Andriola (2005, 2008, 2012, 

2016); Balzan (2011); Dias Sobrinho (2002, 2005, 2008, 2010, 2011); Gatti (2014, 2015), 

Ristoff (2011, 2015); Santos (1999, 2010); Saviani (2008) e Sguissardi (2009) foram 

contribuições teóricas importantes para esta investigação. 

O estudo empreendido está estruturado em seis capítulos. No capítulo inicial, introduz-

se o tema discorrendo sobre a importância da política de avaliação institucional no cenário 
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educacional, especialmente no ensino superior, faz-se uma breve descrição dos procedimentos 

metodológicos a serem realizados, dando ênfase à relevância deste trabalho e evidenciando a 

possibilidade de contribuição para institucionalização da política de avaliação na universidade 

pesquisada. 

No segundo capítulo, apresenta-se uma breve contextualização da construção do 

campo da avaliação institucional no Brasil, destacando a relação da educação superior com a 

avaliação em um breve histórico do ensino superior brasileiro nas três últimas décadas. 

Relata-se ainda as primeiras experiências oficiais de avaliação do ensino superior no país. 

O uso da avaliação como instrumento de gestão e melhoria da qualidade institucional é 

abordado no terceiro capítulo, enfatizando a importância da avaliação nos procedimentos de 

planejamento e formulação de políticas institucionais, bem como a atuação da CPA na gestão 

dos procedimentos de autoavaliação e a relevância desta atividade para a universidade. 

Os procedimentos metodológicos da pesquisa são o objeto do quarto capítulo, no qual 

é apresentada a natureza da pesquisa e o tipo de abordagem utilizado, os procedimentos 

técnicos adotados, os instrumentos de coleta de dados, bem como os sujeitos da pesquisa, o 

lócus da investigação e as expectativas de análise e interpretação desses dados. 

O quinto capítulo está composto pela apresentação, análise e interpretação dos 

resultados da pesquisa, onde está exposta inicialmente uma explanação sobre os documentos 

de planejamento institucional analisados, a caracterização da CPA e os aspectos principais do 

desenvolvimento da autoavaliação institucional, com base na análise de relatórios e atas da 

Comissão, e a análise dos dados coletados por meio dos questionários aplicadas com gestores 

e membros da CPA, à luz das diretrizes do SINAES e fundamentados nas teorias da avaliação 

e nos estudos correlatos consultados. 

O sexto capítulo versa sobre as considerações finais do estudo em consonância com os 

objetivos propostos. Retomam-se alguns elementos do estudo, intencionando contribuir com a 

realização de novas pesquisas e se possível com a melhoria dos procedimentos avaliativos 

desenvolvidos na instituição pesquisada. 

Acredita-se que o desenvolvimento deste estudo oportunizou novos conhecimentos 

sobre a autoavaliação instituída nas universidades pelo SINAES, buscando contribuir para o 

avanço dos estudos sobre esta temática e provocando novas pesquisas acerca do uso dos 

resultados dos processos avaliativos. A investigação do componente da avaliação institucional 

nesta instituição pública federal, especificamente a autoavaliação, disponibilizará informações 

relevantes à gestão da universidade e a comunidade acadêmica, possibilitando o 

aperfeiçoamento da política e da cultura institucional de avaliação. 
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2 A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 

 

A avaliação da educação superior brasileira no âmbito das instituições e cursos de 

graduação tem sua construção epistemológica, marcadamente nas últimas décadas. De acordo 

com Gatti (2014), estudos mais amplos na perspectiva da avaliação de políticas e programas 

educacionais surgiram do final da década de 1970 para início dos anos de 1980, período em 

que intelectuais, instituições e estado atuaram em diferentes frentes, inserindo este nível 

educacional no cenário de debates e prática da avaliação institucional (POLIDORI, 2009). 

Atualmente, a avaliação de instituições tem reconhecido significado e assume lugar de 

importância tanto para as políticas de governo quanto em âmbito institucional (BRASIL, 2009; 

REAL, 2008). Nesse contexto, a avaliação carrega uma complexidade que possibilita uma 

multiplicidade de relações e atuações, ora praticada como atividade educativa voltada para a 

produção de sentidos a partir da atuação de sistemas e instituições, em um processo amplo e 

formado dos diversos aspectos que constituem a educação, ora como processo avaliativo de 

regulação burocrática e centrado em critérios mercadológicos de supervisão e controle 

(ANDRIOLA, 2008; DIAS SOBRINHO, 2008). 

Em vista do exposto, é mister ressaltar aqui, os principais acontecimentos projetos e 

programas idealizados, bem como os caminhos percorridos no processo de construção das 

ideias e concepções iniciais de processos avaliativos das instituições e cursos de graduação, 

que propiciaram posteriormente a formulação e implementação do sistema nacional de 

avaliação que vigora nos dias atuais. 

 

2.1 O surgimento do campo da avaliação institucional na educação superior 

 

No decorrer de nove séculos de existência no ocidente, a universidade tem variado 

suas formas de manifestação de acordo com a época e o contexto histórico, ora sendo útil ao 

governo e a economia, e em outros momentos se colocando a serviço de seu desenvolvimento 

autônomo. O fato é que as transformações sociais, econômicas e científicas de cada contexto 

decorrem de problemas e demandas complexas às quais as instituições de ensino não 

conseguem oferecer respostas à altura (DIAS SOBRINHO, 2002). 

Giddens (2005) nos diz que a imaginação sociológica nos permite ver o que muitos 

eventos que parecem dizer respeito somente ao indivíduo, na verdade refletem questões mais 

amplas. As organizações, como existem hoje, são resultado das mudanças sociais, culturais, 

científicas e tecnológicas ocorridas no decorrer da história, influenciadas pelas ideias e 
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referências teóricas do pensamento sociológico desenvolvido em cada época, retomado e 

reelaborado em novos contextos.  

No âmbito educacional, tais mudanças sugerem novos modelos constituídos de novas 

práticas e dinâmicas oriundas dessa transformação e coerentes com o novo contexto. Criam-se 

novos conceitos e, em função disso as concepções em geral sofrem alterações que influenciam 

o modo de agir e pensar das instituições. No que tange à educação superior Sguissardi (2009) 

afirma: 

 

A educação superior no Brasil não é um desafio novo. Além de antigo, continuará 

sendo um enorme desafio que se desdobra em múltiplos desafios menores, todos 

eles de inegável e incômoda relevância. O primeiro destes é o da compreensão das 

diferentes faces e dimensões daquele. O segundo é o da consciência de que, hoje 

mais do que ontem e muito mais do que a 30 ou 50 anos, aquele desafio exige claro 

e decidido enfrentamento (SGUISSARDI, 2009, p. 15) 

 

Sguissardi (2009, p. 17-18) dá ênfase ao desafio e a importância de se compreender o 

movimento vivido pela educação superior no contexto político e econômico do Brasil e afirma 

que a educação superior “[...] começa por nos desafiar ao apresentar-se essencialmente como 

um quase enigma polissêmico e polimorfo, social e político-econômico”. Nessa perspectiva, 

estudos desenvolvidos por Dias Sobrinho, (2002, 2011); Mancebo (2010); Real (2008), 

Saviani (2008); Sguissardi (2009); Santos (1999, 2010) e Speller (2010), trazem importantes 

contribuições para compreensão de como se desenvolveu esse processo de transformações no 

ensino superior, de modo especial nas universidades públicas. 

A construção histórica do Brasil possibilita uma melhor compreensão das implicações 

dos acontecimentos políticos e econômicos do país no âmbito educacional. Real (2008), 

estabelece parâmetros temporais dessa construção, que marcaram a educação superior no 

Brasil. A respeito do período de 1968 a 1985 que corresponde à gestão militar, a autora aponta 

como questões centrais no campo de mudanças do ensino superior naquele contexto: a 

necessidade de verificação dos impactos da Reforma Universitária da educação superior 

ocorrida na década de 1960, a relação da qualidade com o controle da quantidade de 

instituições e cursos no contexto de expansão e a manutenção da diversificação institucional 

entre universidade e instituição isolada. 

Sobre o mesmo período, Cunha (2004), afirma: 

 

Durante as duas décadas de ditadura (1964/1985), as afinidades políticas dos 

empresários do ensino com os governos militares abriram caminho para sua 

representação majoritária (quando não exclusiva) nos conselhos de educação, 

inclusive no federal. Tornando-se maioria, eles passaram a legislar em causa própria. 
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Os resultados foram expressos em cifras estatísticas e financeiras. Impulsionados 

pela demanda de vagas, pelo freio na velocidade de expansão das redes públicas de 

ensino e, especialmente, pelas normas facilitadoras, as instituições privadas de 

ensino multiplicaram-se em número e cresceram em tamanho (CUNHA, 2004, p. 

804). 

 

Analisando os aspectos da história recente da educação superior no Brasil, 

especificamente os acontecimentos das últimas décadas que culminaram no modelo que se 

tem hoje de ensino superior e de universidade, observa-se que as ações políticas e econômicas 

do estado e da sociedade civil, e até a ausência destas em certos momentos, foram 

determinantes para a composição do cenário educacional que se apresenta. 

Estudos realizados por Dias Sobrinho (2002); Santos (1999, 2010) e Sguissardi (2009), 

apontam para a existência de uma crise na educação e particularmente no ensino superior. Tal 

crise é marcada pelas modificações da concepção de universidade e conhecimento, 

descapitalização das instituições, insistente presença do mercado por meio de organismos 

multilaterais, intervenção do estado através das regulamentações e proposta de reforma da 

educação superior que ameaçam o modelo de universidade e sua autonomia e, consequente 

ampliação dos problemas e demandas com que as instituições precisam lidar. 

No que se refere à crise enfrentada pela universidade e os desafios que lhe são postos 

no final do século XX, Santos (1999, 2010) destaca três tipos de crise vivenciadas pelas 

universidades: a crise hegemônica, a crise de legitimidade, e a crise institucional. Enfatiza que 

estas crises estão estreitamente relacionadas entre si e que só podem ser solucionadas 

conjuntamente.  

Com o intuito de descrever cada uma das crises, Santos (2009) faz uma análise da 

linearidade da missão e dos objetivos da universidade ao longo do tempo destacando como 

características a continuidade e permanência dos propósitos dessa instituição. Ressalta a 

diversificação das funções da universidade ocasionadas pela proliferação do número de 

instituições, o significativo aumento da população estudantil e docente e consequente 

expansão do ensino superior como fatores que geraram uma multiplicidade de atribuições 

contraditórias entre si para a universidade. 

É nesse campo de contradições que se manifestam as crises, como resultado da visível 

dicotomia em três dimensões no âmbito das atividades institucionais: (i) a importância da 

produção de conhecimentos científicos em oposição à necessidade de produção de 

conhecimentos funcionais exigidos no contexto socioeconômico (crise hegemônica); (ii) 

asseveramento da hierarquização dos conhecimentos ao tempo em que se deve garantir a 

democratização do saber às camadas populares (crise de legitimidade) e (iii) garantia da 



23 
 

autonomia institucional em contraposição à produtividade social (crise institucional). 

(SANTOS, 1999) 

Nessa perspectiva, a crise hegemônica na universidade caracteriza-se pela 

incapacidade institucional de reagir e oferecer respostas através do desempenho de suas 

funções. Conforme Santos (1999), a crise hegemônica caracteriza-se pela maior profundidade 

histórica que as outras duas, e os fatores que a determinam dizem respeito a essência do 

trabalho da universidade e a produção de conhecimentos. Entretanto, nas palavras do autor, há 

uma “[...] implicação mútua da crise hegemônica e da crise de legitimidade: o tipo de 

conhecimentos produzidos (questão hegemônica) tende a alterar-se com a alteração do grupo 

social a que se destina (questão de legitimidade) ” (p. 183-184). 

A crise institucional reflete as crises de legitimidade e de hegemonia e, provavelmente 

por esta razão, a crise institucional na universidade tenha se agravado ainda mais nos últimos 

anos, quando “[...] sua especificidade organizativa é posta em causa e se lhe pretendem impor 

modelos organizativos vigentes noutras instituições tidas por mais eficientes” (SANTOS, 

1999, p. 166). 

Numa abordagem semelhante e complementar, Dias Sobrinho (2002, 2011) também 

apresenta as questões de autonomia e institucionalização, como desafio e condição essencial 

para que a universidade se concretize como instituição de ensino relevante e socialmente 

necessária, no interior da qual o exercício da democracia, da seriedade e responsabilidade 

façam parte do cotidiano da comunidade. 

Em suma, a universidade se depara com exigências maiores a cada momento por parte 

da sociedade e, concomitantemente, o estado ausenta-se parcialmente do seu lugar de 

mantenedor, propondo políticas de financiamento cada vez mais restritivas, gerando essa 

contraposição do aumento das exigências sociais, perda da autonomia e falta de apoio do 

estado, perante uma universidade despreparada para lidar com tais desafios (SANTOS, 2010). 

Refletindo sobre a universidade como campo de luta e as tensões que marcam esse 

espaço, Dias Sobrinho (2011) afirma que: 

 

As transformações do mundo moderno fraturaram a antiga imagem de unidade 

científica, que não mais poderia ser reconstruída pela colagem dos estilhaços de 

saber, e abalaram aquilo que se apresentava como produto inatacável. [...] O unívoco 

cedeu lugar a polissêmico, o singular passou para o plural, o mundo contemporâneo 

incorporou a crise no seu cotidiano. A diferenciação acelerada dos conhecimentos, o 

abandono da ideia de modelo único, a superação do grande mestre individual pela 

intersubjetividade compartilhada, conferem a Universidade moderna uma 

multiplicidade de funções por vezes de dificil convivência (SOBRINHO, 2011, p. 

19-20).  
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Como explicitado, a educação superior brasileira vem sofrendo um contínuo e intenso 

processo de transformações, tanto do ponto de vista de sua estrutura e organização, quanto da 

sua concepção e modelo, mudanças estas, decorrentes de diversos acontecimentos do mundo 

moderno e da atuação do estado em seu papel político e regulador. 

Ao longo das últimas três décadas (1980-2010), a educação do país passou por 

intensas e diversificadas transformações repercutindo em sua atuação e trazendo novos 

desafios para as instituições de educação superior, como por exemplo exigência de novas 

competências e habilidades impostas pela conjuntura econômica, a diversificação nos 

modelos institucionais e expansão da oferta, a necessidade de desenvolver novas formas de 

aprendizagem e gestão do conhecimento e urgência na definição de metas e ações para a 

década que se tem a frente (MANCEBO, 2010; SPELLER, 2010). 

Nos primeiros anos da década de 1980, o Brasil vivia um momento de efervescência 

política que findou no período da redemocratização e consequentemente na promulgação da 

Constituição Federal (BRASIL,1988). Naquele contexto, as universidades públicas 

vivenciavam uma fase de crítica e busca de reafirmação da importância de seu papel social e 

político. 

De acordo com o documento básico de orientação do SINAES (BRASIL, 2009, p. 25), 

“A mais antiga e duradoura experiência brasileira de aspectos de avaliação da educação 

superior é a dos cursos e programas de pós-graduação, desenvolvida desde 1976 pela Capes”, 

somente a partir da década de 1980 no contexto de redemocratização do país, surgiram as 

primeiras iniciativas de avaliação de cursos de graduação e instituições de ensino superior. 

Segundo Saviani (2008), a década de 1980 foi uma das mais fecundas de nossa 

história no tocante à questão da organização educacional, através de um forte movimento 

político e pedagógico por parte dos educadores e da sociedade. O referido movimento dizia 

respeito tanto à organização sindical, quanto à discussão de questões de diagnóstico e análise 

crítica, visando à construção de uma proposta de escola pública de qualidade. 

 

O processo de reabertura democrática; a ascensão às prefeituras e aos governos 

estaduais de candidatos pertencentes a partidos de oposição ao governo militar; a 

campanha reivindicando eleições diretas para presidente da república; a transição 

para um governo civil em nível federal; organização e mobilização dos educadores; 

as conferências brasileiras de educação; a produção científica crítica desenvolvida 

nos programas de pós-graduação em educação; o incremento da circulação de ideias 

pedagógicas propiciado pela criação de novos veículos. Eis aí um conjunto de 

fatores que marcaram a década de 1980 como um momento privilegiado para 

emersão de propostas pedagógicas contra-hegemônicas (SAVIANI, 2008, p. 413). 
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O contexto da redemocratização, lugar de intensa mobilização social e política, apesar 

de caracterizar-se como espaço de discussões e reivindicações por parte dos educadores, não 

implicou em ações efetivas no que se refere a intervenção do estado no campo educacional, 

sendo marcado assim, nas palavras de Saviani (2008, p. 406), pela “[...] ausência de medidas 

tendentes a resolver os graves problemas reiteradamente diagnosticados, denunciados, e 

equacionados no nível das organizações acadêmicas e sindicais”.  

É nessa conjuntura que ocorrem as primeiras discussões e reflexões, realizadas em 

diferentes espaços (fóruns, associações de reitores, entre outros), sobre a necessidade de 

avaliação institucional na universidade. Tais reflexões foram fundamentais para a construção 

de entendimentos básicos sobre a avaliação das instituições, no entanto, pouco foi 

concretizado naquele momento, excetuando-se algumas experiências isoladas, como ocorreu 

na Universidade de Brasília (DIAS SOBRINHO, 2002). 

Segundo Saviani (2008), a década de 1980 caracterizou-se também pelo aumento da 

produção científica e acadêmica: 

 

A década de 1980 foi caracterizada, também, por significativa ampliação da 

produção acadêmico-científica, amplamente divulgada por cerca de sessenta revistas 

de educação surgidas nesse período e por grande quantidade de livros. As principais 

editoras criaram coleções de educação, abrindo-se inclusive, editoras especializadas 

na área (SIVIANI, 2008, p. 407). 

 

A produção acadêmica brasileira sobre o tema avaliação institucional até o início da 

década de 1980 era pouco relevante. Nos anos 1990 houve um rápido crescimento de 

publicações nesta área, evidenciando a centralidade dessa temática no âmbito das políticas 

públicas em educação (BRASIL, 2009). 

A década de 1980 pode ser considerada, ainda, um marco para a avaliação de 

instituições de ensino superior no Brasil, posto que aconteceram neste período as primeiras 

iniciativas de avaliação institucional. Ao tempo em que as instituições percebiam a 

necessidade da avaliação para o reconhecimento da importância de seu papel, o estado 

indicava seu interesse pela avaliação para justificar os investimentos na educação superior 

(DIAS SOBRINHO, 2002). 

Segundo Santos (1999), a exigência da avaliação do desempenho da universidade 

surge concomitante com a crise de hegemonia e oriunda da necessidade de as instituições 

evidenciarem a pertinência e relevância social e política de sua existência mediante a 

sociedade e os novos desafios que lhe eram apresentados. Assim, em um contexto de 

necessidades manifestadas tanto pelas universidades quanto pelo estado, se dão as primeiras 
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experiências de avaliação no âmbito das instituições e cursos de graduação. 

 

2.2 As primeiras iniciativas de Avaliação Institucional na Educação Superior  

 

A primeira iniciativa oficial de avaliação da educação superior no país aconteceu em 

1983, com a criação do Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU), cujo intuito 

principal era avaliar os impactos das mudanças ocasionadas pela Lei nº 5.540/1968. Por meio 

de questionários respondidos por estudantes, professores e funcionários, abordou basicamente 

dois temas: gestão das instituições de educação superior e o processo de produção e 

disseminação do conhecimento (BRASIL, 2009). O PARU teve uma curta duração, sendo 

desativado no ano de 1984. 

De acordo com Barreyro e Rothen (2008): 

 

A proposta do PARU destacava a diferença entre a norma ideal sancionada e a 

operacionalização desta na realidade. Propunha questionar o conhecimento 

produzido, levando em conta o contexto sócio-econômico no qual estaria inserida a 

IES. Assim, pretendia desvendar como estariam sendo concretizados os objetivos de 

cada IES, bem como sua articulação com o uso de recursos, com as determinações 

externas e as relações políticas internas a IES (BARREYRO e ROTHEN, 2008, p. 

134).  

 

A preocupação central do PARU em analisar os conhecimentos produzidos 

relacionando-os ao contexto socioeconômico e à concretização dos objetivos institucionais, 

confirma a existência do que Santos (1999, 2010) denomina de crise de hegemonia e crise de 

legitimidade, uma vez que a proposta de avaliação do estado busca verificar possíveis 

contradições entre a produção acadêmico-científica das instituições, a utilização dos recursos 

empregados e a relação destes com a aplicabilidade desse conhecimento em determinado 

contexto.  

Em substituição do PARU após sua curta duração, foi implementada durante a gestão 

do presidente José Sarney (1985-1990), a Comissão Nacional de Reformulação de Educação 

Superior (CNRS), por meio do Decreto 91.177, de 29 de março de 1985. O trabalho dessa 

Comissão resultou na elaboração do relatório intitulado Uma Nova Política para a Educação 

Superior, cujo conteúdo trazia sugestões diversas voltadas para a produtividade, eficiência, 

diversidade, pluralidade e autonomia vinculada ao desempenho (DIAS SOBRINHO, 2002). 

 

Em linhas gerais, defendeu-se, no documento, que, para a superação da crise da 

universidade brasileira, se deveria aumentar, significativamente, a autonomia 

universitária que seria acompanhada por um processo externo de avaliação baseado 
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na valorização de mérito acadêmico (BARREYRO e ROTHEN, 2008, p. 137). 

 

No tocante a esse propósito avaliativo e a este tipo de proposta de avaliação da 

eficiência, Dias Sobrinho (2002) ressalta: 

 

Assim se justificam as avaliações eficientistas e classificadoras, que se realizam 

como mecanismo objetivo de medida da eficiência e da produtividade das 

instituições educativas. Isso equivale a dizer que a avaliação se transforma em 

instrumento que deve medir a capacidade que uma instituição em particular e o 

sistema como um todo têm de responder às demandas estabelecidas pelo mercado e 

às políticas de governo (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 59). 

 

Na expressão de Barreyro e Rothen (2008, p. 140) no contexto dessa proposta, a 

autonomia seria “[...] uma concessão da sociedade em troca de altos padrões de qualidade no 

desempenho institucional”, evidenciando-se mais uma vez, a concepção de avaliação como 

forma de controle e prestação de contas, que ameaça o conceito de autonomia, tido como 

condição para o bom funcionamento das universidades. 

 

O conceito de autonomia vem sofrendo um desvio semântico que toca sua essência. 

Se o mercado define os perfis profissionais e os tipos de conhecimentos que tem 

utilidade e preço, se as políticas e prioridades educacionais são elaboradas pelos 

governos e determinadas às instituições e aos sistemas, que as devem executar 

eficientemente, já não se pode mais falar, com propriedade, de autonomia 

universitária (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 176). 

 

Um ano após a divulgação do relatório da Comissão Nacional de Reformulação de 

Educação Superior (CNRS), em 1986, foi instituído pelo MEC o Grupo Executivo da 

Reforma da Educação Superior (GERES), ocasião em que parte das sugestões da CNRS 

foram retomadas através de uma nova proposta avaliativa, explicitamente controladora e 

colocada como contrapartida da autonomia (DIAS SOBRINHO, 2002).  

Os pressupostos da proposta de avaliação elaborada pela GERES são assim descritos 

por Barreyro e Rothen (2008, p. 144): 

 

O GERES compreendia que o que definiria a universidade não seria nem a pesquisa 

e nem a universalidade dos campos do saber, mas, sim, a sua autonomia didática, 

administrativa e financeira. O GERES propôs que estabelecimentos isolados de 

excelência poderiam gozar da autonomia, desde que tivessem reconhecido o seu 

status universitário.  

 

Conforme o explicitado anteriormente, o propósito avaliativo do Grupo Executivo 

colocava a avaliação como um contraponto da autonomia das instituições e defendia a 

distribuição de recursos públicos com base nos resultados da avaliação do desempenho e da 
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qualidade das instituições públicas e privadas, baseada numa nova concepção de instituição de 

educação superior (BRASIL, 2009). 

Naquele cenário, diante do desacordo entre aquilo que as instituições exigiam do 

estado em termos de uma política de avaliação da educação superior e a proposta apresentada 

pelo governo, ocorreram incipientes atividades de avaliação formativa por iniciativa de parte 

das instituições públicas de educação superior (REAL, 2008). Sobre as iniciativas oficiais de 

avaliação da referida década, Ristoff (2011) afirma que, durante os anos de 1993 e 1994, o 

Brasil viveu um momento histórico em relação à avaliação, com a Criação do Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), em julho de 1993. 

 

[...] o Paiub concebia a autoavaliação como etapa inicial de um processo que, uma 

vez desencadeado, se estendia a toda a instituição e se completava com a avaliação 

externa. Estabeleceu uma nova forma de relacionamento com o conhecimento e a 

formação e fixou, em diálogo com a comunidade acadêmica e com a sociedade, 

novos patamares a atingir (BRASIL, 2009, p. 27). 

 

De fato, o PAIUB foi uma experiência de avaliação que teve destaque nacional e 

conseguiu a adesão voluntária de mais de 70 instituições. Destacou-se por sua proposta de 

ação avaliativa sistemática, coletiva e global com intencionalidade educativa e propósito de 

melhorar a instituição, considerando suas características de identidade e sua missão 

(RISTOFF, 2011). A proposta do PAIUB não teve continuidade em função do desinteresse 

governamental e surgimento de outras políticas. 

Barreyro e Rothen (2008) apresentam um quadro comparativo que sintetiza os 

aspectos basilares das principais propostas de avaliação das décadas de 80 e 90 a partir dos 

documentos oficiais do PARU/CNRS/GERES e PAIUB. 

 

Quadro 1 - Comparação entre os documentos do PARU/CNRS/GERES/PAIUB 

Documento/Tópico PARU (1983) CNRES (1985) GERES (1986) PAIUB (1993) 

Autores Grupo gestor 

(especialistas em 

análise de 

projetos, sendo 

alguns técnicos do 

MEC). 

24 membros 

(heterogêneo) 

provenientes da 

comunidade 

acadêmica e da 

sociedade. 

Grupo interno do 

MEC. 

Comissão Nacional 

de Avaliação 

(Representativa de 

entidades). 

Objetivo Diagnóstico da 

educação 

superior. 

Propor nova 

política de 

educação 

superior. 

Propor nova lei de 

educação superior. 

Propor uma 

sistemática de 

avaliação 

institucional. 

Função/concepção 

de avaliação 

Formativa. Regulação. Regulação. Formativa. 

Justificativa Investigação 

sistemática da 

realidade. 

Contraponto da 

autonomia. 

Vincula 

financiamento. 

Contraponto da 

autonomia. 

Vincula 

financiamento. 

Prestação de contas 

por ser bem público 

que atinge a 

sociedade. 
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Tipo de avaliação  Interna  Externa  Externa  Autoavaliação e 

avaliação externa. 

  

Agentes da 

avaliação 

Comunidade 

acadêmica 

Conselho Federal 

de Educação (para 

as universidades) 

Universidades 

(para as 

faculdades 

próximas). 

Secretaria de 

Educação 

Superior para a 

Educação Pública 

e Mercado (para a 

educação privada). 

Endógena e 

voluntária 

Unidade de análise Instituição Instituição Instituição Instituição, iniciando 

pelo ensino de 

graduação. 

Instrumentos Indicadores e 

estudo de casos 

Indicadores de 

desempenho 

Indicadores de 

desempenho 

Indicadores de 

desempenho 

Fonte: Barreyro e Rothen (2008, p. 18). 

 

A sistematização das iniciativas de avaliação no Brasil, apresentada no Quadro 1, 

sintetiza o processo histórico de construção da avaliação institucional na década de 1980 e 

anos iniciais de 1990 e, nos permite perceber a variação de objetivos e interesses entre as 

propostas e algum antagonismo nas justificativas apresentadas. Em cada momento, os 

instrumentos e perspectivas adotados, atendem a objetivos específicos que norteiam os 

propósitos da avaliação, ora direcionados a uma perspectiva formativa mais acadêmica e 

emancipatória, e em outros momentos, voltados para o controle de resultados numa visão 

regulatória. As concepções de avaliação e ações decorrentes parecem ter estreita relação com 

os agentes da avaliação (DIAS SOBRINHO, 2002; REAL, 2008).  

Mancebo (2010) afirma que na década de 1990 ocorreram as principais mudanças no 

que tange à relação das esferas pública e privadas e que tais mudanças tenderam a se 

intensificar no decorrer dos anos seguintes, com processos de privatização do sistema de 

educação superior e inserção de mecanismos de gestão empresarial nas instituições públicas.  

 

Assim, parte-se do pressuposto de que o sistema de educação superior no país – a 

despeito da contraposição de movimentos sociais, políticos e sindicais e de 

intelectuais que ainda resistem - foi submetido, a partir dos anos 1990, a profundos 

processos de privatização direta, com a expansão do ensino superior pela via privada 

mercantil, e indireta com a introdução, nas instituições públicas, de administração e 

gerenciamento coorporativo empresariais em busca de recursos junto ao mercado, o 

que tornou a gestão das universidades públicas muito parecida com a de uma 

empresa [...] (MANCEBO, 2010, p. 38). 

 

Na opinião de Sguissardi (2009, p. 209), “O fim do século XX pôs a educação superior 

na berlinda”. Naquele contexto, a educação superior vivenciava um período de formulação de 

diretrizes e políticas, ajustes estruturais e fiscais e a possibilidade de significativas 

transformações no sistema de ensino superior propostas nos documentos de reforma da 
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educação superior. Mancebo (2010, p. 37, grifo da autora) complementa afirmando que “foi 

nesse período que se efetivaram, no Brasil, tanto a abertura democrática quanto os ajustes da 

economia no contexto da mundialização do capital”. 

Nesse período, segundo Real (2008, p. 51), tanto no âmbito das instituições quanto do 

estado ocorre “[...] uma ruptura na formulação da política que previa a interação entre 

planejamento e processo de avaliação, de forma a enfatizar a avaliação”, como acontecia no 

PAIUB, de modo que a avaliação passa a ser vista como instrumento de gestão da qualidade. 

De fato, no contexto da reforma universitária na década de 1990, a educação superior 

percorreu caminhos de incerteza e de um amplo processo de regulamentação, baseado numa 

série de medidas de ordem legal nos variados órgãos e instâncias de gestão da educação. A 

promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - Lei nº 9394/96 (BRASIL, 

1996) e demais decretos e emendas constitucionais, fazem parte dessas medidas, dando uma 

nova direção a prática de avaliação nas instituições (REAL, 2008; SGUISSARDI, 2009). 

A LDB (BRASIL, 1996) reafirma o exposto na Constituição Federal de 1988 

(BRASIL, 1988), estabelecendo como pilastra essencial na estrutura da educação nacional, os 

processos de avaliação, tanto no tocante a orientação das diretrizes políticas com vistas à 

melhoria do ensino quanto para definição de ações de acreditação no sistema de ensino 

superior por parte dos órgãos competentes, visando à supervisão e controle estatal (BRASIL, 

2009). A Lei 10.172/2001 (BRASIL, 2001), que aprovou o Plano Nacional de Educação (PNE) 

e outros atos normativos posteriores à LDB, estabeleceram os mecanismos necessários para 

garantir e regulamentar a realização da avaliação das instituições em todo o sistema de ensino 

superior. 

Parte significativa dessas reformas educacionais pontuais, que Sguissardi (2009, p. 

199) denomina de “ajustes estruturais e fiscais ou de reformas orientadas para o mercado”, 

desenvolveram-se no decorrer da gestão do presidente Fernando Henrique Cardoso (FHC), no 

período de 1995 a 2002.  A crítica que surge nesse contexto é de que os atos legislativos e 

regulatórios implementados pelo governo estavam carregados de influência e tendências 

propostas pelos organismos multilaterais, com vistas à mercantilização da educação 

(MANCEBO, 2010; SGUISSARDI 2009). 

Um destes mecanismos foi o Exame Nacional de Cursos (ENC), instituído pela Lei 

9.131/95 (BRASIL, 1995), com o objetivo de avaliar as instituições por meio de uma prova 

aplicada aos estudantes concludentes de curso de graduação que ficou amplamente conhecido 

como “provão”. Inicialmente visto como um modelo imposto pelo governo federal, recebeu 

duras críticas de parte da comunidade acadêmica e dos especialistas em avaliação (DIAS 
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SOBRINHO, 2010). 

Dias Sobrinho (2010, p. 206) ressalta ainda que “O Provão teve o mérito de colocar a 

avaliação na agenda da educação superior e da própria sociedade brasileira”, no entanto, faz 

uma crítica ao exame que paulatinamente se consolidou como instrumento central de 

avaliação do ensino superior, vigorando durante 8 anos, de 1996 até 2003. 

 

A implantação do Provão se fez repleta de contradições. Modelo imposto pelo 

Ministério de Educação, sem consulta e sem discussão pública, recebeu pesadas 

críticas de boa parte da comunidade de estudantes e professores, sobretudo de 

especialistas em avaliação. Pouco a pouco as críticas e resistências foram se 

amainando, não obstante sempre tenham ocorrido boicotes por uma parcela de 

estudantes. Os estudantes eram obrigados sob pena de lei a comparecerem ao exame, 

caso contrário não obtinham o diploma do curso (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 204). 

 

No decorrer da década de 1990 e anos iniciais do século XXI, período em que vigorou 

o ENC, ocorreram mudanças tanto quantitativas, quanto qualitativas no ensino superior. Entre 

estas podemos citar a expansão do sistema e aumento do número de instituições de ensino 

superior, aumento da oferta e das matrículas e a diversificação dos formatos institucionais, 

quer seja através de políticas e programas governamentais quer por meio da iniciativa privada 

(REAL, 2008; MANCEBO, 2010). 

De acordo com o constante no documento de referência para a oficina de trabalho 

CES/CNE, “Desafios e Perspectivas da Educação Superior Brasileira para a Próxima Década” 

(BRASIL, 2012),  o significativo processo de expansão da educação superior brasileira, a 

partir da década de 1990, promoveu diversos questionamentos no que tange à qualidade da 

educação ofertada pelas instituições de ensino superior, indicando a existência de uma relação 

entre a problemática da expansão e os processos avaliativos que visam promover a melhoria 

da qualidade da educação.  

A esse respeito, Dias Sobrinho (2011) afirma que:  

 

A exigência da avaliação tem crescido na mesma proporção que aumenta a crise das 

universidades, em grande parte em virtude das dificuldades orçamentárias e da sua 

crescente incapacidade de responder satisfatoriamente às múltiplas, complexas e até 

mesmo contraditórias demandas que lhe são cumulativamente postas (DIAS 

SOBRINHO, 2011, p. 54). 

 

Tais mudanças, de modo particular a grande expansão do ensino superior aliada à 

antiga reivindicação das instituições e dos especialistas da área de avaliação, tornou ainda 

maior a necessidade de desenvolvimento de um sistema de avaliação do ensino superior em 
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âmbito nacional. Tal anseio encontrou espaço de concretização no início da gestão do 

presidente Luís Inácio Lula da Silva (Lula) no ano de 2003 (DIAS SOBRINHO, 2010; 

POLIDORI, 2009).  

 

2.3 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)  

 

Em decorrência do processo de transformações políticas e econômicas e das novas 

necessidades organizacionais enfrentadas pelas universidades, após a mudança de governo, já 

no primeiro período da gestão do presidente Luís Inácio Lula da Silva (Lula), iniciada em 

2003, o MEC institui a Comissão Especial de Avaliação (CEA) com a atribuição de propor 

critérios e estratégias para reformulação das políticas e processos de avaliação da educação 

superior (BRASIL, 2009). 

O relatório conclusivo do trabalho da CEA, denominado de Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior – Bases para uma Nova Proposta de Avaliação da 

Educação Superior, elaborado com base na proposta do PAIUB, foi apresentado ao MEC em 

agosto de 2003. Em substituição ao ENC, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) foi implantado em 2004, com a promulgação da Lei nº 10.861, dando 

início a um novo momento da avaliação no ensino superior (BRASIL, 2009). 

O modelo de avaliação do ensino superior em vigor nos dias atuais foi preconizado 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei Nº 9.394/1996) que garantiu a 

criação de um processo nacional de avaliação da educação e a realização de avaliação regular 

das instituições de educação superior para fins de autorização e reconhecimento dos cursos. O 

Plano Nacional de Educação (Lei 10.172/2001) reiterou a diretriz, prevendo a 

institucionalização de um vasto e diversificado sistema de avaliação nacional, englobando as 

perspectivas interna e externa, os setores público e privado, com finalidade de promover a 

melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão nas instituições 

(BRASIL, 2001). 

Resultante dessa regulamentação, a criação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), instituído em abril de 2004, tem como objetivo, assegurar um 

processo nacional de avaliação das instituições de ensino superior (IES), dos cursos de 

graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes. Esta atividade é conduzida pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP), sob a coordenação e 

supervisão da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES). 

A avaliação no âmbito do Sinaes, é importante destacar, é percebida como uma 

atividade complexa, que envolve múltiplos instrumentos, não apenas um; diferentes 
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momentos, não apenas o momento de uma prova ou de uma visita in loco por 

comissão de especialistas; diferentes agentes, não apenas os representantes oficiais 

do Ministério da Educação (RISTOFF e GIOLO, 2006, p. 204). 

 

Cabe ressaltar que a proposta de avaliação do SINAES busca garantir a promoção do 

padrão de qualidade assegurado pela constituição de 1988 e posteriormente reiterado pela Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação (nº 9394/96) e Plano Nacional de Educação (2001). Nesse 

sentido, a Lei do SINAES estabelece em seu Art. 1º, as seguintes finalidades:  

 

A melhoria da qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua 

oferta, o aumento permanente da 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). 

 

Também com o intuito de melhoria da qualidade da educação superior, o novo Plano 

Nacional de Educação (PNE), aprovado pela Lei nº 13.005 de 25 de junho de 2014, prevê em 

sua meta de nº 13 a elevação da qualidade da educação superior e ampliação do percentual de 

docentes mestres e doutores em efetivo exercício, e adota como uma das estratégias, o 

aperfeiçoamento do SINAES e o fortalecimento das ações de avaliação.  

O processo avaliativo proposto pelo SINAES tem como fundamento principal a 

avaliação institucional e é realizado considerando as diferentes dimensões institucionais.  

Tais dimensões foram estabelecidas pela Lei Nº 10.861/2004, devem ser consideradas 

obrigatoriamente e dizem respeito a: missão e plano de desenvolvimento institucional (PDI), 

política para o ensino (pesquisa, pós-graduação e a extensão), responsabilidade social da IES, 

comunicação com a sociedade, políticas de pessoal (as carreiras do corpo docente e técnico-

administrativo), organização de gestão da IES, infraestrutura física, planejamento e avaliação, 

políticas de atendimento aos estudantes e sustentabilidade financeira. (BRASIL, 2004b). 

Visando ao atendimento de seus objetivos e finalidades, o SINAES é constituído de 

três componentes principais: a (i) avaliação de cursos, a (ii) avaliação do desempenho dos 

estudantes (ENADE) e a (iii) avaliação das instituições de ensino superior, o que nos termos 

de Ristoff e Giolo (2006, p. 205), são “[...] três olhares: um olhar sobre a instituição, um olhar 

sobre o curso e um olhar sobre o estudante. Estes olhares se completam”. Corroborando esta 

concepção dos três olhares, a Figura 1 apresenta os três componentes do SINAES e a maneira 

como estão interligados entre si. 
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Figura 1 - Componentes do SINAES 

  Fonte: Elaborado pela autora com base nas diretrizes do SINAES 

 

A avaliação de cursos de graduação é assegurada pelo sistema nacional de avaliação 

do país, abrangendo todas as instituições públicas e privadas. Acontece periodicamente tendo 

como referência as dez dimensões estabelecidas pelo SINAES e tem como propósito a coleta 

dados e produção de relatórios que subsidiem os processos regulatórios de autorização, 

reconhecimento e renovação do reconhecimento de cursos. Dias Sobrinho (2010) nos 

apresenta uma descrição sucinta e precisa da avaliação de cursos: 

 

A avaliação dos cursos de graduação considera principalmente a organização 

didático-pedagógica, corpo docente e infra-estrutura física, a articulação entre o 

Projeto de Desenvolvimento Institucional e o Projeto Pedagógico do Curso, inserção 

social e correspondência com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DIAS 

SOBRINHO, 2010, p. 211). 

 

A avaliação de cursos é efetivada e acompanhada pelo INEP e realizada por comissões 

de especialistas das áreas específicas, por meio da aplicação de instrumento de avaliação in 

loco que avalia três dimensões (organização didático-pedagógica, corpo docente e 

infraestrutura física) e uma variedade de indicadores. Estas informações produzidas por meio 

do instrumento de avaliação de curso de graduação são complementadas com subsídios 

oriundos do ENADE e da autoavaliação institucional, com vistas a produção de indicadores 

de qualidade que garantam a realização do processo de regulação pelo MEC e a transparência 

das informações e dados dos cursos para a sociedade. 

Outro componente do processo de avaliação do SINAES, é o ENADE, realizado 
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anualmente, tem como objetivo aferir o desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos 

programáticos previstos nas diretrizes curriculares de seus respectivos cursos de graduação 

(BRASIL, 2004a).  

 

O ENADE, tal como concebido, consiste num instrumento de avaliação a 

diagnosticar, geralmente a cada três anos, as habilidades acadêmicas e as 

competências profissionais que os estudantes são capazes de demonstrar, em 

conexão com suas percepções sobre sua instituição e com conhecimentos gerais não 

necessariamente relacionados com os conteúdos disciplinares (DIAS SOBRINHO, 

2010, p. 212). 

 

É importante ressaltar que, embora o ENADE guarde algumas semelhanças com o 

provão, no que tange às características operacionais, seria um equívoco considerá-lo o 

substituto desse exame, tendo em vista que as duas propostas avaliativas apresentam objetivos 

e resultados diferentes e estão ancorados em uma concepção de avaliação e educação própria, 

fazendo parte, portanto, de paradigmas distintos (DIAS SOBRINHO, 2010). 

O conceito resultante do processo avaliativo do ENADE apresenta-se como importante 

indicador e possibilita reflexão e diagnóstico sobre o curso e a formação ofertada, bem como 

pode servir de subsídio ao fomento de ações para qualificação dos cursos. Nas palavras de 

Dias Sobrinho (2010, p. 214), “Coerente com a concepção geral do SINAES, não deveria o 

ENADE servir à elaboração de rankings, e sim fornecer elementos de compreensão a respeito 

da formação ética e técnica dos estudantes [...]”, contudo, pode-se observar o destaque 

midiático alcançado pelo resultado das avaliações do SINAES ao longo do tempo e a 

crescente divulgação de rankings entre instituições e cursos. 

O componente Avaliação Institucional, por sua vez, está organizado em dois 

momentos principais articulados entre si: (i) a avaliação interna ou autoavaliação, que envolve 

toda a comunidade acadêmica e é de responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), constituída por ato do dirigente máximo da instituição de ensino superior; e (ii) a 

avaliação externa, que é realizada por comissão de avaliadores externos, designados pelo 

Ministério da Educação (MEC) e INEP.  

 

Da mesma forma, com o Sinaes, a auto-avaliação, coordenada pelas CPAs, será parte 

do processo de avaliação institucional, completada pela avaliação externa in loco. 

Estas avaliações, embora operacionalizadas por meio de instrumentos distintos, 

estarão conceitualmente articuladas a partir das diretrizes estabelecidas pela Conaes 

e pelas dez dimensões previstas em lei (RISTOFF e GIOLO, 2006, p. 199). 

 

As avaliações interna e externa que constituem a avaliação institucional se 

complementam, devendo articular-se entre si e interagir continuamente com os demais 
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componentes do SINAES com vistas ao alcance dos princípios fundamentais em que está 

apoiado o Sistema Nacional de Avaliação. Sobre essa necessidade de integração entre os 

diferentes componentes da avaliação do SINAES, Dias Sobrinho (2008) afirma: 

 

Para realizar-se efetivamente como sistema coerente e coeso, o SINAES estabelece a 

necessidade de articulação entre as diversas dimensões educativas e institucionais, 

diferentes metodologias, procedimentos, objetos e objetivos, instâncias da 

comunidade acadêmico-científica e do Estado, auto-avaliação e avaliação externa, 

auto-regulação e regulação, etc (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 820). 

 

Nesta expectativa, o SINAES traz como ideias centrais de seu conceito a integração e 

a participação. Constitui-se uma política de avaliação que vincula duas orientações não 

antagônicas, de naturezas distintas e ênfases diferentes, porém necessárias ao aperfeiçoamento 

acadêmico: a função de regulação e controle estatal e a função de formação e emancipação 

institucional (BRASIL, 2009). 

No tocante a essas duas perspectivas de avaliação praticadas pelo SINAES, Dias 

Sobrinho esclarece:  

As duas perspectivas de avaliação, que se caracterizam por seus respectivos 

fundamentos epistemológicos [...]. Uma enfatiza a dimensão técnica e objetiva, se 

propõe isenta de valores e tem uma função controladora. A outra se assume como 

política e ética, portadora e afirmadora de valores públicos e democráticos e se 

vincula à universidade concebida como instituição comprometida com a sociedade 

(DIAS SOBRINHO, 2002, p. 22). 

 

É importante destacar que, originalmente a concepção de avaliação do SINAES 

mostrou-se bastante comprometida com a transformação acadêmica, numa perspectiva 

formativa e emancipatória ao mesmo tempo em que priorizava a expectativa de avaliação 

quantitativa e voltada para o controle (BRASIL, 2009), na visão de Dias Sobrinho (2008, p. 

820), “[...] o SINAES, ainda em processo de consolidar-se como cultura, pouco a pouco foi 

perdendo sua riqueza teórica e sua potencialidade ético-política e foi se reduzindo a INDICES 

(grifo do autor) ”. 

Dias Sobrinho (2008) afirma ainda que a avaliação não se encerra ao gerar os índices e 

escalas de comparação que dão origem aos rankings, e que o resultado da avaliação somente 

atinge seu fim, quando provoca indagações a respeito dos significados e valores, indo ao 

encontro das limitações e problemas detectados e possibilidades de superação desses 

problemas. Nessa mesma perspectiva ao discutir as políticas de avaliação, Gatti (2014), 

corrobora com essa ideia e destaca que a ausência da análise crítica dos resultados das 

avaliações e a restrição de seu resultado à ênfase da divulgação de rankings e a comparação 

dos desempenhos, tornam inconcluso o processo avaliativo.  
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A esse respeito, Dias Sobrinho (2002, p. 25) nos diz que “A avaliação é, pois, o 

instrumento que muitos governos vêm utilizado para modelar o sistema, não tendo, portanto, 

uma função educativa”. Desse modo, a avaliação assume o papel de mecanismo de controle 

do estado. Corroborando com essa ideia, o documento “Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior: da concepção à regulamentação” (BRASIL, 2009), explicita que é por 

meio da avaliação que o estado supervisiona e regula a educação superior para fins de 

planejamento e garantia da qualidade do sistema. 

 

Os “proprietários” e destinatários principais são os órgãos do governo. Os principais 

conceitos são eficiência, competitividade, performatividade. Os objetivos mais 

importantes são controlar, hierarquizar, comparar, ranquear. Tudo isso com pretensa 

neutralidade e objetividade, como se avaliação fosse isenta de valores e interesses, 

como se os números, as notas, os índices fossem a própria avaliação e pudessem dar 

conta da complexidade do fenômeno educativo (DIAS SOBRINHO, 2008, p. 821, 

grifos do autor). 

 

Na perspectiva do mercado e da concepção neoliberal, a universidade deve se 

assemelhar a uma empresa em termos de organização e gestão, consequentemente a avaliação 

neste contexto, assume o papel de monitoramento da eficiência e da eficácia institucional, 

fundamentada numa visão eficientista e classificadora da produtividade, do desempenho e da 

capacidade que as instituições possuem de dar respostas às demandas apresentadas pelo 

mercado e pelo governo (DIAS SOBRINHO, 2002). 

 

A avaliação promovida pelas autoridades da alta burocracia faz parte central das 

agendas econômicas, sociais e políticas dos Estados contemporâneos. A ela é 

atribuída a função de justificar ou desacreditar políticas e programas de interesse 

público e, portanto, instrumentar as reformas da educação que se tornaram comuns 

nestes últimos anos (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 80). 

 

Neste aspecto, Sguissardi (2009) alerta para o fato de politicamente ressaltar-se como 

argumento de defesa dos projetos e propostas neoliberais e mercantilistas, a desqualificação 

do serviço público em oposição a ênfase das vantagens das características de funcionamento 

do setor privado como modelo ágil e eficiente. Ressalta que no contexto neoliberal, as 

políticas desenvolvidas estão carregadas de um propósito de atender exigências 

mercadológicas na perspectiva do crescimento social e econômico. Nesse sentido, é 

necessário refletir sobre até que ponto as necessidades contempladas no processo de avaliação 

institucional são as mesmas demandadas pela comunidade. 

Consoante o exposto, a avaliação possui um importante papel nas políticas de 

educação superior e é compreendida como uma atividade essencial para o aperfeiçoamento 
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acadêmico, a melhoria da gestão universitária e a prestação de contas de seu desempenho para 

a sociedade (BRASIL, 2009). Nesta perspectiva, a proposta do SINAES e seus mecanismos 

de avaliação são tomados como uma relevante iniciativa do ponto de vista do 

desenvolvimento institucional, e necessária enquanto ferramenta de acompanhamento por 

parte do governo e do Ministério da Educação. Nesse sentido, Andriola (2012) nos alerta: 

 

É fundamental, com efeito, se entender o SINAES como estratégia que pode 

contribuir com a criação de uma cultura da gestão em conformidade com resultados 

próprios da política educacional, o que só ocorrerá quando, com suporte nos 

resultados das avaliações feitas por esse sistema, forem elaborados planos de 

melhoria da gestão, arrimados em mecanismos que permitam um planejamento 

participativo (ANDRIOLA, 2012, p. 268) 

 

Sobre esse aspecto, Dias Sobrinho (2002) nos diz que a avaliação institucional, quando 

assumida de forma consciente e voluntária por toda a comunidade universitária como um 

empreendimento coletivo, carrega a possibilidade de transformação da instituição e de seus 

agentes. No entanto, pode-se incorrer no risco da prática avaliativa de mero diagnóstico, e, 

assim a ausência de dados objetivos condena a avaliação às falácias do subjetivismo. 

Para assegurar a concretização desta concepção, o SINAES utiliza diversos 

instrumentos de avaliação, em conformidade com seu princípio da integração, e incorpora 

informações e resultados de outros instrumentos como o Cadastro das Instituições de 

Educação Superior, o Censo da Educação Superior, avaliações realizadas pela Pós-graduação 

entre outros, utilizando-os numa expectativa de globalidade, como instrumentos que 

subsidiem a formulação de políticas e tomada de decisões (BRASIL, 2009). 

Dias Sobrinho (2002, p. 111), nos diz que “Avaliar a instituição é também exercitar os 

gestos de sua permanente e interminável construção”, nesse sentido, diagnosticar problemas 

não é o bastante, é muito importante também identificar as qualidades e aspectos fortes da IES. 

Quanto aos problemas e carências, além da verificação e da constatação, é importante 

identificar as suas causalidades, explicitar as possibilidades reais para a superação e 

estabelecer as ações adequadas e os meios para a transformação desejada (BRASIL, 2009). 

Desse modo, pode-se considerar que a análise dos componentes da avaliação 

institucional, e o avanço dos conhecimentos sobre o processo avaliativo instituído na 

educação superior pelo SINAES, revelam-se de grande significado para o aperfeiçoando de 

uma cultura de avaliação, contribuindo para a formulação de políticas e melhoria dos 

processos realizados na instituição. 
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3 A AVALIAÇÃO COMO FERRAMENTA DE GESTÃO 

 

No atual cenário educacional, cada vez mais as instituições de educação superior são 

desafiadas a desenvolver como característica fundamental de sua cultura organizacional, a 

capacidade de se modificar perante as profundas e aceleradas mudanças da sociedade 

contemporânea. Os indicadores da educação superior brasileira das últimas décadas apontam 

a quantidade e a complexidade dos desafios a serem enfrentados, caso seja mantida a política 

de expansão e ampliação do acesso à educação superior (SPELLER; ROBL; MENEGHEL, 

2012). 

Nestas circunstâncias, Real (2008) observa que mediante os desafios e mudanças 

enfrentados pela educação superior, a avaliação vem ocupando um lugar de destaque na 

formulação e implementação de políticas educacionais, de modo que se evidencia o uso da 

avaliação como instrumento de gestão da qualidade das instituições. No mesmo sentido, Dias 

Sobrinho (2011) afirma ser a avaliação uma ferramenta primordial na organização e 

implementação de reformas educacionais, tanto nas práticas pedagógicas quanto na gestão, 

nas políticas e modelos institucionais do presente e do futuro.  

 

Além de ser um processo sistemático de produção de conhecimentos sobre as 

atividades gerais da universidade, especialmente a docência, a pesquisa e a extensão, 

além de promover os juízos de valor sobre todas essas funções e apontar as formas 

para incrementar sua qualidade, a avaliação institucional deve tratar de suscitar as 

grandes reflexões e os questionamentos mais radicais sobre a condição da 

universidade no mundo contemporâneo, os significados de seus trabalhos e a 

dimensão ético-política de seus projetos e de seus compromissos (DIAS 

SOBRINHO, 2011, p. 62). 

 

Entretanto, na expectativa do uso da avaliação como instrumento de gestão e 

modernização do sistema educacional, faz-se importante salientar que a universidade é ainda 

uma instituição de características conservadoras, cuja administração fundamentou-se 

historicamente nos princípios da burocracia Weberiana. 

De acordo com Marcelino (2004): 

 

Esse modelo, que ainda permeia a administração pública brasileira em várias 

dimensões e níveis organizacionais, é gerador de burocracias que se tornaram um 

fim em si mesmas, com estruturas administrativas centralizadas e padronizadas e 

serviços que não atendem aos desafios de uma sociedade baseada no conhecimento e 

na informação (MARCELINO, 2004, p. 31). 

 

Corroborando essa concepção, Giddens (2005) afirma que durante muito tempo o 
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desenvolvimento das sociedades ocidentais confirmou o modelo de Weber, de uma hierarquia 

clara de autoridade, poder e conhecimento centrados no topo como a única forma de dirigir 

uma grande organização. No entanto, com as grandes transformações vivenciadas pela 

sociedade, avanços científicos e tecnológicos, a ideia de Weber tornar-se arcaica, as 

organizações começam a se dar conta de que as estruturas burocráticas tradicionais podem 

impedir a inovação e a criatividade de que as organizações necessitam nesse contexto de 

mudanças. 

As universidades públicas federais, como parte constitutiva do sistema público de 

educação brasileiro, ainda vivenciam essa fase de intensas transformações decorrentes dos 

avanços tecnológicos e das novas demandas sociais e políticas que insistem na modificação 

do padrão existente e no desenvolvimento de competências no que tange à inovação e 

internacionalização do ensino superior. (SPELLER; ROBL; MENEGHEL, 2012). 

Surge assim, a necessidade nas instituições de “[...] novas referências para o 

planejamento e para a organização das unidades acadêmicas na busca de atender demandas 

como: prestação de serviços, qualidade, automação, tecnologia, eficiência interna e eficácia 

organizacional” (MARCELINO, 2004, p. 32). Nesse panorama, a avaliação institucional e o 

resultado desse processo mostram-se como importantes instrumentos de apoio à gestão 

institucional na elaboração de seu planejamento e de suas políticas, bem como nas tomadas de 

decisão.  

 

3.1 Uso dos resultados da Avaliação Institucional como suporte para ações de gestão. 

 

A Lei nº 10.861/2004, define como finalidades do Sinaes a melhoria da qualidade da 

educação, a orientação da expansão da oferta de ensino superior, o aumento da eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social bem como a promoção do aprofundamento dos 

compromissos e responsabilidades sociais das instituições (BRASIL, 2004b). Com base nisso, 

é importante destacar que a composição desse processo requer a articulação entre resultados e 

indicadores de avaliação e ação da gestão para o alcance de tais finalidades, com vistas a 

assegurar a concretização dos objetivos do sistema nacional de avaliação, conforme ilustrado 

na Figura 2 
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 Figura 2 - Interação entre avaliação e gestão visando o aprimoramento da qualidade 

 

      Fonte: Elaborado pela autora 

 

Nas palavras de Gatti e Sousa (2015, p. 31), a avaliação interna “[...] visa oferecer à 

instituição condições de refletir sobre suas perspectivas e seu planejamento para o futuro, a 

partir do contexto e da situação atual em que se encontra”. Nessa perspectiva, defendem a 

ideia de que o processo de avaliação institucional e seus resultados não devem se encerrar em 

si mesmos e que a avaliação deve ter em vista a tomada de decisão. 

 Nesse sentido, Ristoff (2011) destaca que as universidades só conseguirão superar os 

desafios que se apresentam se tiverem consciência de que a garantia da qualidade de suas 

atividades é possibilitada em três frentes de lutas: política, acadêmica e administrativa. Atuar 

nestas três frentes, implica em ações visando conseguir financiamento que permita uma 

estrutura adequada e equipamentos para o bom funcionamento; garantia de uma formação 

pedagógica de alto nível e excelente desempenho no que tange às atividades de pesquisa e 

extensão; e uma gestão eficiente.  

 

A utilização dos resultados, isto é, a finalidade para a qual os produtos do processo 

de avaliação serão usados, é de caráter estritamente político, diretamente dependente 

das perspectivas e dos compromissos institucionais. Nesse sentido, o processo de 

avaliação só terá efeito transformador sobre a instituição universitária quando for 
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diretamente associado ao processo de tomada de decisões políticas em função dos 

resultados produzidos pela avaliação (DIAS SOBRINHO, 2011, p. 95). 

 

Desse modo, os indicadores de qualidade resultantes da avaliação poderão contribuir 

para a identificação dos aspectos positivos e daqueles que necessitam de intervenção, 

permitindo maior conhecimento da realidade e possibilitando o replanejamento, a tomada de 

decisões em função da transformação da realidade e melhoria da qualidade dos processos 

institucionais.  

 

Não há sentido a realização de processos avaliativos, se estes não se tornam 

ferramentas de gestão, subsidiando a reflexão constante acerca do PDI e PPI, e se 

não houver mecanismos para sua modificação e revisão. O envolvimento efetivo de 

dirigentes, docentes, técnicos administrativos e órgãos colegiados nessas atividades 

é essencial para que haja apropriação desses propósitos no cotidiano da IES 

(BRASIL, 2011, p. 36) 

 

Entretanto, nem sempre o processo avaliativo e seus resultados são tomados como 

instrumento de gestão e utilizados como referência nas tomadas de decisão e melhoria 

institucional. De modo que esta avaliação também pode ser concebida unicamente como 

mecanismo de controle por parte do estado e dos organismos internacionais, e divulgação dos 

resultados quantitativos, restringindo-se à medição e quantificação de resultados. 

A este respeito Dias Sobrinho (2002. p. 79) afirma que “A avaliação cujo único 

propósito é o controle não é educativa”. Embora o controle seja uma das funções da avaliação, 

este deve funcionar como um dos recursos dentro de um contexto maior que é o processo de 

avaliação, cujos resultados são submetidos a análises e por vezes integram-se a outros dados 

com vistas à melhoria da qualidade. 

Considerando que, no âmbito da proposta do Sistema Nacional de Avaliação, o 

processo avaliativo possui finalidades formativas e regulatórias, é importante atentar e se 

necessário questionar os conteúdos e metodologias praticadas, uma vez que nas palavras de 

Dias Sobrinho (2002, p. 162), “Obviamente, todas as avaliações produzem transformações. A 

questão é saber quais são as transformações operadas, a quem servem, com quais custos, quais 

valores afirmam e consolidam de modo consciente e intencional ou não. ” 

Nas palavras de Dias Sobrinho (2011, p. 77), “o objeto de uma avaliação institucional 

é a universidade toda”. Nesse sentido, a realização de autoavaliação é um trabalho minucioso 

e complexo que se fundamenta em uma concepção de educação e avaliação e necessita de um 

planejamento e uma execução que garantam a fidedignidade dos dados institucionais para que 

estes possa gerar informações que subsidiem a gestão na tomada de decisão. 
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Conforme concepção apresentada pelo SINAES, a orientação é de que a avaliação seja 

iniciada no âmbito de cada instituição com a autoavaliação, que seria o ponto de partida para a 

avaliação externa, tornando-se assim, referência para os atos regulatórios. Assim, o uso dos 

resultados da autoavaliação como ferramenta de gestão nas instituições, depende do interesse 

e nível do valor e da importância atribuída ao processo de avaliação pela gestão de cada 

instituição de ensino. 

 

3.2 Autoavaliação: mecanismo de aprimoramento da qualidade institucional 

 

De acordo com a compreensão de Dias Sobrinho (2002); Belloni et al. (2011), Balzan 

(2011) e Gatti e Sousa (2015), a autoavaliação desempenha um importante papel no tocante 

ao autoconhecimento das instituições de ensino superior de forma global e na identificação de 

características e informações que se tornam referenciais para a transformação das 

universidades e melhoria do seu desempenho institucional. 

Destacando o valor formativo da avaliação, Belloni et. al. (2011, p. 89) define a 

avaliação institucional como “[...] um processo de aferição do desenvolvimento de ações, que 

permite o autoconhecimento institucional, a correção e o aperfeiçoamento das ações 

institucionais” e Dias Sobrinho (2011, p. 65) corrobora esta definição, afirmando que “A 

avaliação é uma prática social de sentido fortemente pedagógico”. Para além do seu caráter 

formativo e pedagógico, a autoavaliação institucional contribui também com informações que 

subsidiarão os procedimentos de regulação externa. 

 
A autoavaliação também terá importantes funções de autorregularão. Por meio dela, 

as instituições conhecerão melhor a sua própria realidade e poderão praticar os atos 

regulatórios internos que considerem necessários para cumprir com mais qualidade e 

pertinência os seus objetivos e suas missões. Além de seus próprios estudos, também 

receberão as recomendações e indicações das Comissões de avaliação externa 

(BRASIL, 2009, p 106). 

 

Nesse sentido, o documento “Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da 

concepção à regulamentação” (BRASIL, 2009), indica as funções mais importantes da 

autoavaliação, resumidas a seguir: 

a) Produzir conhecimentos e pôr em questão a realização das finalidades 

essenciais da instituição; 

b) Identificar as causalidades dos problemas e deficiências dos processos 

institucionais; 
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c) Aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional dos 

professores; 

d) Tornar mais efetiva a vinculação da instituição com o entorno social e a 

comunidade mais ampla; 

e) Julgar acerca da relevância científica e social de suas atividades e seus 

produtos;  

f) Prestar contas à sociedade, justificando publicamente sua existência;  

g) Fornecer as informações necessárias ao conhecimento do Estado e da 

população. 

Desse modo, a atividade de autoavaliação institucional visando a excelência 

acadêmica e administrativa da instituição, percorre antes de mais nada, o espaço de atuação da 

CPA e sua capacidade de fazer uso de diversificados instrumentos de coleta de dados, 

propiciando assim, que a avaliação desempenhe sua função social, política e pedagógica no 

âmbito das universidades com maior efetividade e eficiência, propiciando a melhoria da 

qualidade. 

No que diz respeito à relação entre qualidade e avaliação, Dias Sobrinho (2008, p. 

817), lembra que “A qualidade se tornou um tema central na agenda da educação superior” e 

questiona o que é qualidade nesse contexto, que qualidade é essa, e para quem se destina. 

Adverte que para a obtenção dessa melhoria institucional preconizada na política de avaliação, 

se faz necessário esclarecer a qual qualidade nos referimos no domínio da autoavaliação e do 

SINAES.  

Nos documentos norteadores do SINAES, a avaliação está explicitamente associada à 

ideia de melhoria da qualidade. Embora a pretensão aqui não seja discorrer sobre concepções 

de qualidade na educação superior, considera-se relevante destacar em linhas gerais, alguns 

entendimentos que certamente contribuirão para a melhor compreensão do significado de 

qualidade no cenário do SINAES e a sua relação com o desenvolvimento institucional das 

universidades. 

Antes de mais nada, é importante lembrar que a questão da garantia de qualidade da 

educação, é prerrogativa expressa na Constituição Federal de 1988 (BRASIL, 1988), reiterada 

pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei 9394/1996) e objeto de ações e 

metas estabelecidas posteriormente nos Planos Nacionais de Educação (PNE).  

Sguissardi (2009, p. 261) esclarece que “Qualidade é daqueles termos polissêmicos, ou 

camaleônicos, que mimetizam significados e cores do contexto que os produz ou que 

condiciona sua existência”, e afirma que tanto o PAIUB quanto o ENC são expressões de um 
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momento de emergência pela qualidade, vivenciado pelas instituições e pelo estado na busca 

de conciliar seus interesses por meio de mecanismos de avaliação do desempenho da 

educação superior. Corroborando com esta ideia, Mancebo (2010) afirma: 

 

A qualidade – invariavelmente presente em discursos e reformas e que ocupa lugar 

de centralidade nas políticas de educação superior em países centrais e em nosso 

país – comparece nesse contexto associada tão somente à avaliação e/ou a 

acreditação. Associa-se também e de forma ostensiva à competitividade, 

empregabilidade e à capacidade de racionalização institucional (MANCEBO, 2010, 

p. 49) 

 

Refletindo também a respeito dessa relação entre qualidade e educação e educação de 

qualidade, Freire (2001, p. 43) complementa a concepção anterior destacando que“[...] 

educação e qualidade são sempre uma questão política, fora de cuja reflexão, de cuja 

compreensão não nos é possível entender nem uma nem outra” (Grifo do autor). 

Em conformidade com este entendimento, Real (2008) nos apresenta contribuições 

esclarecedoras no tocante à relação entre qualidade do ensino superior e avaliação, 

contextualizando diferentes momentos e políticas desenvolvidas nas últimas décadas em 

distintos cenários políticos. A autora destaca a presença do binômio qualidade/avaliação como 

questão central das políticas públicas de ensino superior no Brasil ao longo dos anos, e afirma 

que “Dessa forma, não há uma única qualidade, mas sim um consenso que é construído na 

medida em que a política educacional formulada conjuga os interesses de setores e grupos 

acerca dos aspectos a serem alcançados”. (p. 172). 

Abordando uma concepção ampla de qualidade no predomínio da economia global, 

Dias Sobrinho (2008) afirma: 

 

A qualidade é, então, conformidade a padrões previamente estabelecidos por 

especialistas e pelos membros de órgãos que definem os critérios e padrões através 

dos quais são controlados os setores acadêmicos e efetuadas as medidas. Como 

tendência geral, se observa que, quando a avaliação e o conceito de qualidade estão 

determinados pelos especialistas externos e as autoridades governamentais, em geral, 

se limitam a controlar, medir certificar e regular, em detrimento dos processos 

participativos e formativos de reflexão e debates da comunidade acadêmica e 

científica, com prejuízo, portanto, ao exercício da autonomia universitária ( DIAS 

SOBRINHO, 2008, p. 819). 

 

Nesta mesma ótica, Freire (2001) esclarece: 

 
Não há qualidades por que lutemos no sentido de assumi-las, de com elas 

requalificar a prática educativa, que possam ser consideradas absolutamente neutras, 

na medida mesma em que, valores, são vistas de ângulos diferentes, em função de 

interesses de classes ou de grupos (FREIRE, 2001, p. 41). 
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Assim, tomando a avaliação como uma atividade complexa e constituída de uma 

multiplicidade de fatores, e como um processo polissêmico que se ocupa de diversas novas 

finalidades no mundo globalizado, Dias Sobrinho (2002), nos diz que o conceito de qualidade 

educacional não deve restringir-se a uma definição apenas técnica e/ou científica, esta deve 

estender-se a sua função social, ética, política, aos valores que aí estão embutidos e a questão 

do interesse público. Em suma, é necessário compreender que a qualidade está tomada de 

novos sentidos que envolvem questões éticas e políticas. 

Tratando especificamente do Sistema Nacional de Avaliação, em conformidade com o 

que explicita seus documentos norteadores, o desenvolvimento da qualidade ou o alcance de 

um padrão de qualidade no ensino superior deve ocorrer através da atuação do MEC em suas 

funções de avaliação, regulação e supervisão, por meio da articulação das perspectivas 

formativa/emancipatória e regulatória do processo avaliativo, conforme explicitado na Figura 

3: 

 

Figura 3 - Avaliação institucional e melhoria da qualidade 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

A esse respeito, Dias Sobrinho (2008, p. 820) elucida, que durante os anos iniciais de 

implantação do sistema nacional de avaliação, baseado em seus conceitos fundantes de 

participação e integração, o SINAES ia se consolidando como um mecanismo que 

ultrapassava a simples “conformação a normas burocrático-legais” e rankings, no entanto, no 

decorrer desse processo foi “perdendo sua riqueza teórica e sua potencialidade ético-política e 

foi se reduzindo a índices”. 
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Do mesmo modo como as instituições vivenciaram suas transformações, ao longo de 

mais de dez anos de sua implementação, a avaliação institucional também passou por 

mudanças e aperfeiçoamentos, tendo recebido variadas críticas no que diz respeito ao uso de 

ferramentas e metodologias que tendem a privilegiar o aspecto quantitativo privilegiando os 

rankings em detrimento da perspectiva de avaliação formativa e emancipatória. 

Na opinião de Dias Sobrinho (2002, p. 151), em avaliação, “Quantidade e qualidade 

são dimensões intercomplementares, e não opostas. Não se anulam, se completam, uma sendo 

condição de existência da outra”. Porém, destaca que é importante evitar os vícios do 

quantitativismo e do qualitativismo abstrato. 

 

Proponho que a avaliação, além de buscar compreender a complexidade e a 

polissemia do fenômeno educacional e das instituições educativas em concreto, 

ultrapasse o meramente observável e quantificável para efeitos de restrição e 

enquadramento a uma norma ou critério previamente estabelecidos, seja isso de 

caráter social ou mais marcadamente econômico, e tenha sobretudo uma função 

intencionalmente proativa e formativa ou pedagógica (DIAS SOBRINHO, 2002, p. 

131). 

 

Nessa perspectiva, “A autoavaliação institucional deve ter, portanto, um caráter 

educativo, de melhora e de autoregulação” (BRASIL, 2009, p. 113), e a prática institucional 

executada como uma das dimensões do SINAES visa contribuir de forma significativa para a 

melhoria da qualidade das atividades da IES como objetiva a política de avaliação. 

 

3.3 Panorama da autoavaliação nas instituições de Educação Superior 

 

No âmbito das instituições de educação superior, a CPA assume a relevante atribuição 

de coordenar o processo de autoavaliação em conformidade com as diretrizes do SINAES, 

bem como formular instrumentos para efetivação dessa política e institucionalização de uma 

cultura avaliativa na universidade, envolvendo toda a comunidade acadêmica.  

 

O relatório da auto-avaliação conduzida pela CPA é enviado ao Inep, que, por sua 

vez, o disponibiliza à Comissão de Avaliação Externa, tornando-o, dessa forma, um 

elemento importantíssimo de diálogo entre o órgão avaliador e a instituição avaliada. 

Depreende-se disso a importância que tem para a instituição uma CPA bem 

estruturada e atuante e a elaboração de um consistente relatório de auto-avaliação 

(RISTOFF; GIOLO, 2006, p. 199).  

 

Nesta perspectiva, os atos normativos que regulamentam a política nacional de 

avaliação do ensino superior, descritos no Quadro 2, asseguram que todas as instituições 
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implantarão sua CPA e esta coordenará o processo de autoavaliação na instituição, de maneira 

independente e autônoma, delineando o formato mais adequado para sua avaliação com base 

nas orientações da CONAES.   

 

Quadro 2 - Dispositivos Legais que regulamentam a autoavaliação 

Regulamentação Finalidade 

Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 

2004. 

Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior - SINAES e dá outras Providências. 

Portaria MEC Nº 2.051, de 9 de julho 

de 2004. 

Regulamenta os procedimentos de Avaliação do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

Orientações Gerais para o Roteiro da 

Auto-avaliação das Instituições – 

2004 

Apresenta orientações e sugestões para o roteiro de 

avaliação interna (auto-avaliação) 

SINAES da Concepção à 

Regulamentação, setembro de 2009. 

Estabelece critérios e diretrizes para o processo nacional 

de avaliação - 5º edição publicada pelo Inep. 

Nota Técnica Nº 062 -

INEP/DAES/CONAES  

Define a estrutura e o conteúdo pertinente ao Relato 

Institucional 

Nota Técnica Nº 065 

INEP/DAES/CONAES 

Apresenta roteiro para o relatório de autoavaliação 

institucional 
Fonte: MEC/INEP/SINAES (2016) 

 

De acordo com a legislação, bem como com as orientações e diretrizes elaboradas pela 

CONAES, pela natureza de seu papel institucional, cabe a CPA a concretização da perspectiva 

formativa da avaliação com vistas à melhoria institucional, considerando que “O sentido 

formativo indica que a avaliação produz processos sociais de conhecimento, compreensão e 

julgamento do sistema e de instituições, tomados em suas partes e em suas totalidades, com 

objetivos primordialmente de melhoria” (BRASIL, 2009, p. 97). 

Após promulgação da Lei do SINAES, em 2004, com o intuito de oferecer subsidio às 

CPAs no domínio das instituições, o INEP divulgou o documento denominado de 

“Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-avaliação das Instituições” (BRASIL, 2004d), no 

qual apresentava os principais fundamentos, objetivos e concepções do SINAES, bem como 

sugestões de procedimentos para a realização da autoavaliação, compreendida como descrita a 

seguir: 

 

A Avaliação Interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição 

constrói conhecimento sobre sua própria realidade, buscando compreender os 

significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 

alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa 

coletivamente os significados de suas realizações [...] (BRASIL, 2004d. p. 6). 

 

 O texto do referido documento apresenta referências e sugestões para a atividade de 

autoavaliação, entretanto não estabelece um modelo padronizado de relatório, possibilitando 
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assim, a autonomia e liberdade das instituições no desenvolvimento de seu processo de 

autoavaliação.  Desse modo, explicita os requisitos para uma boa avaliação e indica desde a 

composição e estrutura da CPA até a proposta de roteiro para elaboração do relatório.  

Assim, numa perspectiva teórica, o INEP e a CONAES apresentam nos documentos 

norteadores, a descrição e caracterização da avaliação institucional e dos relatórios de 

autoavaliação, conforme descrito a seguir: 

 

Esses relatórios devem dar conta do desenvolvimento da avaliação institucional em 

sua vertente interna, combinando levantamento e organização de dados e 

apreciações valorativas, e constituir uma parte importante do material a ser 

examinado na avaliação externa, a ser realizada por comissões designadas pela 

Conaes. Quanto mais ampla e dedicada a participação dos atores universitários, mais 

significativo poderá ser o processo de autoavaliação em termos educativos (BRASIL, 

2009, p. 113). 

 

Ristoff e Giolo (2006), também contribuem para essa compreensão, descrevendo com 

clareza as atribuições que devem ser cumpridas pela CPA conforme documentos oficiais: 

 

Cabe a CPA, no uso da autonomia de atuação que lhe confere a lei, tomar as ações 

no âmbito das instituições para que a auto-avaliação aconteça. Assim, a auto-

avaliação não se dará de forma errática e caprichosa. O roteiro de auto-avaliação 

preparado pela Conaes e pelo Inep estabelece quais os aspectos de cada uma das dez 

dimensões que devem ser considerados pela CPA no seu trabalho de auto-avaliação, 

podendo esta, a seu critério, acrescentar outros que julgar pertinentes (RISTOFF e 

GIOLO, 2006, p. 199). 

 

Transcorridos cinco anos do momento inicial de implementação do SINAES, o INEP 

desenvolveu o estudo “Análise dos Relatórios de Autoavaliação das Instituições de Educação 

Superior” (BRASIL, 2011) realizado pelos membros de uma Comissão instituída pelo INEP 

por meio da Portaria nº 202 de setembro de 2009, com a finalidade de apresentar um 

panorama geral do desenvolvimento do trabalho de autoavaliação nas instituições, referente 

aos anos iniciais de implantação do SINAES. 

O estudo traz uma sinopse da análise de 172 relatórios de autoavaliação de um grupo 

de 375 instituições de educação superior integrantes do SINAES, que passaram por avaliação 

externa nos anos de 2008 e 2009.  A análise foi feita com base em orientações gerais 

elaboradas pela CONAES e nas dez dimensões instituídas pelo SINAES (BRASIL, 2011). 

O documento apresenta uma síntese de estudos e ações envolvendo a autoavaliação 

nas instituições, versa sobre o processo de criação e implantação das CPAs, apresenta os 

resultados gerais decorrentes da autoavaliação encontrados nos relatórios e afere a existência 

de sugestões de melhorias institucionais a partir dos resultados da avaliação, bem como 
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modificações efetivadas nas instituições em decorrência dos resultados da autoavaliação. 

A amostra dos relatórios de autoavaliação analisados no estudo, pode ser considerada 

restrita em relação às dimensões do sistema de ensino superior brasileiro, visto que a 

distribuição das instituições participantes por região, categoria administrativa e organização 

acadêmica aconteceu de forma aleatória, e o universo de estudo foi definido com base nos 

ciclos de avaliação do SINAES, se limitando às instituições que tiveram seus cursos avaliados 

no Enade entre 2004 e 2007, especificamente nas áreas da Ciências da Saúde, Ciências 

Agrárias e Serviço Social. Contudo, os resultados apresentados são significativos e relevantes 

para o contexto de funcionamento do Sistema Nacional de Avaliação e implantação de uma 

cultura avaliativa e formativa na educação superior. 

Embora a autoavaliação tenha sido concebida originalmente tendo como um de seus 

pressupostos a “[...] identificação dos meios e recursos necessários para a realização de 

melhorias, assim como uma avaliação dos acertos e equívocos do próprio processo de 

avaliação” (BRASIL, 2009, p.112 ),  a análise dos relatórios institucionais indica que apenas 

uma parte das instituições de ensino superior executam integralmente o que preconiza a 

proposta do SINAES no tocante à apropriação dos resultados da autoavaliação para o 

replanejamento das ações e efetiva intervenção visando melhorar a qualidade institucional. 

Com base na autonomia que lhes foi conferida, as organizações analisadas prepararam 

o processo de autoavaliação e elaboraram o relatório em formatos diversos, sendo constatada 

relação de semelhança na estrutura dos relatórios de instituições com o mesmo tipo de 

organização acadêmica. Outra informação relevante é que o resultado do estudo, desenvolvido 

pelo INEP, explicita que embora grande parte dos relatórios das CPAs (61%) tenha sugerido 

às IES ações de melhoria com base nos resultados da autoavaliação, a maior parte das 

instituições não se apropriou do resultado do trabalho de sua CPA como instrumento de gestão 

e subsídio para o aprimoramento institucional, de modo que apenas 25,6% dos relatórios 

indicam efetivação de ações de melhoria sugeridas pelas CPAs, como pode ser conferido na 

Tabela 1:  

 

 Tabela 1 - Implementação de ações de melhoria a partir da autoavaliação   

Informação Sim 
Não/sem 

evidências 

Número de instituições cujos relatórios sugerem ações 

corretivas a partir da avaliação. 
105  (61%) 67  (39%) 

Número de instituições cujos relatórios informam a 

efetivação de ações corretivas a partir da avaliação. 
44  (25,6%) 128  (74,4%) 

  Fonte: INEP, 2011 
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É importante destacar, que existem poucos registros oficiais elaborados pelo INEP ou 

pela CONAES com a intenção de verificar a efetiva aplicação dos resultados oriundos dos 

processos de avaliação continuamente desenvolvidos nas instituições, em relação à 

perspectiva qualitativa, voltada à melhoria e aos avanços da qualidade institucional e, embora 

muitos sejam os dados e resultados divulgados, estes ainda estão circunscritos em sua maioria 

aos conceitos e indicadores de qualidade, como aponta Dias Sobrinho (2008): 

 

Assim sendo, a educação (em sentido pleno) se reduz a ensino, os processos 

formativos se anulam ante os resultados quantificáveis, a valoração dá lugar a 

exames que medem desempenhos estudantis, estes servem de informação básica aos 

índices, que se transformam em classificações e rankings e representam 

numericamente a “qualidade” dos cursos e das instituições (DIAS SOBRINHO, 

2008p. 821). 

 

Desse modo, torna-se essencial a ampliação de estudos e pesquisas que tratem 

especificamente do destino dado aos resultados dos atos avaliativos para além da formulação 

de indicadores e procedimentos regulatórios. Dias Sobrinho (2010, p. 217) alerta para o fato 

de que “Nos últimos anos, a avaliação vem tendendo a perder seu caráter educativo de 

diagnóstico e melhora, relacionando-se mais com as metas políticas e econômicas dos 

governos [...] ”, que deixam em segundo plano a aplicação de informações colhidas na 

avaliação para fins de melhoria da qualidade das instituições como proclama o SINAES. 

Estudos realizados por Dias Sobrinho (2002, 2008); Gatti (2014, 2015) e Vianna, 

(2000) enfatizam que a avaliação precisa ter consequências para se fazer completa, não basta 

gerar indicadores, se tais resultados não se transformarem em desafios e melhorias 

institucionais. É relevante dar concretude aos resultados, transformando-os em ações, 

intervenções pedagógicas, com vistas ao surgimento de novas possibilidades e modificação de 

uma dada realidade. 

 

A avaliação interna – a autoavaliação –, ao contrário das avaliações externas, tem 

um objetivo formativo em processo e visa oferecer à instituição condições de refletir 

sobre suas perspectivas e seu planejamento para o futuro, a partir do contexto e da 

situação atual em que se encontra (BRASIL, 2015, p. 31). 

 

Uma das iniciativas do INEP/MEC com vistas ao aprimoramento do trabalho de 

avaliação interna nas instituições, foi a realização dos Seminários Regionais Sobre 

Autoavaliação Institucional e Comissões Próprias de Avaliação (CPA) 2013, organizado pela 

Diretoria de Avaliação da Educação Superior do INEP com o apoio da CONAES. O seminário 

teve a finalidade de possibilitar reflexão, maior conhecimento das atividades das CPAs, bem 
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como a disseminação de experiências entre as diversas instituições, sendo descrito como “[...] 

momento de proposições, no sentido de fortalecer as diretrizes da avaliação e as ações 

necessárias à consolidação da política de autoavaliação institucional” (BRASIL, 2015, p. 22). 

Os anais desse seminário explicitam que “[...] é importante considerar que, no cenário 

atual, os resultados das avaliações estão concentrados mais na emissão de conceitos e menos 

em análises qualitativas dos projetos institucionais” (BRASIL, 2015, p. 18), reiterando assim, 

a preponderância da vertente quantitativa da avaliação sobre o aspecto qualitativo e formativo 

que deveria ter predominância no processo de autoavaliação. 

Ainda com o intento de destacar o valor da avaliação formativa e realinhar  o 

processo de autoavaliação com o autoconhecimento, planejamento e desenvolvimento 

institucional, em outubro de 2014, foi divulgada a Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 

065, cujo assunto é o roteiro para o relatório de autoavaliação institucional que tem como 

objetivo destacar a importância da autoavaliação das instituições de educação superior, 

apresentar novas sugestões para elaboração do relatório, definir especificidades para versões 

parcial e integral do relatório, bem como estabelecer prazo para postagem do relatório no 

sistema do MEC. Conforme ressalta o documento, a autoavaliação deve ser compreendida 

como: 

 
É um processo de indução de qualidade da instituição, que deve aproveitar os 

resultados das avaliações externas e as informações coletadas e organizadas a partir 

do PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando sua apropriação pelos 

atores envolvidos. Afinal, as ações de melhoria a serem implementadas pela 

instituição dependem de sua própria compreensão, de seu autoconhecimento. 

(BRASIL, 2014b) 

 

O novo roteiro sugerido para os relatórios de autoavaliação indica que os mesmos 

deverão constituir-se de cinco partes: introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos 

dados e das informações e ações previstas com base na autoavaliação. O item de 

desenvolvimento do relatório, diferentemente do estabelecido anteriormente, deve estruturar-

se em 5 eixos que contemplam as dez dimensões de SINAES (BRASIL, 2014a, p. 3). 

 

Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 

Dimensão 8: Planejamento e Avaliação 

Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 1: Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional 

Dimensão 3: Responsabilidade Social da Instituição 

Eixo 3: Políticas Acadêmicas 

Dimensão 2: Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão 

Dimensão 4: Comunicação com a Sociedade 

Dimensão 9: Política de Atendimento aos Discentes 

Eixo 4: Políticas de Gestão 
Dimensão 5: Políticas de Pessoal 
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Dimensão 6: Organização e Gestão da Instituição 

Dimensão 10: Sustentabilidade Financeira 

Eixo 5: Infraestrutura Física 

Dimensão 7: Infraestrutura Física 

 

A Nota Técnica 065 dá ênfase ainda à necessidade de que constem nos relatórios de 

autoavaliação evidências de que os dados coletados e analisados no processo avaliativo foram 

utilizados para o planejamento e execução de ações, em consonância com o planejamento 

institucional, possibilitando uma relação de coerência e continuidade entre os dados coletados, 

o trabalho de autoavaliação e as possibilidades de melhoria da instituição. 

Em suma, as ações evidenciam a preocupação dos órgãos responsáveis pelo 

aprimoramento dos processos e componentes da avaliação do SINAES em difundir as 

experiências e contribuir no direcionamento metodológico utilizado na execução da avaliação 

institucional, propiciando a manutenção da função formativa e garantindo o uso dos 

resultados da autoavaliação no aperfeiçoamento das instituições. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 Cientes da relevância da realização deste trabalho sobre autoavaliação institucional 

no âmbito da educação superior, sobretudo no contexto de implantação de uma universidade 

de integração internacional que visa promover a política de cooperação sul-sul na perspectiva 

da cooperação solidária, decidiu-se desenvolver este estudo embasado no conceito proposto 

por Gil (2008, p. 8) que define método científico como “conjunto de procedimentos 

intelectuais e técnicos adotados para se atingir o conhecimento”. Nesta perspectiva, a opção 

foi seguir um caminho metodológico pautado na reflexão de Goldenberg (2004, p. 14), que 

nos lembra: “o que determina como trabalhar é o problema que se quer trabalhar: só se 

escolhe o caminho quando se sabe aonde se quer chegar”.  

 

4.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Com o intuito de alcançar o propósito de apreender a realidade sobre a repercussão da 

autoavaliação em uma universidade pública federal, a escolha do percurso metodológico 

considerou como contexto de investigação uma das mais novas universidades públicas 

federais do país situada no interior do Ceará que tem entre seus objetivos principais a 

internacionalização da educação superior e a integração internacional, a Unilab. Estas 

características evidenciam certas peculiaridades institucionais que sugerem particularidades 

ao processo avaliativo. 

Desse modo, optou-se por desenvolver uma pesquisa, inicialmente, de nível 

exploratório, intencionando buscar uma visão geral e aproximada do objeto de pesquisa, e de 

natureza descritiva, resguardada a intenção primordial de descrever certa população ou 

fenômeno, estabelecendo relação entre variáveis, conforme classificação de Gil (2008).   

Quanto à abordagem, esta pesquisa pode ser definida como qualitativa e quantitativa. 

Segundo Goldenberg (2004), a conexão da pesquisa qualitativa com a pesquisa quantitativa, 

possibilita que o pesquisador faça um cruzamento de seus resultados, garantindo uma maior 

segurança de que seus dados não são produtos de uma situação particular, visto que os 

métodos quantitativos trabalham com uma população de objetos comparáveis que resultarão 

em dados generalizáveis e os métodos qualitativos trabalharão com a observação de indivíduo, 

grupo ou instituição, experimentando concretamente a realidade observada.  

Na análise do objeto de pesquisa, utiliza-se a investigação bibliográfica, a pesquisa de 

campo e a análise documental, procedimentos técnicos fundamentais para a compreensão do 
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objeto estudado. Para tanto, realizou-se uma análise de fontes documentais como documentos 

institucionais e relatórios de autoavaliação elaborados pela CPA da Unilab.  

A pesquisa bibliográfica será um elemento fundamental no aprofundamento teórico e 

suporte para compreensão do objeto da pesquisa. Por meio desta ferramenta busca-se 

conhecer a concepção e os conceitos fundamentais do SINAES, bem como informações a 

respeito do processo de implantação da autoavaliação na referida universidade, identificando 

as ações realizadas desde a institucionalização desse procedimento na universidade. 

Os estudos de Andriola (2005, 2008, 2012, 2016); Balzan (2011); Dias Sobrinho (2002, 

2005, 2008, 2010, 2011); Gatti (2014, 2015), Ristoff (2011, 2015), são contribuições teóricas 

importantes para a investigação proposta e serão essenciais para a compreensão do processo 

de avaliação institucional, identificação de possíveis usos do resultado da avaliação e suas 

implicações técnicas e políticas no âmbito da gestão institucional. 

 

4.2 Organização da pesquisa 

 

A questão que o estudo busca responder demanda a identificação de pontos de 

intersecção entre as informações contidas nos documentos de planejamento da gestão 

institucional e relatórios de autoavaliação elaborados pela CPA e as informações coletadas 

com gestores institucionais e membros da CPA. Luckesi (2012, p. 17) sugere dois passos 

principais para verificar a ação avaliativa e a qualidade de dada realidade, (i) “descrever a 

realidade objeto da investigação” e (ii) “qualificá-la, tendo por base critérios previamente 

estabelecidos”. Com suporte nesta sugestão, a pesquisa está fundamentada em dois aspectos 

principais, distintos e complementares:  informações institucionais documentais e análise da 

percepção dos gestores e membros da CPA. 

Com esta finalidade, o trabalho foi organizado em dois momentos principais: no 

primeiro momento (1) a investigação bibliográfica e documental e, no segundo momento, a (2) 

pesquisa de campo, com utilização de dois questionários constituídos de questões fechadas e 

abertas, aplicado com os gestores institucionais e membros da CPA.  
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 Figura 4 - Organização da pesquisa 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

A Figura 4 ilustra como as informações obtidas foram coletadas, classificadas e 

analisadas conforme objetivos estabelecidos para esta pesquisa, e, posteriormente 

relacionadas com o que está explicitado na legislação em vigor e diretrizes do SINAES, com 

vistas a identificação das relações que se estabelecem entre o registro documental e o discurso 

dos gestores institucionais e membros da CPA acerca da articulação entre autoavaliação e 

gestão institucional. 

 

4.2.1 Investigação bibliográfica e documental 

 

Em consonância com o pensamento com Marconi e Lakatos (2014, p. 43) quando 

afirmam que “Toda pesquisa implica o levantamento de dados de variadas fontes, quaisquer 

que sejam os métodos ou técnicas empregadas”, visando à construção do arcabouço teórico do 



57 
 

estudo e procurando identificar elementos que subsidiassem a análise dos documentos 

institucionais, a pesquisa bibliográfica foi feita, identificando os autores que abordam a 

avaliação e a gestão institucional no âmbito das instituições de ensino superior, concepções e 

conceitos que fundamentaram o estudo. 

Esta revisão bibliográfica além de subsidiar a elaboração teórica do trabalho, 

possibilita a identificação do estágio das pesquisas e desenvolvimento de conhecimento 

referente à temática estudada (GIL, 2010). Desse modo, além de possibilitar o 

acompanhamento das pesquisas realizadas em uma área específica, os estudos bibliográficos 

podem também “[...] permitir a cobertura de uma gama de fenômenos geralmente mais ampla 

do que aquela que poderia ser pesquisada diretamente” (GANGA, 2012, p. 212). 

Nesta perspectiva, realizou-se ainda, a análise da documentação institucional 

conforme definição de Richardson (2011, p. 230) que nos diz que a análise documental “[...] 

consiste em uma série de operações que visam estudar e analisar um ou vários documentos 

para descobrir as circunstâncias sociais e econômicas com as quais podem estar relacionados”. 

Nesse sentido, Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009), esclarecem: 

 

A etapa de análise dos documentos propõe-se a produzir ou reelaborar 

conhecimentos e criar novas formas de compreender os fenômenos. É condição 

necessária que os fatos devem ser mencionados, pois constituem os objetos da 

pesquisa, mas, por si mesmos, não explicam nada. O investigador deve interpretá-los, 

sintetizar as informações, determinar tendências e na medida do possível fazer a 

inferência (SÁ-SILVA, ALMEIDA e GUINDANI, 2009, p. 10). 

 

Com base nesta concepção, procedeu-se à análise dos documentos institucionais 

relacionados à gestão e à avaliação, a exemplo do PDI e relatórios de autoavaliação, fazendo 

uso de roteiro de análise, adaptado do modelo de Severino (1993, p. 57), e a luz das diretrizes 

do SINAES. 

 

4.2.2 A pesquisa de campo e os instrumentos de coleta de dados 

 

De acordo com Minayo (1994, p. 26), o trabalho de campo “[...] consiste no recorte 

empírico da construção teórica elaborada no momento”. Ainda, segundo a autora, esta etapa 

da pesquisa permite a ocorrência de um momento relacional e prático de suma importância 

exploratória, quando são confirmadas ou refutadas as hipóteses da construção teórica. Foi 

com este propósito que se desenvolveu a pesquisa e a coleta de dados no espaço escolhido 

para pesquisa. 
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Os instrumentos utilizados na pesquisa de campo foram 2 questionários constituídos 

de questões abertas e fechadas. Através destes, procurou-se coletar dados que expressassem a 

percepção da comunidade acadêmica e especialmente da gestão e dos membros da CPA no 

tocante aos resultados da avaliação institucional, identificando os sentidos que lhe são 

atribuídos e ainda os efeitos decorrentes da avaliação institucional na gestão da universidade. 

Por meio do questionário aplicado aos gestores institucionais, pretendeu-se coletar 

informações da autoavaliação da Unilab, com nível de clareza e profundidade suficiente para 

identificar elementos que respondam ao objetivo de pesquisa que pretende identificar o nível 

de conhecimento dos gestores no tocante à avaliação institucional e diretrizes do SINAES. 

Para tanto, dedicou-se especial atenção à recomendação de Gil (2008), sobre a construção de 

questionário: 

 

Construir um questionário consiste basicamente em traduzir objetivos da pesquisa 

em questões específicas. As respostas a essas questões é que irão proporcionar os 

dados requeridos para descrever as características da população pesquisada ou testar 

as hipóteses que foram construídas durante o planejamento da pesquisa (GIL, 2008, 

p. 121). 

 

Para fins de coleta das informações junto aos membros da CPA, utilizou-se também 

um questionário, visando obter informações precisas e fidedignas a respeito do processo de 

autoavaliação institucional e funcionamento da CPA. A respeito da elaboração e estrutura de 

questionário, Goldemberg (2004) ratifica o entendimento de Gil (2008) e nos recomenda 

atenção na elaboração das perguntas e afirma que o pesquisador deve ter em mente que cada 

questão precisa estar relacionada aos objetivos de seu estudo, abrangendo diferentes pontos de 

vista. 

Os resultados obtidos na aplicação dos instrumentos foram sistematizados, tabulados e 

analisados com suporte da análise de conteúdo e utilização os softwares Excel e ATLAS.ti. A 

partir dos documentos analisados previamente foi possível fundamentar algumas relações 

entre as atividades de avaliação e gestão na universidade 

 

4.3 Lócus da pesquisa 

 

O espaço de realização desta pesquisa é uma instituição federal de ensino superior, a 

Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, sediada no interior do 

Ceará, cuja criação faz parte da política pública brasileira que reconhece na universidade e na 

educação superior o potencial para o desenvolvimento econômico e social brasileiro. Esta 



59 
 

instituição, é resultante das ações do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni), que visou à criação de universidades em 

regiões estratégicas com objetivo de expansão, interiorização, integração e 

internacionalização do ensino superior brasileiro (SPELLER et. Al., 2010). 

Constitui-se assim, como lócus desta investigação, a Unilab, especialmente o Campus 

da Liberdade, atual sede da universidade. A escolha do local para realização deste estudo se 

deu em função do formato institucional, da composição do corpo docente e discente e das 

características que constituem o modelo de atuação desta universidade, conforme preconiza 

sua lei de criação. 

A lei de criação da Unilab (Nº 12.289/2010) estabelece como objetivo para esta 

instituição, ministrar ensino superior, desenvolver pesquisas nas diversas áreas de 

conhecimento e promover a extensão universitária, tendo como missão institucional específica 

formar recursos humanos para contribuir com a integração entre o Brasil e os demais países 

membros da CPLP, especialmente os países africanos, bem como promover o 

desenvolvimento regional e o intercâmbio cultural, científico e educacional (BRASIL, 2010). 

Nesse sentido, um dos diferenciais da referida universidade é a integração 

internacional aliada ao compromisso com o desenvolvimento regional e a inserção social do 

Maciço de Baturité
3
. Sob a ótica dos modelos universitários clássicos, esta universidade 

apresenta um perfil institucional diferenciado e caracteriza-se pela diversidade cultural e 

étnico-racial presentes em seu cotidiano, pela integração internacional que se propõe a realizar 

no âmbito do ensino, pesquisa e extensão e pela cooperação solidária com os países africanos 

e o Timor Leste (SPELLER et. al, 2010). 

Desde sua criação, em 2010, esta instituição vem trabalhando na perspectiva de se 

constituir universidade. Iniciou suas atividades letivas em maio de 2011, quando passou a 

fazer parte do cenário das políticas públicas de avaliação e supervisão instituídas pelo 

Ministério da Educação e consolidadas pelo SINAES.  No decorrer dos últimos seis anos, a 

Unilab vem se configurando no cenário estadual, federal e internacional como uma instituição 

que se destaca pelo seu papel político no campo das ações afirmativas, pela valorização e 

apoio ao potencial de colaboração e aprendizagem entre os países, bem como compromisso 

com a integração internacional e cooperação solidária. 

Face ao exposto, considera-se a Unilab um local pertinente para desenvolvimento de 

                                                 
3
 O território do Maciço de Baturité ocupa uma área de 4.820 km2 e, do ponto de vista do planejamento 

macrorregional, abrange treze municípios: Acarape, Aracoiaba, Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Itapiúna, 

Guaramiranga, Mulungu, Ocara, Pacoti, Palmácia, e Redenção. Além destes, os municípios de Guaiuba e 

Caridade também são filiados à Associação dos Municípios do Maciço de Baturité (AMAB).  
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pesquisa com o propósito de analisar os impactos da política de avaliação institucional na 

perspectiva da repercussão dos resultados da autoavaliação na gestão da universidade. 

 

4.4 Sujeitos da pesquisa 

 

Na perspectiva de investigar o processo de autoavaliação e a repercussão dos 

resultados deste no processo de planejamento e gestão institucional, o estudo envolve os 

segmentos que constituem a comunidade acadêmica da universidade. A pesquisa dará enfoque 

basilar aos gestores e membros da CPA. Contudo, na medida em que os relatórios de 

autoavaliação são tomados como documentos imprescindíveis neste trabalho, visando a coleta 

de dados complementares aos obtidos junto aos integrantes da gestão institucional e CPA, 

indiretamente a comunidade acadêmica e sociedade civil terão participação neste estudo. 

Com este intuito, a identificação dos sujeitos da pesquisa foi feita de acordo com os 

seguintes passos:  

a)  levantamento preliminar da equipe de gestão da universidade, identificando 

níveis de atuação e pertinência de participação de cada uma das instâncias de 

gestão no estudo, conforme objetivos de pesquisa; 

b) identificação dos membros da CPA, mediante consulta aos documentos 

disponibilizados no site da instituição. 

Os gestores, identificados como sujeitos da pesquisa, são indivíduos que exercem 

função de gestão no âmbito administrativo e/ou acadêmico na Unilab. Foram selecionados 

para fazer parte deste estudo, todos os ocupantes de cargos considerados instância de decisão 

na universidade, conforme apresentado na Tabela 2 

 

Tabela 2 - Gestores participantes da pesquisa 

Gestores 

Instância de atuação na gestão Total 

Reitoria 02 

Pró-Reitoria 07 

Diretoria de Instituto 06 

Diretoria de Educação Aberta e a Distância (EAD) 01 

Diretoria da Biblioteca 01 

Coordenação de curso 14 

Total geral 31 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Foram consultados também, todos os membros com atuação em vigor na CPA, 

conforme estabelecido pela Portaria GR Nº 973 de outubro de 2015. 

 

Tabela 3 - Membros da CPA participantes da pesquisa 

Segmento Total de membros 

Docente 08 

Discente 04 

Técnico Administrativo em Educação (TAE) 04 

Sociedade Civil 02 

Total 18 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

4.5 Análise e tratamento dos dados 

 

De acordo com Gil (2008, p. 60), “Os trabalhos de análise e interpretação exigem o 

cotejo dos dados coligidos em campo com os dados disponíveis, que habitualmente são 

encontrados nas bibliotecas”. Com base neste entendimento, nesta etapa do trabalho buscou-

se compilar os dados obtidos à luz dos referenciais da política nacional de avaliação do 

SINAES e da pesquisa bibliográfica realizada.  

Tendo como ponto de partida da análise documental as fases de análise de conteúdo 

indicadas por Bardin (2011), e adotando como referência o esquema de análise textual 

proposto por Severino (1993, p. 57), procedeu-se primeiramente a uma pré-análise dos 

documentos, momento em que foi selecionada e lida toda a documentação pertencente às 

atividades de planejamento, gestão e autoavaliação da instituição pesquisada, elencando-se os 

principais documentos a serem considerados na pesquisa. 

 

Tabela 4 - Documentos analisados  

  Documentos Ano de referência 

Atas de reunião da CPA 2013 

Atas de reunião da CPA 2014 

Atas de reunião da CPA 2015 

Atas de reunião da CPA 2016 

Relatórios de Autoavaliação da CPA 2012 - 2015 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2013 - 2017 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2016 - 2021 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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Em um segundo momento, a partir da organização realizada, iniciou-se a exploração 

do material com o intuito de fazer uma análise temática, buscando compreender integralmente 

a mensagem textual e as ideias secundárias, visando estabelecer interconexões e associação 

entre ideias, interpretação e inferências à luz dos fundamentos teóricos e diretrizes do 

SINAES (BARDIN, 2011; SEVERINO, 1993).  

A terceira e última etapa da análise documental diz respeito ao tratamento dos dados 

encontrados, análise reflexiva e crítica, e interpretação. Para tanto, utilizou-se como subsidio 

o software de análise qualitativa ATLAS.ti, tendo em vista que essa tecnologia é largamente 

usada na sistematização e elaboração de mapas conceituais com base na análise de conteúdo 

(POCRIFKA; CARVALHO, 2015). 

Os dados coletados por meio dos questionários aplicados com gestores e membros da 

CPA, foram organizados e armazenados digitalmente, sistematizados e tabulados com o 

auxílio do software Excel e as informações resultantes das questões abertas foram organizadas 

e transcritas em categorias. Pretendem-se identificar, na documentação analisada, categorias 

relacionadas às manifestações dos indivíduos obtidas na aplicação dos questionários, 

buscando identificar relações de aproximação e distanciamento entre elas. 

Para organização dos dados coletados na pesquisa e definição de categoria de análise, 

buscou-se embasamento na classificação de Minayo (1994), que define os dois tipos de 

categorias: categorias analíticas, são aquelas que retêm historicamente as relações sociais 

fundamentais e podem ser consideradas balizadoras para o conhecimento dos aspectos gerais 

do objeto e as categorias empíricas, cuja finalidade é operacional e são levantadas com 

propósito funcional, voltadas ao trabalho empírico da pesquisa de campo, a partir dos 

elementos dados pelo grupo social.  

As categorias analíticas foram definidas com base nas referências teóricas, 

especialmente nos critérios de análise utilizados nos relatórios de autoavaliação pelo INEP, 

explicitados no documento “Análise dos relatórios de autoavaliação das Instituições de 

Educação Superior” (BRASIL, 2011). As categorias empíricas, originaram-se no processo de 

análise dos documentos. Tais categorias foram sistematizadas com apoio dos softwares Excel 

e ATLAS.ti. 

 Esta pesquisa constituiu um grande desafio, tal é a complexidade e importância da 

temática abordada. Como nos afirmam Ghedin e Franco (2008, p. 80), “deve-se educar o olhar, 

pois sem o olhar crítico, há o risco de reproduzir apenas as representações do mundo, suas 

ilusões, e não o mundo em sua concretude, transformado pela arte de fazê-lo humano”. Dessa 

forma, cientes de que a política avaliativa do SINAES está organizada de modo geral em 
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ciclos trienais, considerou-se importante adotar referencias temporais na organização e análise 

dos dados obtidos. 

Enfrentou-se tal desafio com a certeza de que o estudo oportunizará novos 

conhecimentos sobre o processo avaliativo instituído nas universidades e poderá contribuir 

para o avanço dos estudos em avaliação institucional, propiciando novas pesquisas com o 

propósito de aperfeiçoamento das políticas de avaliação e do SINAES. 

 

4.6 Operacionalização da Pesquisa 

 

Figura 5 - Fases do método e etapas de operacionalização da pesquisa 

 
Fonte: Adaptado do modelo de Barros e Lehfeld (2007) 
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Conforme observa-se na Figura 5, com base nas referências teóricas mencionadas e 

tomando como referencial a representação gráfica das “Fases do método de pesquisa” 

apresentada por Barros e Lehfeld (2007, p. 96), buscou-se sintetizar como se deu o processo e 

as etapas de operacionalização desta pesquisa. 

Referindo-se às etapas da pesquisa, Gil (2008, p. 31) afirma que em pesquisas sociais 

“[...] torna-se impossível apresentar um esquema que indique todos os passos de um processo 

de pesquisa”, se considerados os objetivos e os procedimentos que constituem este tipo de 

estudo. No entanto, admite que todo processo de pesquisa social se constitui de coleta de 

dados, análise e interpretação e elaboração de relatório final, e reconhece que estes aspectos 

podem ser subdivididos dando origem a esquemas diversos.  

A organização do estudo em fases e etapas de operacionalização da pesquisa facilitou 

o desenvolvimento do trabalho e propiciou uma construção teórica mais linear e em 

consonância com os objetivos estabelecidos. Contribuiu também para o aprimoramento dos 

procedimentos de sistematização e análise dos dados encontrados. Todos os momentos da 

pesquisa foram planejados e executados tendo um referencial principal: a apresentação dos 

resultados. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 

Utilizando como fundamento a análise de conteúdo e organização de Bardin (2011), a 

apreciação dos documentos foi organizada de acordo com as seguintes etapas: a pré-análise, a 

exploração do material, e o tratamento dos resultados obtidos e interpretação. A pré-análise foi 

iniciada pelo levantamento da documentação relacionada à gestão institucional e aos 

procedimentos de avaliação. Toda a documentação explorada foi obtida no site da instituição 

pesquisada. Foram selecionados os documentos oficiais pertinentes a abordagem do estudo e 

iniciada à leitura do material. A exploração textual foi realizada com suporte no esquema de 

análise proposto por Severino (1993), que nos indica etapas imprescindíveis para 

interpretação e apreensão das informações. 

No tocante à exploração do material, após leitura minuciosa da documentação, 

aplicou-se definições estipuladas na pré-análise, procedendo a organização temporal em anos 

tendo em vista os ciclos avaliativos do SINAES, e o enquadramento dos documentos em 

campos previamente definidos: (i) planejamento e gestão e (ii) avaliação institucional. Desse 

modo, as Atas de reuniões da CPA e relatórios de autoavaliação constituem os documentos de 

avaliação, e os Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) foram classificados como 

documento de planejamento e gestão.  

Na terceira etapa, os documentos selecionados passaram por um processo de 

tratamento e interpretação com uso de ferramentas do software ATLAS.ti. Para tanto, foi 

necessário estabelecer categorias de análise, iniciando-se pela organização dos documentos, a 

partir da disposição dos documentos primários denominados de p-docs e identificação de 

códigos, citações e notas (POCRIFKA; CARVALHO, 2015).   

Com a finalidade de responder aos objetivos da pesquisa, este capítulo está estruturado 

em três tópicos. O primeiro versa sobre a análise de documentos de planejamento e gestão, 

procurando explicitar o tipo de relação existente entre a autoavaliação e gestão manifestadas 

nos Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI); o segundo trata da análise dos 

documentos de avaliação e caracterização do trabalho da CPA e o terceiro tópico discorre 

sobre os dados obtidos mediante aplicação dos questionários sob a percepção dos gestores e 

membros da CPA no tocante à relação que se estabelece entre gestão e avaliação institucional; 

procurando apontar de que maneira o processo de autoavaliação tem repercutido nas ações de 

gestão institucional e identificar a existência ou não de evidencias de intervenções para a 

melhoria dos processos a partir dos resultados da autoavaliação. 
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5.1 Análise de documentos de planejamento e gestão institucional 

 

No que diz respeito à documentação de planejamento e gestão, foram analisados os 

Planos de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Unilab, com vigência em dois períodos 

específicos, de 2013 a 2017 e, de 2016 a 2021. Como é possível observar, os anos do período 

de vigência dos referidos documentos estão sobrepostos, de modo que os anos de 2016 e 2017 

fazem parte da vigência dos dois PDIs.  

É importante salientar, que a escolha do PDI para este estudo não aconteceu de 

maneira aleatória, partiu do pressuposto de que a elaboração deste documento deve ser 

embasada, em parte, nas diretrizes de avaliação e regulação, bem como na Lei que instituiu o 

SINAES, e a avaliação e o acompanhamento do desenvolvimento institucional fazem parte 

dos itens que devem constituir o corpo textual do PDI, promovendo a compreensão de suposta 

necessidade de cruzamento dos elementos de gestão, planejamento e avaliação para 

elaboração do documento. 

O primeiro PDI da instituição, com vigência de 2013-2017, é apresentado em seu texto 

introdutório como uma versão preliminar do documento, representando um esforço inicial de 

planejamento da instituição e de sistematização de seus dados com o propósito de explicitar 

realizações e idealizações, bem como dados quantitativos e qualitativos daquele momento e a 

pretensão de expansão da instituição. 

Embora esta versão preliminar do PDI apresente de maneira didática e compreensível 

a breve história da universidade, sua missão, princípios e objetivos, bem como o projeto 

pedagógico e de desenvolvimento institucional, ainda que mencione a importância das 

informações anteriores ao período de vigência do PDI e do estabelecimento de critérios de 

avaliação institucional, quase nada além disto é tratado na ótica da relação entre planejamento 

e avaliação. 

Em todo o corpo textual do PDI 2013-2017, a avaliação institucional é mencionada em 

quatro trechos a saber: o primeiro aborda a necessidade de verificação dos índices de 

crescimento da instituição e elaboração de critérios de avaliação institucional, o segundo 

fragmento textual  menciona os documentos que fizeram parte da fundamentação legal do 

PDI, entre eles a Lei de criação do SINAES, o terceiro trecho fala da necessidade de 

realização de uma autoavaliação constante dos projetos da universidade na perspectiva da 

busca de excelência no âmbito internacional e o quarto e último faz referência à criação de 

uma Coordenação de avaliação institucional na estrutura organizacional da universidade. 
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Quanto à relação supracitada, infere-se pela data de elaboração do PDI 2013-2017, que 

a institucionalização formal e documental dos processos de avaliação e planejamento da 

universidade ocorreram no mesmo período, de modo que no primeiro PDI da instituição ainda 

não é possível identificar nenhuma relação que se estabeleça entre planejamento e resultado 

da avaliação institucional. 

Embora o segundo Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da instituição, 

atualmente em vigor (2016-2021), apresente no tópico que trata da questão do 

desenvolvimento institucional, “o desenvolvimento de processos de acompanhamento e 

avaliação da gestão acadêmica, dos recursos humanos e dos recursos materiais e imateriais” 

(2016, p. 37), como um dos instrumentos de desenvolvimento organizacional, que se integra 

às ações propostas para fins de melhoria da universidade, a avaliação dos órgãos da 

administração central e intermediária e o aperfeiçoamento da avaliação institucional, em 

nenhuma outra parte do documento se explicita qualquer relação do PDI 2016-2021 com 

avaliações precedentes, quer seja o processo de autoavaliação realizado pela CPA, ou 

qualquer outro processo avaliativo. 

Com base na análise do texto do PDI 2016-2021, pode-se inferir que a elaboração do 

documento não está embasada nos resultados de avaliação disponibilizados pela CPA, uma 

vez que as informações contidas nos Relatórios de Autoavaliação não são mencionadas como 

referência, embora algumas das ações propostas no documento possam coincidir com as 

mesmas fragilidades identificadas na autoavaliação. Conclui-se que a concepção que 

fundamentou a elaboração do PDI 2016-2021 vai na contramão da visão de Dias Sobrinho 

(2002) que define a avaliação como oportunidade de autoconhecimento e aprendizado 

institucional que pode produzir efeitos pedagógicos e políticos.  

 

5.2 Análise dos documentos de avaliação e caracterização do trabalho da CPA 

 

Para atender aos propósitos deste estudo, procedeu-se à análise documental com os 

documentos classificados para pesquisa como pertencentes ao campo da avaliação. Desse 

modo, foi feita a análise de todas as atas de reunião da CPA realizadas entre janeiro de 2013 e 

meses iniciais de 2016, totalizando 48 atas nos quatro anos, e 4 Relatórios de Autoavaliação 

elaborados em decorrência desse trabalho no mesmo período de referência, como pode ser 

verificado na Tabela 5. 
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Tabela 5 - Documentos analisados referente à avaliação 

Documentos Ano de referência Total 

Atas de reunião CPA 2013 21 

Atas de reunião CPA 2014 09 

Atas de reunião CPA 2015 16 

Atas de reunião CPA 2016 02 

Relatório de Autoavaliação 2013 2012 01 

Relatório de Autoavaliação 2014 2013 01 

Relatório de Autoavaliação 2015 2014 01 

Relatório de Autoavaliação 2016 2015 01 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os Relatórios de Autoavaliação normalmente são elaborados tomando como referência 

as atividades institucionais do ano anterior, conforme orientação apresentada nos documentos 

norteadores elaborados pela CONAES. Tendo em vista que na instituição investigada a 

aplicação do instrumento de avaliação é feita ao final de cada ano, a elaboração do documento 

só é finalizada no ano seguinte. Desse modo, por questões didáticas, a nomenclatura utilizada 

neste trabalho em relação aos Relatórios de Autoavaliação fará menção ao ano de referência 

de cada Relatório, de acordo com o registro da segunda coluna da Tabela 5. 

Para melhor visualização dos dados encontrados na apreciação dos documentos, a 

partir da análise manual da documentação da CPA, com suporte de software de análise 

qualitativa, elegeram-se as unidades de significado nos documentos e na sequência a 

codificação e a categorização, tendo em vista que a utilização deste recurso possibilita maior 

profundidade da análise e limita a possibilidade de desvio do objetivo proposto (POCRIFKA; 

CARVALHO, 2015).  

Assim, direcionou-se a análise dos documentos relacionados à autoavaliação 

institucional partindo de dois aspectos: (i) descrição da realidade através da caracterização do 

trabalho da CPA e (ii) qualificação do processo de autoavaliação, conforme explicitado na 

figura 6.  
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Figura 6 - Componentes de caracterização e qualificação do trabalho da CPA 

 
  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Adicionalmente, as categorias analíticas identificadas, especificamente: “planejamento 

e sensibilização realizados pela CPA”, “coleta e análise dos dados de Autoavaliação 

Institucional” e “organização das informações da Autoavaliação Institucional”, propiciaram a 

elaboração de figuras ilustrativas e o incremento da análise em formato de mapa de categorias, 

explorando uma cadeia de relações de aproximação, distanciamento, pertencimento e 

associação com as categorias empíricas identificadas a partir da análise dos documentos. 

Considerando o curto período de existência da universidade, criada, aproximadamente 

há seis anos pela Lei nº 12.289/2010, pode-se dizer que abordar o seu processo de 

autoavaliação institucional é o mesmo que tratar do seu percurso de construção desde a sua 

criação no ano de 2010. A primeira Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unilab foi 

instituída pela Portaria GR nº 446 de 05 de novembro de 2012, e alterada pela Portaria GR n° 

91, de 11 de março de 2013, com o objetivo de implantar na instituição recém-criada o 

procedimento de autoavaliação institucional preconizado pelo SINAES. 

Mediante o exposto, optou-se por organizar a análise dos documentos institucionais de 

avaliação cronologicamente em períodos anuais, com vistas a facilitar a compreensão e 

possibilitar a identificação das especificidades do trabalho de elaboração de cada um dos 

Relatórios, e a identificação das categorias analíticas e empíricas e possíveis relações que se 
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mantêm entre elas.  

 

5.2.1 Atividades de Elaboração do Relatório de Autoavaliação 2012 

 

A análise de Atas registradas no ano de 2013 evidencia que este foi o período em que 

se concentrou o maior número de reuniões realizadas pela CPA, totalizando 21 reuniões ao 

longo do ano, conforme pode ser observado na Tabela 5, apresentado anteriormente. No 

referido período, a CPA instalou o procedimento preliminar de Autoavaliação Institucional na 

universidade com os respectivos instrumentos de coleta de dados, bem como elaborou e 

aprovou o seu Regimento Interno (Resolução nº 025 de outubro de 2013) e criou e aprovou 

sua logomarca, dentre outras atividades desenvolvidas. 

 

Figura 7 - Análise das atas de reunião da CPA do ano de 2013 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 
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A exploração das principais atividades realizadas pela CPA com vistas à elaboração do 

primeiro Relatório de Autoavaliação da instituição, bem como as temáticas abordadas e todos 

os assuntos mencionados e registrados nas 21 Atas analisadas, possibilitaram, a partir da 

codificação e organização das informações, a elaboração de um mapa de categorias que 

esboça o cotidiano de trabalho da CPA em 2013 e as características de sua atuação. 

No tocante à categoria analítica “planejamento e sensibilização para autoavaliação”, 

com base na  análise das atas de reuniões realizadas em 2013, é possível inferir que, naquele 

momento inicial, os membros da Comissão buscavam institucionalizar e regulamentar a 

existência da CPA enquanto instância de avaliação, por meio da elaboração e aprovação dos 

documentos normativos que norteariam os procedimentos realizados pela Comissão, através 

do planejamento, sensibilização e preparação dos instrumentos de avaliação que permitiram a 

concretização da autoavaliação institucional, conforme estabelecido nas Diretrizes do 

SINAES. Vinculadas à categoria analítica planejamento e sensibilização para autoavaliação, 

destacam-se na análise as categorias empíricas: “mobilização”, “ações de institucionalização”, 

“composição da CPA”, “objetivos de avaliação”, e “estratégias” conforme pode ser constatado 

na Figura 7. 

Pode-se observar também nas Atas de 2013, uma manifesta preocupação no que diz 

respeito às ações de sensibilização e mobilização da comunidade acadêmica para promover 

uma maior participação no processo de autoavaliação institucional. Conforme registros, 

apesar das iniciativas realizadas de mobilização e divulgação da aplicação dos questionários 

online de avaliação, a CPA enfrentou dificuldades para o alcance do percentual de respostas 

almejado em todos os segmentos, mesmo após adoção de tática de prorrogação do prazo de 

aplicação, registrou ao final, um índice de participação de discentes estrangeiros abaixo do 

esperado, obtendo o percentual de apenas 19% de participação desse grupo de acordo com 

dados do Relatório de Autoavaliação do referido ano. Esta informação fica evidente no trecho 

extraído da Ata da 14º reunião extraordinária da Comissão Própria de Avaliação da Unilab: 

 

Os membros da CPA entenderam que o número de questionários respondidos ainda 

se apresentava pouco expressivo diante da população com que a pesquisa trabalha. 

Discutiu-se outras possibilidades de inovação nas estratégias de divulgação e 

mobilização da comunidade com intuito de obter maior adesão dos segmentos aptos 

a participar da avaliação institucional. (ATA DA 14ª REUNIÃO DA CPA / UNILAB, 

2013). 

 

Nesse aspecto, Andriola (2005) cita a sensibilização da comunidade interna como um 

dos principais desafios que se apresentam à CPA, e afirma que esse processo requer mudança 
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de paradigma e que sensibilizar a comunidade para fazer parte da autoavaliação precisa ser 

uma atividade de natureza educativa. Nesta perspectiva, a Comissão associou diferentes 

estratégias às atividades de avaliação para mobilizar a comunidade visando o alcance de 

maior índice de participação. 

Referente à categoria analítica “coleta e análise de dados da autoavaliação”, 

evidencia-se que a Comissão iniciou a elaboração de seus primeiros questionários de 

avaliação online, organizando um instrumento para cada categoria (discente, docente, técnico-

administrativo em educação e sociedade civil). No decorrer do trabalho de preparação, a CPA 

se deparou com fatores limitantes para a conclusão da construção dos questionários online de 

autoavaliação, a exemplo de dificuldades relacionadas ao suporte da equipe de tecnologia da 

informação e limites técnicos de organização do banco de dados. De acordo com o registro 

das Atas, tais obstáculos foram superados com o apoio da gestão superior da universidade.  

Além disso, o texto das Atas explicita o cuidado dos membros da CPA com a garantia 

da participação de toda a comunidade no processo de autoavaliação, incluindo adaptação nos 

formulários online para acesso de pessoas com necessidades especiais, bem como adequação 

dos questionários com suporte da realização de pré-teste cuja finalidade foi fazer diagnóstico 

prévio de possíveis necessidades de correção e fragilidades da pesquisa com a comunidade 

acadêmica e sociedade civil, como é possível observar nas categorias empíricas apresentadas 

na Figura 7, a saber: “instrumento de avaliação”, “população e amostra”, “participação”, 

“suporte tecnológico”, “limitações técnicas”, “avaliação online” e “acessibilidade”.  O trecho 

de Ata apresentado a seguir, demonstra o trabalho da CPA para viabilização da participação de 

todos os membros da comunidade. 

 

Decidiu-se por realizar o pré-teste com a aplicação prévia dos questionários com 

todas as categorias envolvidas com a finalidade de diagnosticar previamente 

possíveis necessidades de correção e fragilidades da pesquisa com a comunidade 

acadêmica e sociedade externa. (ATA DA 12ª REUNIÃO DA CPA / UNILAB, 2013). 

 

Emerge ainda na análise, a categoria empírica “apoio da gestão institucional”, que se 

encontra relacionada de forma direta ao processo de autoavaliação institucional, uma vez que 

é citado como elemento essencial para o desenvolvimento da atividade na universidade e 

interatua com as três categorias analíticas numa relação de condicionalidade.  

Sobre a categoria analítica “organização das informações da autoavaliação”, pode-

se inferir que a CPA cumpriu o seu papel institucional estabelecido pelo SINAES em relação à 

sistematização e formatação dos dados e elaboração do Relatório de Autoavaliação de 2012. 
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Na figura 7, destacam-se as categorias empíricas “estudos e pesquisas”, “organização” e 

“interação entre CPA e INEP”, entre os elementos identificados como parte integrante da 

sistematização das informações que deram origem ao primeiro Relatório de Autoavaliação 

institucional da instituição. 

Como resultado do trabalho registrado nas Atas de reunião, em agosto de 2013, foi 

aprovado o primeiro Relatório de Autoavaliação da universidade pesquisada, produção 

resultante dos primeiros meses de atuação da CPA. Em decorrência da implantação da CPA, 

somente ao final do ano de 2012, a Comissão não conseguiu finalizar o documento em tempo 

hábil para envio ao MEC no início do ano de 2013. Contudo, o documento traz informações 

importantes para uso institucional.  

Atendendo às “Orientações Gerais para o Roteiro da Auto-avaliação das Instituições” 

(BRASIL, 2004), o documento está constituído de introdução contemplando o histórico 

institucional, descrição da metodologia aplicada no processo avaliativo, apresentação do perfil 

dos participantes e análise dos dados coletados na autoavaliação e apresenta a concepção de 

autoavaliação que fundamenta o trabalho desenvolvido pela CPA: 

 

A autoavaliação é entendida como um processo cíclico, criativo e renovador de 

análise, diagnóstico e síntese das dimensões que definem a instituição. Visa ao 

reconhecimento e identificação de suas fragilidades e potencialidades e busca 

analisar os serviços prestados aos seus diversos públicos, visando a melhoria 

contínua da Instituição (RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2012, p. 91). 

 

Este entendimento de autoavaliação corrobora os pressupostos das diretrizes legais e 

definição de avaliação interna expressa por Dias Sobrinho (2011) que descreve a avaliação na 

universidade como uma atividade que transpõe a simples medição ou quantificação tornando-

se uma iniciativa que visa compreender os múltiplos significados da instituição. Nesta mesma 

linha, Gatti e Sousa (2015, p. 31) afirmam que “[...] avaliar é como um processo que envolve 

analisar uma determinada instituição tendo em vista a tomada de decisão”.  

O relatório descreve também a construção do sistema de autoavaliação e o processo de 

constituição e aplicação dos instrumentos online com a comunidade acadêmica. Os 

questionários foram sistematizados em dez partes, cada uma destas constituída de um 

conjunto de questões em consonância com as 10 dimensões do SINAES. Os procedimentos 

realizados pela CPA nesta atividade foram descritos no fluxo do processo avaliativo que pode 

ser conferido na Figura 8, que evidencia como se dá o procedimento de autoavaliação dentro 

do sistema online, desde o acesso e identificação do participante até a conclusão e envio do 

questionário online devidamente respondido. 
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Figura 8 - Fluxo do sistema de avaliação 

 
    Fonte: Extraída do Relatório de Autoavaliação 2013 (ano de referência 2012) 

 

No tocante à adesão e participação da comunidade nesse processo avaliativo, o 

Relatório de Autoavaliação apresenta dados que evidenciam o quantitativo de participação por 

segmento. O número de respondentes dos questionários de autoavaliação referente a 2012 

pode ser conferido na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Participação da comunidade no processo de autoavaliação 2012 

Segmentos 

2013 (ano de referência 2012) 

 População Número de 

respostas 

Percentual de 

respostas 

Discente 1009 263 26% 

Docente 83 44 53% 

Técnico 89 51 57,3% 

Terceirizado - 08 - 

Comunidade Civil - 130 - 

Total - 496 - 

Fonte: Relatório de Autoavaliação 2013 (ano de referência 2012) 

 

No que diz respeito à adesão da comunidade ao processo de autoavaliação de 2012, 
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observa-se que os maiores percentuais de participação se referem a técnicos e docentes, com 

57,3% e 53% de adesão, respectivamente. É importante destacar que as informações dos 

segmentos comunidade civil e funcionários terceirizados em relação à população e percentual 

de participação não foram disponibilizadas no Relatório de Autoavaliação 2012. 

Coerente com os propósitos avaliativos, o Relatório de Autoavaliação 2012 faz alusão 

aos objetivos de trabalho da CPA e à elaboração de parâmetros que possam servir de subsídio 

para tomada de decisão pela gestão superior da instituição com vistas à melhoria da qualidade, 

entretanto, não foram identificadas no texto do documento, de maneira explícita, sugestões de 

melhoria, como registra o trecho do Relatório apresentado a seguir: 

 

[...] os objetivos traçados pela CPA foram alcançados em sua totalidade, 

possibilitando a elaboração de parâmetros e referências para futuras intervenções da 

administração superior da UNILAB, como forma de melhorar o funcionamento da 

Universidade, buscando alcançar a excelência acadêmica (RELATÓRIO DE 

AUTOAVALIAÇÃO, 2012, p. 102). 

 

Referente às ações visando à melhoria da qualidade de processos e serviços, o 

primeiro Relatório de Avaliação (2012) apresenta apenas alguns indicativos textuais na análise 

dos dados que sugerem a necessidade de intervenção ou aprimoramento de algumas das 

questões avaliadas, ou seja, não apresenta objetivamente ações de melhorias a serem adotadas 

pela gestão.  

Nesse sentido, ao tratar das boas condições de realização da avaliação, Dias Sobrinho 

(2005) ressalta que uma das condições para que haja contínua motivação dos indivíduos em 

relação à avaliação, é que esta tenha valor, consequências e utilidade, não apenas na 

perspectiva institucional, mas para todas as pessoas da comunidade, uma vez que as mudanças 

mais relevantes em educação são decorrentes do envolvimento de seus agentes. 

Após a finalização do Relatório de Autoavaliação 2012, no decorrer do segundo 

semestre do ano de 2013, a CPA iniciou a preparação para atualização dos questionários com 

vistas à elaboração do segundo Relatório de Autoavaliação. Com base na experiência 

incipiente no campo da avaliação, a CPA delineou o planejamento do seu trabalho e iniciou a 

revisão dos instrumentos de avaliação com vistas à realização de um novo processo 

autoavaliativo.  

 

5.2.2 Atividades de Elaboração do Relatório de Autoavaliação 2013 

 

No ano de 2014, em consequência da formulação anterior dos questionários de 
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autoavaliação, bem como da estruturação e sistematização de parte do trabalho realizado pela 

Comissão ainda no ano de 2013, a CPA concluiu as atividades em apenas 9 (nove) reuniões de 

trabalho. As pautas de reunião de 2014 concentraram-se na revisão dos questionários, no 

aprimoramento das estratégias de mobilização da comunidade, divulgação da aplicação dos 

questionários e tabulação e análise dos dados coletados para elaboração do novo relatório de 

autoavaliação. 

Na apreciação das Atas resultantes das reuniões realizadas pela CPA em 2014, 

percebe-se que atividades pertinentes ao processo de autoavaliação realizado em 2013 se 

repetem em grande parte em 2014, desse modo, algumas categorias identificadas na análise 

das Atas do ano anterior fazem parte do conjunto de códigos identificados nas Atas de 2014, 

conforme pode ser observado na figura 9. 

 

Figura 9 - Análise das atas de reunião da CPA – 2014 

 

  Fonte: Elaborado pela autora com base na análise das atas de reunião da CPA 
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Especificamente, no que tange à categoria analítica “planejamento e sensibilização 

para autoavaliação”, no ano de 2014 a Comissão realizou ações dando continuidade a sua 

institucionalização e regulamentação. Como exemplo disso, pode ser citado o cuidado em 

assegurar uma adequada infraestrutura física para realização do trabalho de autoavaliação, 

tema de reunião da Comissão, expressa no trecho: “Levantada a questão da necessidade de 

espaço físico, bem como de equipamentos, para o desenvolvimento das atividades da 

Comissão Própria de Avaliação [...]” (ATA DA 35ª REUNIÃO DA CPA / UNILAB, 2014), 

bem como o planejamento anual de atividades e participação nos procedimentos relacionados 

à avaliação externa. Em 2014, a CPA começou a participar das reuniões das comissões 

externas de avaliação para fins de reconhecimento de curso de graduação que também dizem 

respeito à atuação da CPA. 

Entre as categorias empíricas vinculadas à categoria analítica “ coleta e análise dos 

dados da autoavaliação” do período de 2014, estão presentes “instrumento de avaliação”, 

“avaliação online” e “suporte tecnológico”, todas relacionadas à revisão e atualização dos 

instrumentos de avaliação, conforme se vislumbra no texto extraído da Ata da 33ª Reunião da 

CPA/Unilab (2014) “Visando realização da análise do questionário da CPA, Os membros 

reuniram-se e algumas questões foram reelaboradas para facilitar a compreensão dos 

respondentes”. Outra preocupação da Comissão foi a garantia do suporte tecnológico 

necessário para sistematização e análise dos dados coletados como principais ações 

desenvolvidas para elaboração do Relatório de Autoavaliação 2013, conforme pode ser 

verificado na Figura 9 (apresentada anteriormente). 

No que diz respeito à categoria analítica “organização das informações da 

autoavaliação” constata-se a presença das categorias empíricas “organização”, “padronização 

dos dados” e “relatório de autoavaliação” que refletem maior zelo na sistemática de 

organização dos resultados obtidos por meio da aplicação dos instrumentos de avaliação e 

estruturação do Relatório de Autoavaliação 2013.  Destaca-se ainda a “divulgação dos 

resultados” com a comunidade como aspecto relevante para os membros da Comissão, 

culminando na apresentação de dados da autoavaliação por ocasião da I Semana Universitária 

da instituição, garantindo assim, maior publicização do trabalho realizado pela CPA.  

O Relatório de Autoavaliação de 2013, resultante do trabalho realizado pela CPA no 

ano de 2014, tem organização semelhante ao Relatório anterior (2012), adotando inclusive o 

mesmo texto de introdução, metodologia, fluxo do sistema de avaliação e estratégias 

comparáveis para estruturação dos questionários, preparo de sua composição e aplicação 

online. 
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No que se refere à participação da comunidade no processo de autoavaliação por meio 

dos questionários online aplicados pela CPA na segunda autoavaliação, cujos dados podem ser 

conferidos na Tabela 7, na análise das informações de discentes por nacionalidade, no tópico 

“Perfis dos Participantes” o texto do Relatório afirma que os percentuais de adesão indicam 

“[...] necessidade de se aprimorar os mecanismos de divulgação da avaliação institucional e 

mobilização da comunidade acadêmica, tanto por curso quanto entre os discentes 

estrangeiros” (RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO 2013, p. 22). 

 

Tabela 7 - Participação da comunidade no processo de autoavaliação 2013 

Segmentos 

2014 (ano de referência 2013) 

 População Número de 

respostas 

Percentual de 

respostas 

Discente 1.547 325 21% 

Docente 85 68 80% 

Técnico 89 41 46% 

Terceirizado - 15 - 

Comunidade Civil - 34 - 

Total - 485 - 

Fonte: Relatório de Autoavaliação 2014 (ano de referência 2013) 

 

O texto do Relatório destaca que do contingente de 1.547 estudantes que constituem o 

corpo discente da universidade, entre os quais 376 são estrangeiros, do total de 325 discentes 

respondentes do questionário de autoavaliação, a maioria absoluta (82,6%) é de nacionalidade 

brasileira, de modo que apenas 14,6% do percentual de alunos participantes do processo de 

autoavaliação se declararam estrangeiros, mantendo assim o baixo índice de participação de 

estudantes estrangeiros, de maneira semelhante à avaliação realizada em 2013. 

De acordo com o entendimento dos estudiosos da avaliação (DIAS SOBRINHO, 2002; 

GATTI, 2015; RISTOFF, GIOLO, 2006), a participação ativa da comunidade do processo de 

avaliação é um dos principais requisitos para realização de uma avaliação legítima e de 

qualidade. Desse modo, a preocupação da Comissão com o envolvimento da comunidade é 

pertinente e necessária para o bom desenvolvimento do processo. 

Docentes e Técnicos são os segmentos com maior percentual de participação, como no 

ano anterior, com 80% e 46% de adesão respectivamente. A participação da comunidade no 

processo de avaliação deve ser analisada como aspecto determinante na implementação de 

uma boa prática avaliativa e requer zelo, visto que, na visão de Dias Sobrinho (2005, p. 32), 

“Quanto mais ampla, qualificada, organizada e intensa for a participação, maiores as 
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possibilidades de a avaliação ser útil e produzir os efeitos desejados”. 

Na segunda metade do ano de 2014, a CPA iniciou nova revisão dos instrumentos de 

avaliação e solicitou à equipe de tecnologia da informação suporte para atualização dos 

questionários online. Mediante demanda de atividades, a Comissão solicitou formalmente à 

gestão superior da instituição um espaço físico e equipamentos para melhor instalação e 

desenvolvimento do trabalho dos membros da Comissão no terceiro processo de 

autoavaliação institucional. 

 

5.2.3 Atividades de Elaboração do Relatório de Autoavaliação 2014 

 

A elaboração do terceiro Relatório de Autoavaliação no ano de 2015, teve início ainda 

no segundo semestre de 2014. De acordo com registro das Atas, além das atividades 

corriqueiras do processo de autoavaliação, a CPA necessitou fazer ajustes no seu 

planejamento e nos instrumentos de coleta de dados, para cumprimento das orientações 

apresentadas na Nota Técnica INEP/DAES/CONAES nº 065, de outubro de 2014. A Nota 

estipulou que o roteiro de elaboração do relatório deveria se constituir de cinco partes 

(introdução, metodologia, desenvolvimento, análise dos dados e das informações e ações 

previstas com base nesta análise) e o desenvolvimento organizado em cinco eixos, 

contemplando as dez dimensões do SINAES. 

No ano de 2015, foram realizadas 16 (dezesseis) reuniões de trabalho pela CPA. Entre 

os principais assuntos tratados e descritos em Ata estão:  

a) definição de novas estratégias de mobilização e sensibilização com o intuito de 

aumentar o índice de participação dos segmentos respondentes dos questionários; 

b) reestruturação do instrumento de avaliação em 5 eixos; 

c) vinculação dos questionários de avaliação ao Sistema Integrado de Gestão 

Acadêmica (Sigaa) para fins de divulgação e aplicação da pesquisa; 

d) divulgação do processo de autoavaliação através do ambiente virtual de 

aprendizagem da EaD (Moodle);  

e) diminuição da frequência de alguns membros às reuniões da CPA;  

f) alteração da composição da CPA. 

No ano de 2015, algumas das categorias empíricas identificadas em Atas do ano 

anterior, pertinentes à categoria analítica “planejamento e sensibilização para 

autoavaliação”, se mantiveram inalteradas, a exemplo de “composição da CPA” e 

“estratégias”. Já a categoria empírica “apoio da gestão institucional” apresenta-se, neste 
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contexto, associada diretamente ao processo de autoavaliação como um todo, e vinculada 

especificamente à categoria analítica planejamento e sensibilização para autoavaliação, como 

parte de seu escopo de atividades, tornando ainda mais evidente a relevância destes aspectos 

na institucionalização da avaliação, uma vez que tais categorias estão ligadas diretamente às 

condições de funcionamento da Comissão.  

 

Figura 10 - Análise das atas de reunião da CPA – 2015 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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Emergem outras categorias como “eixos e dimensões” e “transformação”, elementos 

estes, presentes no processo de autoavaliação, em decorrência das mudanças promovidas tanto 

na estrutura quanto na metodologia da autoavaliação. Conforme ilustra a Figura 10, os temas 

abordados nas reuniões, estão representados nas categorias analíticas e empíricas identificadas 

nos documentos. 

No que tange à categoria analítica “coleta e análise dos dados da autoavaliação”, 

surge uma nova categoria empírica “sistemas integrados de gestão”, como parte essencial do 

trabalho de coleta e sistematização dos dados, estando associada também à organização das 

informações. As demais categorias empíricas “suporte tecnológico”, “avaliação online”, 

“participação”, e “instrumento de avaliação” se apresentam como elementos associados e 

partícipes do trabalho de análise e coleta dos dados, inclusive na análise das Atas dos anos 

anteriores. 

À categoria analítica “organização das informações da autoavaliação” vinculam-se 

as categorias empíricas: “organização”, “relatório de autoavaliação” e “divulgação dos 

resultados”, esta última, por sua vez, apresenta relação de pertencimento à organização de 

dados da autoavaliação e estabelece relação de causalidade com a categoria “relatório de 

autoavaliação”. A categoria “relatório de autoavaliação”, por sua vez, emerge como causa do 

processo de organização das informações.  

Assim, como decorrência do trabalho desenvolvido nas 16 reuniões realizadas em 

2015, o terceiro Relatório de Autoavaliação foi elaborado conservando a mesma proposta de 

organização dos anteriores, exceto pela mudança na estrutura e organização das dimensões (re) 

agrupadas em cinco eixos, conforme orientação do INEP e da CONAES.  

O Relatório de Autoavaliação de 2014 apresenta uma estrutura mais concisa, 

abordando as 10 dimensões estruturadas em cinco eixos a saber: planejamento e avaliação 

institucional, desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão e 

infraestrutura física. A organização metodológica também sofreu algumas adaptações, tendo 

em vista a vinculação dos questionários de avaliação ao sistema integrado de gestão 

acadêmica da universidade. 

Quanto ao perfil dos participantes e percentuais de participação na autoavaliação, o 

relatório traz informações numéricas da aplicação dos questionários de avaliação a partir das 

quais é possível apreender o nível de adesão da comunidade ao processo avaliativo, como 

pode ser conferido na Tabela 8. 
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Tabela 8 - Participação da comunidade no processo de autoavaliação 2014 

Segmentos 

2015 (ano de referência 2014) 

População Número de 

respostas 

Percentual de 

respostas 

Discente 3.261 1.168 35,8% 

Docente 173 125 72,3% 

Técnico 197 114 57,9% 

Terceirizado - 22 - 

Comunidade Civil - 34 - 

Total - 1.463 - 

Fonte: Relatório de Autoavaliação 2015 (ano de referência 2014) 

 

O índice de participação da comunidade acadêmica manteve percentuais aproximados 

aos alcançados em anos anteriores. Destaca-se participação maior que 50% apenas para 

docentes e técnicos administrativos em educação. Entretanto, a vinculação da avaliação ao 

Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmica (Sigaa) possibilitou verificar, além do 

número de pessoas respondentes, os indivíduos da comunidade acadêmica (discentes, 

docentes, técnicos administrativos em educação e terceirizados) que acessaram o sistema, 

visualizaram o convite para participar do processo de avaliação institucional e, optaram por 

não responder ao questionário. Esse mecanismo possibilitou conhecer que durante o período 

de aplicação dos questionários, no ano de 2014, se abstiveram 1.410 discentes, 41 professores, 

67 técnicos administrativos e 16 terceirizados.  

 

5.2.4 Atividades de Elaboração do Relatório de Autoavaliação 2015 

 

Nos últimos meses do ano de 2015, tiveram início as atividades de produção do quarto 

Relatório de Autoavaliação, como a atualização e aplicação dos instrumentos de avaliação 

com todos os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil. As primeiras 

reuniões da CPA no ano seguinte trataram essencialmente da estruturação e formatação do 

Relatório, de modo que o documento foi finalizado na segunda reunião do ano de 2016. 

No tocante à análise destas duas Atas e identificação de categorias analíticas e 

empíricas, no período de elaboração do quarto Relatório, observou-se a permanência das 

mesmas categorias identificadas nas atas do ano anterior, com exceção da categoria “ação 

referente a resultado”, presente na discussão durante as reuniões de organização e elaboração 

do Relatório de Autoavaliação 2015. Essa categoria tem relevância pelo fato de nenhum dos 
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relatórios anteriores trazerem, de maneira direta e explícita, sugestões de melhoria que 

pudessem ser adotadas pela gestão institucional. 

Observadas as diretrizes de avaliação da educação superior (BRASIL, 2004, 2009), 

bem como o discurso dos estudiosos da avaliação institucional (DIAS SOBRINHO, 2008; 

GATTI 2014, 2015), pode-se constatar que o processo de autoavaliação só se faz na íntegra 

quando existem sugestões de melhoria e estas são postas em prática pelas instâncias decisórias 

da universidade. Desse modo, a percepção de que é importante apresentar indicativos de 

melhoria no texto do Relatório de Autoavaliação tanto quanto relatar os resultados desse 

processo, é uma evidencia de amadurecimento da prática de avaliação na instituição. 

A análise textual das Atas cujo conteúdo são as atividades desenvolvidas pela CPA ao 

longo dos anos em suas reuniões de trabalho, especialmente as Atas mais recentes, torna 

evidente a finalidade de aprimoramento da autoavaliação e a busca pelo cumprimento dos 

requisitos legais estabelecidos nas orientações emanadas do INEP e da CONAES, conforme 

apresentado nos textos de introdução e conclusão do Relatório de Autoavaliação: 

 

Todas as informações foram obtidas mediante aplicação, pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), de questionários previamente elaborados e adequados a cada 

segmento respondente. As perguntas foram distribuídas em cinco tópicos, conforme 

Nota Técnica INEP/DAES/CONAES No 065, correspondentes aos cinco eixos que 

contemplam as dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o 

SINAES (Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior) (RELATÓRIO DE 

AUTOAVALIAÇÃO, 2015, p. 10). 

 

[...] a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade da Integração 

Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira (UNILAB), norteando-se pelas 

referências da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

privilegiou, no Relatório de Autoavaliação, os eixos avaliativos que contemplam as 

dez dimensões dispostas no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o SINAES 

(Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior), englobando todos os 

segmentos, setores e atores que participam, direta e ou indiretamente, da construção 

e consolidação da UNILAB (RELATÓRIO DE AUTOAVALIAÇÃO, 2015, p. 55). 

  

Esta metodologia de trabalho se confirma na sistemática dos procedimentos adotados 

na avaliação e estratégias de atualização do processo, como pode ser observado no fluxo de 

execução do sistema de avaliação presente no Relatório de Autoavaliação 2015 (Figura 11). O 

diagrama de atividades retrata o percurso metodológico utilizado pela CPA da Unilab para 

coleta dos dados da autoavaliação. Apresenta todas as ações realizadas, desde o acesso dos 

indivíduos da comunidade ao instrumento de avaliação, até a conclusão e envio do 

questionário respondido pelos segmentos: discente, docente, TAE e sociedade civil. 
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Figura 11 - Diagrama de Atividades - Sistema de Avaliação 

 

Fonte: Relatório de Autoavaliação Institucional - ano de referência 2015 

 

O Relatório de Autoavaliação de 2015, resultante deste trabalho, embora adote a 

mesma estrutura do ano anterior, organizado em dimensões e eixos, comtemplando a divisão 

em cinco partes, apresenta o diferencial de propor metas com base nos resultados da 

autoavaliação, que devem ser alcançadas institucionalmente. As metas apresentadas no 

Relatório de Autoavaliação 2015 estão registradas no Quadro 3. 
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Quadro 3 - Metas apresentadas no Relatório de Autoavaliação 2015 

EIXOS METAS 

Eixo 1 - Planejamento e 

Avaliação Institucional 

Possibilitar oportunidades para que os segmentos pesquisados 

possam conhecer, discutir e refletir sobre o Plano de 

Desenvolvimento Institucional, ampliando o entendimento de suas 

dimensões. 

Discutir com todos os seguimentos o ciclo de planejamento 

institucional e reunir esforços para o colocar em prática: planejar, 

desenvolver, divulgar, acompanhar e avaliar. 

Criar estratégias de divulgação para ampliar o acesso das 

informações concernentes à CPA, sobretudo entre os técnicos- 

administrativos. 

Continuar investindo na informação dos procedimentos de 

avaliação de curso para fins de reconhecimento, dando ênfase nos 

dois seguimentos que demonstraram maior desconhecimento sobre 

a questão. 

Eixo 3 - Políticas 

Acadêmicas 

Ampliar as estratégias de divulgação das ações de pesquisa e de 

extensão na UNILAB, em especial, para a comunidade civil. 

Eixo 5 - Infraestrutura 

Física 

Podemos concluir que os serviços de xerox foram negativamente 

avaliados pelos segmentos que mais o utilizam, ou seja, pelos 

alunos e professores, o que implica que tal fato deve ser repassado 

para as instâncias competentes com propósito de buscar uma 

melhor qualidade no serviço ou a implantação de outros pontos de 

xeros distribuídos na Universidade. 

Além disso, pelos índices apresentados sinaliza-se a necessidade de 

melhorias na cobertura do sinal sem-fio em toda Universidade. 

Fonte: Elaborado com base nas informações do Relatório de Autoavaliação 2016 (ano de referência 2015) 

 

De acordo com o que pode ser observado no Quadro 3, um conjunto de sete metas, 

vinculadas a três dos cinco eixos de avaliação, é apresentado no Relatório de Autoavaliação 

2015. As metas estão relacionadas a aspectos institucionais diversos como PDI, ciclo de 

avaliação, funcionamento da CPA, avaliação de cursos, pesquisa e extensão e instalações e 

serviços, associados aos Eixos Planejamento e Avaliação Institucional, Políticas Acadêmicas e 

Infraestrutura Física. O Relatório não traz nenhuma meta relacionada aos eixos 

Desenvolvimento Institucional e Políticas de Gestão. 

A ausência de metas na avaliação dos eixos Desenvolvimento Institucional e Políticas 
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de Gestão sugere fragilidade técnica do relatório. Embora nos dois eixos a maioria dos 

respondentes tenham optado pelas alternativas de resposta atende plenamente e atende 

parcialmente às necessidades, a análise de algumas questões indica insatisfação ou mesmo 

desconhecimento de segmentos específicos, cabendo sugestão de intervenção no tocante à 

temática abordada. 

Esse processo de autoavaliação realizado nos meses finais de 2015 e início do ano de 

2016, que deu origem ao Relatório de Autoavaliação com ano de referência 2015, obteve 

participação de 1.882 pessoas da comunidade acadêmica e sociedade civil, cuja distribuição 

por segmento pode ser verificada na Tabela 9. Do total de indivíduos que acessaram o sistema 

acadêmico durante o período de aplicação do questionário de avaliação, recusaram-se a 

responder ao instrumento 564 discentes, 16 docentes, 26 técnicos administrativos e 10 

funcionários terceirizados, totalizando 616 indivíduos, o que representa aproximadamente um 

terço do número de respondentes. 

 

 Tabela 9 - Participação da comunidade no processo de autoavaliação 2015 

Segmentos 

2016 (ano de referência 2015) 

População Número de 

respostas 

Percentual de 

respostas 

Discente 4.362 1.351 31% 

Docente 244 164 67,2% 

Técnico 351 234 66,7% 

Terceirizado 302 109 36,1% 

Comunidade Civil - 24 - 

Total - 1.882 - 

 Fonte: Relatório de Autoavaliação 2016 (ano de referência 2015) 

 

O percentual de participação do corpo discente se manteve aquém da adesão dos 

segmentos docente e técnico da universidade, ao longo dos anos. É importante salientar, que, 

de acordo com as Orientações Gerais para o Roteiro de Autoavaliação das Instituições 

(BRASIL, 2004d), a participação da comunidade é um dos requisitos para a adequada 

implementação e funcionamento do processo de autoavaliação, contribuindo para a 

construção dos eixos de sustentação e legitimidade da CPA. 

 

5.3 Síntese comparativa dos resultados da autoavaliação da Unilab de 2012-2015 

 

Em suma, os resultados do trabalho da CPA exposto nos relatórios de autoavaliação, 
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trazem informações relevantes e complementares do período de 2012 a 2015. A leitura e 

análise dos documentos propiciam o entendimento e ratificam a importância de ações 

desenvolvidas pela CPA no tocante à implementação do processo de autoavaliação. Entre tais 

informações, encontram-se a metodologia utilizada pela CPA, o perfil dos participantes e as 

possibilidades de intervenção com vista a melhoria dos processos institucionais, descritas de 

maneira direta e/ou indireta no texto dos relatórios. 

Considerando as três categorias analíticas (planejamento e sensibilização para 

autoavaliação, coleta e análise dos dados da autoavaliação e organização das informações da 

autoavaliação), elencadas para análise das atas de reuniões da CPA realizadas nos anos 2013, 

2014, 2015 e 2016, pode-se concluir que a atuação da CPA atende aos requisitos principais 

estipulados nas diretrizes do SINAES e na legislação pertinente, no que tange à atuação 

autônoma da CPA em relação a conselhos e demais órgãos colegiados da instituição e 

realização do processo de autoavaliação, elaboração do relatório de autoavaliação e 

divulgação dos resultados. 

Ao longo desses 4 anos, a CPA da instituição elaborou relatórios anuais constituídos 

dos resultados do processo de autoavaliação institucional, cuja estrutura e organização 

fundamentaram-se nas dez dimensões do SINAES e no diagnóstico de cada uma delas no 

âmbito da instituição. Apenas o Relatório de Autoavaliação de 2015 traz sugestões objetivas 

de ação para a gestão. Os outros 3 relatórios apenas mencionam nos textos de análise dos 

resultados da avaliação as fragilidades e necessidade de intervenção. 

Observando os percentuais de participação no processo de autoavaliação nos anos de 

2012 a 2015, por segmento, percebe-se que não houve mudança expressiva dos percentuais de 

participação dos membros da comunidade acadêmica ao longo do tempo, conforme pode ser 

observado na Gráfico 1 que apresenta a síntese dos percentuais de participação da 

comunidade no processo de autoavaliação nos quatro anos. 

Conforme explicitado no Gráfico 1 e descrito nos relatórios, no item que expõe o 

perfil dos respondentes da autoavaliação, e no registro em Atas de reunião, embora se constate 

a insistência dos membros da CPA na procura por estratégias para elevar o baixo índice de 

participação de alguns segmentos, somente docentes e técnico-administrativos em educação 

obtiveram participação igual ou superior a 50% ao longo dos quatro anos, enquanto o 

segmento discente manteve índice de participação na autoavaliação entre 20% e 36% de sua 

população, não apresentando aumento de percentual expressivo entre os anos. Quanto aos 

terceirizados e a comunidade civil, não é possível fazer essa análise tendo em vista que os 

relatórios trazem apenas o número total de participantes sem percentuais, apresentando esse 
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dado dos terceirizados apenas no relatório de autoavaliação de 2015. 

 

Gráfico 1 - Percentual de participação no processo de autoavaliação – 2012-2015 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos dados dos Relatórios de Autoavaliação (2012-2015) 

 

Em relação a participação da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação 

institucional, os dados estratificados apontam para a necessidade de investigação dos fatores 

que levaram ao decréscimo do percentual de participação de docentes e discentes ao longo 

dos anos e a crescente adesão dos técnicos administrativos em educação. Se considerados os 

dados gerais na perspectiva do trabalho da CPA de construção de uma cultura de avaliação na 

instituição, os percentuais de participação da comunidade à luz dos referenciais legais, 

demonstram que não há crescimento progressivo da adesão da comunidade ao processo de 

autoavaliação institucional, o que pode repercutir nos resultados desse processo, e no futuro 

da avaliação na Unilab. 

Numa análise global em relação à atuação da CPA e ao papel institucional 

desempenhado por esta Comissão na Unilab no decorrer desses quatro anos, pode-se afirmar 

com base nos documentos analisados que o processo de implantação da autoavaliação ocorreu 

de maneira gradativa nos anos de 2013 a 2016, respeitadas as orientações e diretrizes 

emanadas da CONAES e do SINAES.  

Embora ainda precise alcançar melhores índices de participação por parte da 

comunidade acadêmica e sociedade civil, a CPA buscou intervir estabelecendo estratégias de 

engajamento da comunidade para que fosse possível promover uma efetiva participação de 

seus membros e decorrente disso, as mudanças indispensáveis no âmbito da instituição, 

destacando assim, a importância da participação de todos os envolvidos nesse processo. 
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5.4 Análise dos questionários aplicados aos gestores e aos membros da CPA 

 

Um segundo conjunto de dados deste estudo foi obtido por meio da aplicação de 

questionários com gestores e membros da CPA. Para fins de coleta de informações a respeito 

da autoavaliação e sua repercussão na atividade de gestão, foram elaborados e aplicados dois 

questionários online no google drive, estruturados em 4 seções e constituídos de questões 

abertas e fechadas. 

 

5.4.1 Análise dos dados da pesquisa com os gestores 

 

O questionário direcionado aos gestores foi aplicado nos meses de julho e agosto de 

2016, com 31 sujeitos que compõem a equipe de gestão da universidade, dos quais 21(68%) 

responderam ao instrumento, após serem informadas do enfoque e dos objetivos da pesquisa e 

darem ciência e consentimento para uso dos resultados, com a garantia de sigilo da identidade 

dos gestores participantes que serão denominados no decorrer da apresentação dos resultados 

como “Gestor 1”, “Gestor 2” e assim por diante.   

O questionário foi estruturado em 4 seções, a primeira com a apresentação do 

instrumento e objetivo da pesquisa, a segunda seção constando do Termo de Consentimento 

Livre e Esclarecido, a terceira constituída de informações gerais do perfil dos participantes 

com 5 questões e a quarta abordando a temática da pesquisa, autoavaliação e gestão, com 10 

questões, que visavam obter dados que respondessem sobre o nível de conhecimento dos 

gestores no tocante à avaliação institucional e as diretrizes da política nacional de avaliação e 

relação desta com a atividade de gestão.  

A terceira seção do questionário, abordou o perfil dos respondentes identificando o 

gênero, a unidade de exercício, a instância de atuação, e ainda o ano de ingresso de cada 

gestor na instituição e o tempo de atuação em cargo de gestão na universidade investigada. 

Tais informações permitem apresentar a caracterização dos sujeitos da pesquisa, evidenciando 

o lugar que os sujeitos ocupam no âmbito da gestão institucional. 

Com base nestes dados pode-se verificar que os sujeitos da pesquisa são gestores que 

respondem pelas decisões administrativas e acadêmicas da universidade. O grupo de 

participantes da pesquisa se constitui de 21 indivíduos (68%), dos quais 13 (61,9%) são do 

gênero masculino e 8 (38,1%) do gênero feminino. Quanto à instância de atuação, os sujeitos 

ocupam variados cargos de gestão, tanto no campo administrativo quanto acadêmico, como 
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pode ser conferido no Quadro 4. 

 

Quadro 4 - Caracterização dos Gestores participantes da pesquisa 

Gestor 
Instância de atuação 

na instituição 
Gênero 

Ano de 

ingresso na 

instituição 

Tempo de atuação 

na gestão da 

instituição 

Gestor 1 Pró-Reitoria Feminino 2010 5 anos (ou mais) 

Gestor 2 Reitoria Feminino 2010 5 anos (ou mais) 

Gestor 3 Pró-Reitoria Feminino 2010 5 anos (ou mais) 

Gestor 4 Pró-Reitoria Masculino 2010 5 anos (ou mais) 

Gestor 5 Outro Feminino 2011 5 anos (ou mais) 

Gestor 6 Pró-Reitoria Masculino 2011 4 anos 

Gestor 7 Reitoria Masculino 2012 4 anos 

Gestor 8 Pró-Reitoria Feminino 2012 3 anos 

Gestor 9 Direção de Instituto Masculino 2010 5 anos (ou mais) 

Gestor 10 Direção de Instituto Masculino 2010 1 ano 

Gestor 11 Pró-Reitoria Masculino 2013 2 anos 

Gestor 12 Coordenação de Curso Masculino 2013 1 ano 

Gestor 13 Coordenação de Curso Masculino 2015 1 ano 

Gestor 14 Coordenação de Curso Feminino 2013 1 ano 

Gestor 15 Coordenação de Curso Masculino 2014 1 ano 

Gestor 16 Coordenação de Curso Masculino 2015 1 ano 

Gestor 17 Coordenação de Curso Feminino 2013 2 anos 

Gestor 18 Direção de Instituto Feminino 2010 5 anos (ou mais) 

Gestor 19 Coordenação de Curso Masculino 2014 1 ano 

Gestor 20 Direção de Instituto Masculino 2012 3 anos 

Gestor 21 Pró-Reitoria Masculino 2013 2 anos 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

A participação dos sujeitos na pesquisa foi representativa do grupo gestor da 

instituição, com representação de todos os cargos que compõem a equipe gestora da 

universidade. Os maiores percentuais de respondentes do questionário por local de atuação, é 

de gestores que atuam nas Coordenações de Curso de graduação, representando 33,3% dos 

sujeitos, e indivíduos que exercem atividades de Pró-Reitor (a), com o mesmo percentual de 

33,3%. É relevante destacar que estas duas instâncias de atuação contam com o maior 

quantitativo de gestores, como pode ser observado no Quadro 4, que apresenta o perfil dos 

gestores abordados na pesquisa. As informações de distribuição dos gestores por instância de 
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atuação, podem ser conferidas no Gráfico 2. 

 

Gráfico 2 - Instância de atuação dos gestores pesquisados 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

No que diz respeito ao tempo de exercício em cargo de gestão na universidade 

pesquisada, mais da metade dos sujeitos (66,7%) atua há mais de dois (2) anos em cargo de 

gestão. Destes, 33,3% fazem parte da gestão institucional há 5 anos ou mais. Ademais, 33,3% 

fazem parte da gestão institucional apenas há um (1) ano, como pode ser conferido no Gráfico 

3.  

 

Gráfico 3 - Tempo de atuação em cargo de gestão 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esta informação torna-se relevante quando considerado que a Lei de criação da 

universidade pesquisada tem somente seis anos de promulgada e a instituição iniciou o efetivo 

desenvolvimento de suas atividades acadêmicas há apenas 5 anos, confirmando-se, assim, que 
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cerca de um terço do núcleo gestor da universidade vivenciou o processo de implantação e 

desenvolvimento institucional da universidade, fazendo parte do núcleo gestor da instituição 

desde sua criação até os dias atuais.  

A quarta e última seção do questionário, composta de questões voltadas para a 

avaliação institucional, processo de autoavaliação e sua relação com planejamento e gestão 

administrativa, permitiu averiguar a percepção dos sujeitos pesquisados acerca do SINAES, 

do processo de autoavaliação e do uso de seus resultados na perspectiva de melhoria e do 

desenvolvimento da qualidade das atividades da universidade. 

Quando indagados, na Questão 1, se conhecem a sistemática de avaliação 

institucional proposta pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), a 

maioria dos gestores (61,9%) respondeu afirmativamente à questão, enquanto 33,3% afirmou 

conhecer apenas parcialmente e 4,8% declarou desconhecer a sistemática de avaliação 

proposta pelo SINAES, conforme apresentado no Gráfico 4: 

 

Gráfico 4 - Conhecimento dos gestores sobre a sistemática de avaliação do SINAES 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

É importante ressaltar, que o efetivo envolvimento de gestores e demais membros da 

comunidade acadêmica é essencial para que a avaliação se efetive através da apropriação por 

parte dos envolvidos do propósito avaliativo do Sinaes e do uso de seus resultados (BRASIL, 

2011). Cabe refletir, que, embora mais da metade dos gestores afirmem conhecer o SINAES e 

sua sistemática de avaliação, um terço dos sujeitos, diz conhecer apenas parcialmente, e ainda 

há gestor que desconhece completamente os procedimentos avaliativos, indicando pouca 

familiaridade por parte desses indivíduos que constituem o núcleo gestor da universidade em 

relação a avaliação institucional.   
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Na segunda questão, ao serem interrogados se consideram que a avaliação está 

institucionalizada nas universidades públicas e seus resultados conferem credibilidade ao 

sistema, os gestores puderam eleger uma entre 5 alternativas que abordam diferentes usos e 

concepções de avaliação institucional, descrevendo-a como mero cumprimento das diretrizes 

legais, ou como procedimento exigido para fins regulatórios ou ainda como mecanismo que 

possibilita melhor desenvolvimento institucional. Todos os itens são listados a seguir. 

1) A avaliação é desenvolvida na universidade apenas como exigência da legislação em 

vigor e da política do Sinaes. 

2) Embora os procedimentos do Sinaes estejam presentes nas rotinas institucionais, a 

universidade ainda vivencia seu processo de amadurecimento para desenvolver a avaliação de 

forma integral e eficiente.  

3) A avaliação faz parte da política de ensino superior, é componente dos pressupostos 

regulatórios, mas isso não é evidência de que haja efetiva institucionalização da avaliação.  

4) A avaliação preconizada pelo Sinaes vem sendo desenvolvida institucionalmente e tem 

alcançado êxito, no entanto, as instituições ainda têm muito o que aperfeiçoar nesse processo.  

5) A avaliação institucional pode ser considerada parte do cotidiano das instituições, está 

efetivamente institucionalizada e tem desempenhado um importante papel no efetivo 

aprimoramento dos processos na universidade. 

Nesta questão, 61,9% dos sujeitos optaram pelo item de resposta número 2, 

evidenciando o entendimento de que, para a maior parte dos gestores, os procedimentos 

avaliativos do SINAES estão presentes no cotidiano das instituições, no entanto, ainda se 

encontram em processo de amadurecimento para que se tornem eficientes. Para os 19% dos 

sujeitos que escolheram a opção 4, entretanto, o processo de avaliação é uma prática 

institucional exitosa, apesar do processo ainda carecer de aperfeiçoamento.  Para os 14% 

optantes pela alternativa 3, a avaliação faz parte da política de educação superior, tendo como 

pressuposto os atos regulatórios, sem evidências de efetiva institucionalização. As alternativas 

1 e 5 foram desconsideradas pelos sujeitos da pesquisa.  

Considerando os diferentes componentes do sistema nacional de avaliação e as 

atividades desenvolvidas no âmbito das instituições e do Ministério da Educação, estas três 

concepções de avaliação institucional escolhidas pelos sujeitos remontam às diferentes 

práticas avaliativas vivenciadas pelas universidades ao longo das últimas décadas, algumas de 

estilo integrativo, formativo, regulatório e processual, a exemplo do SINAES, outras de 

caráter mais regulador e visando ao controle (BRASIL, 2009). É interessante observar que a 

maioria (80,9%) dos gestores reconhecem a presença da avaliação na rotina das universidades, 
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mesmo que parte deles ainda desconheça a eficiência do uso de seus resultados.  

Na sequência, a questão 3 indaga aos gestores se eles têm conhecimento do 

desenvolvimento de uma política institucional de avaliação na instituição pesquisada. Em 

resposta à pergunta, os sujeitos podiam optar entre 5 alternativas de resposta, dentre as quais 

apenas 3 foram citadas. As respostas dos sujeitos a esta questão indicam que 66,7% dos 

gestores conhecem, já participaram e/ou contribuíram de alguma forma com ações 

relacionadas à política de avaliação institucional, entretanto, 33,3% dos sujeitos, desconhecem 

a existência de uma política de avaliação na universidade, mesmo reconhecendo a existência 

da avaliação desenvolvida pela CPA na instituição, como pode ser conferido na Tabela 10.  

 

Tabela 10 - Conhecimento dos gestores sobre a política institucional de avaliação 

ITENS DE RESPOSTA Total % 

1. Desconheço a existência de uma política institucional de 

avaliação na Unilab. 
- - 

2. Tenho conhecimento da avaliação institucional, mas desconheço 

a existência de uma política em desenvolvimento na Unilab 
7 33,3% 

3. Nunca ouvi falar de avaliação institucional na Unilab. - - 

4. Já participei de ações relacionadas à política de avaliação 

institucional na Unilab 
9 42,9% 

5. Conheço a política de avaliação da instituição da Unilab e 

contribui para sua elaboração 
5 23,8% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Embora a maior parte dos gestores afirmem conhecer e/ou ter participado de ações 

relacionadas à política de avaliação institucional da Unilab, os documentos investigados não 

indicam a institucionalização de uma política de avaliação na universidade e sim, apenas a 

implementação de procedimentos avaliativos recomendados pelo SINAES. Mediante resposta 

dos sujeitos, é possível supor que desconheçam ou não sejam capazes de distinguir a diferença 

entre a existência de uma política de avaliação na instituição, e a implantação de alguns 

procedimentos avaliativos em decorrência das exigências do Sistema Nacional de Avaliação. 

No item seguinte (Questão 4), ao serem indagados se conhecem a atividade de 

autoavaliação coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) na universidade 

pesquisada, entre as alternativas, os sujeitos optaram majoritariamente (61,9%) pela opção 

“conheço parcialmente alguns aspectos do trabalho da CPA e da Autoavaliação”, enquanto 

38,1% afirmaram conhecer inteiramente o trabalho desenvolvido pela CPA. Nenhum dos 

sujeitos da pesquisa desconhece completamente o processo, como pode ser observado no 

Gráfico 5. 
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Gráfico 5 - Conhecimento a respeito do trabalho da CPA 

 
 Fonte: elaborado pela autora. 

 

A resposta da maior parte dos sujeitos evidencia a pouca familiaridade dos gestores 

com a atividade de autoavaliação coordenada pela CPA. Corroborando as informações que 

nos apresenta o documento Análise dos Relatórios de Autoavaliação das Instituições de 

Educação Superior (BRASIL, 2011), esse resultado nos mostra que a instituição investigada 

pode se apropriar ainda mais das informações decorrentes do trabalho de avaliação 

desenvolvido pela CPA e utilizar esses dados com o propósito de melhoria das políticas 

institucionais.  

A afirmação de mais da metade dos sujeitos que dizem conhecer apenas parcialmente 

as atividades da CPA, faz emergir uma contradição com a respostas da questão anterior  em 

que 66,7% dos gestores dizem ter participado e/ou contribuido com a política institucional de 

avaliação da Unilab. Sendo a autoavaliação coordenada pela CPA, parte integrante da 

avaliação institucional, deveria incluir-se nas vivência dos gestores que na questão 4 indicam 

majoritariamente apenas parcial familiaridade com o trabalho da CPA. 

A questão 5 investigou se na concepção dos gestores, os resultados da autoavaliação 

institucional são importantes para a consolidação e o aprimoramento da instituição.  Nesta 

perspectiva, os sujeitos se manifestaram atribuindo um nível de importância dos resultados da 

autoavaliação para consolidação e o aprimoramento dos processos da universidade. Conforme 

pode ser visualizado no Gráfico 6, mais da metade dos respondentes (52,4%) afirmaram que 

os resultados da autoavaliação são imprescindíveis nesse processo, enquanto para 38,1% esses 

resultados são muito importantes para a consolidação e desenvolvimento institucional. Apenas 

9,5% dos gestores percebem os resultados da autoavaliação como pouco importantes 

institucionalmente. Nenhum dos sujeitos optou pela alternativa que afirma que tais resultados 
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não têm nenhuma importância. 

 

 Gráfico 6 - Importância atribuída aos resultados da autoavaliação 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Tendo em vista que 90,5% dos sujeitos consideram os resultados da autoavaliação 

muito importantes ou imprescindíveis para o aprimoramento institucional, pode-se concluir 

que a gestão da instituição valoriza a prática da avaliação e o uso dos resultados nas ações de 

planejamento e tomadas de decisão na universidade. Esta percepção positiva dos gestores 

sobre o resultado do processo de autoavaliação pode ser indicativo de interesse institucional 

pela implementação do uso desses dados. Por outro lado, a ausência dessa prática de 

utilização dos resultados da avaliação atrelada ao desconhecimento dos gestores acerca da 

atividade de autoavaliação, evidencia carência de processos formativos para a gestão no que 

se refere ao SINAES. 

Os gestores que concebem a avaliação como pouco importante, evidenciam 

desconhecimento das finalidades do SINAES que visam à melhoria da qualidade da educação 

superior a partir da utilização dos resultados da avaliação (BRASIL, 2004a), de acordo com o 

estabelecido nas diretrizes da Política Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

A Questão 6 investigou a percepção dos gestores sobre o processo de autoavaliação 

institucional conduzido pela CPA na Unilab. A este respeito, a partir da manifestação dos 

sujeitos que pode ser verificada na Tabela 11, pode-se inferir que a percepção de mais da 

metade dos gestores (61,9%), optantes pela opção 2, condiz com o que preconiza o SINAES. 

No entanto, ao escolherem a opção 1, o percentual de 28,6% dos sujeitos evidencia um 

entendimento mecânico da autoavaliação, restrita ao cumprimento do regramento legal de 
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oferecer informações ao MEC. Na mesma lógica, segue o entendimento dos 9,5% dos sujeitos, 

cuja concepção de utilização da autoavaliação se restringe aos procedimentos regulatórios.  

 

Tabela 11 - Percepção dos gestores sobre o processo de autoavaliação 

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA Total % 

1. Como processo interno de avaliação da instituição que tem a 

finalidade de prestar informações ao MEC e ao Inep que sirvam de 

subsídios para política educacional. 

6 28,6% 

2. Como uma ferramenta que possibilita o autoconhecimento 

institucional e propicia o desenvolvimento de ações para fins de 

aprimoramento interno da instituição. 

13 61,9% 

3. Como um mecanismo que oferece referenciais para o 

desenvolvimento de políticas e decisões no MEC referentes à gestão 

financeira da instituição. 

- - 

4. Como uma atividade proposta pelo MEC que visa coletar 

informações que sirvam de suporte no acompanhamento e 

supervisão dos cursos de educação superior. 

2 9,5% 

Fonte: Elaborada pela autora 

 

Indagados, na questão 7, se, no entendimento deles, os relatórios de autoavaliação 

institucional elaborados pela CPA, podem ser considerados instrumentos de gestão e subsídio 

nas tomadas de decisão, 61,9% dos gestores responderam afirmativamente à questão. Nenhum 

dos gestores optou pela resposta negativa a esta pergunta, conforme informações apresentadas 

no Gráfico 7 

 

Gráfico 7 - Uso dos Relatórios de Autoavaliação como subsídio de gestão 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os argumentos utilizados para justificar tais respostas, permitem apreender a 

percepção e o conhecimento dos gestores quanto ao processo de autoavaliação. Para justificar 

a concordância com a ideia de que os relatórios da autoavaliação podem ser tomados como 

instrumento de gestão, os sujeitos que responderam “Sim” à questão, mencionaram os 
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resultados da autoavaliação com oportunidade de se obter de uma visão geral da universidade 

que propicia a identificação de fragilidades e possibilita a elaboração de indicadores, 

permitindo o alinhamento dos rumos e ações institucionais, e aprimoramento dos processos e 

melhoria da qualidade da instituição, a exemplo do que asseveram, o Gestor 1 que diz “Os 

resultados do relatório da CPA são fundamentais para direcionar as ações assertivas de 

alinhamento dos rumos das ações institucionais [...]” e o Gestor 8 afirma: “A partir do 

relatório é possível verificar problemas e tentar buscar soluções”. 

Entre as expressões mais frequentes no texto do discurso dos gestores que justifica o 

entendimento deles da autoavaliação como instrumento que pode auxiliar na gestão 

institucional, destacam-se os termos: “gestão”, “avaliação”, “melhorar”, “instrumento”, 

“processo”, “ação”, “instituição” e “indicador”. Percebe-se no discurso deste grupo de 

gestores, a relação dos argumentos empregados com as finalidades e objetivos presentes nas 

diretrizes da política nacional de avaliação e na Lei do SINAES. 

Para 38,1% dos sujeitos, os relatórios de autoavaliação podem ser considerados apenas 

parcialmente como subsídio na gestão da universidade. As justificativas para esta resposta se 

sustentam na alegação de que a universidade “[...]ainda requer certo nível de amadurecimento 

para desenvolver a avaliação de forma integral e eficiente” (Gestor 4), e as avaliações 

“Devem, portanto, ser desenhadas para melhorar a instituição internamente e também para 

otimizar o resultado de avaliações externas” (Gestor 7). O Gestor 5 justifica sua resposta 

“parcialmente” citando a “[...] falta de uma política pública de avaliação e de requerer 

interação das ações da CPA com os diversos setores da Unilab”, o que denota certo 

desconhecimento a respeito da política nacional de avaliação da educação superior implantada 

no ano de 2004. 

Indagados, na questão 8, se acreditam que a autoavaliação institucional da Unilab 

reflete nas ações desenvolvidas pelos gestores da Universidade, a maioria dos sujeitos (76,2%) 

concorda parcialmente com a afirmação, enquanto 14,3% discordam completamente da 

afirmação e somente 9,5% concordam completamente com a afirmação. Ao apresentarem suas 

justificativas para a alternativa que obteve maior percentual de respostas com 76,2% de 

adesão, alguns dos sujeitos mencionam o fato de a instituição e a CPA ainda se encontrarem 

em processo de consolidação e também a necessidade de formação dos gestores para melhor 

utilização dos resultados da avaliação. Outros, entretanto, afirmam que “[...] não há discussão 

da avaliação e, a partir dela, propostas de mudanças” (Gestor 4). Dizem também que “As 

Ações são pulverizadas em diversos setores que, em certos casos, não dão a devida 

importância a autoavaliação” (Gestor 5) e ainda que “Muitos gestores não tomam como uma 
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das ferramentas para suas ações os indicadores dos relatórios” (Gestor 18).  

 

Gráfico 8 - Repercussão da autoavaliação nas ações da gestão 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os argumentos dos gestores que “discordam completamente da afirmação” (14,3%) de 

que os resultados da avaliação refletem nas ações da gestão, complementam parte das 

justificativas apresentadas anteriormente, afirmando que “Os gestores não consideram as 

avaliações” (Gestor 20) e que os gestores não acessam tais resultados de modo que “[...] ações 

são tomadas independentes dos indicadores dos relatórios” (Gestor 15).  

Estes argumentos evidenciam que embora uma parte significativa dos gestores 

reconheça a relevância dos dados resultantes da autoavaliação para o desenvolvimento de 

ações de melhoria na instituição (Questões 6 e 7), esses mesmos dados ainda não são 

utilizados institucionalmente de maneira sistemática e/ou processual no âmbito da 

administração da universidade, reiterando o que nos diz Dias Sobrinho (2008), quando afirma 

que é comum a avaliação ser compreendida e praticada somente como mecanismo de 

averiguação de dada realidade, realizando constatações de consistências e inconsistências 

entre o real e o ideal, sem necessariamente gerar algum tipo de ação decorrente. 

Quando perguntados, na questão 9, se o resultado da autoavaliação tem sido utilizado 

de algum modo em seus setores de atuação, mais da metade dos sujeitos, afirmam fazer uso 

dos resultados da autoavaliação em seus locais de trabalho, no entanto, algumas das 

descrições de utilização desses dados são genéricas ou explicitam incerteza, como “Sim, 

porque levamos em consideração as avaliações feitas e são instrumento de reflexão e de 

decisão” (Gestor 4), ou “O resultado da autoavaliação tem sido utilizado para o Planejamento 
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estratégico da universidade” (Gestor 5). O Gestor 8 afirma que “Sim. Mas ocorre sem um 

nível de maturidade formal” e o Gestor 10 diz: “Não sei, agora, ao certo se se o setor [...] está 

utilizando estes relatórios da CPA”. Os demais sujeitos indicaram desconhecimento do 

Relatório de Autoavaliação e/ou pouca ou nenhuma utilização dos resultados em seus setores 

de trabalho. 

Pesquisados (Questão 10) se têm conhecimento de alguma medida adotada em seu 

setor de atuação e/ou pela gestão superior da universidade, nos últimos três anos, em 

decorrência de algo descrito ou sugerido no relatório da CPA, e convidados a exemplificar 

tais ações, 42,9% dos gestores responderam negativamente à questão ou afirmaram não 

lembrar, não ter ciência ou desconhecer essa prática. Os demais sujeitos (57,1%) responderam 

afirmativamente. Exemplificaram citando ações realizadas em relação à infraestrutura, 

informação e comunicação, criação de novos cursos, avaliação docente, programa de 

assistência estudantil e Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). A análise documental 

dos Relatórios de Autoavaliação (2012-2015), evidencia alguns indicativos textuais de 

necessidade de intervenção e ou adequação pela gestão em relação aos aspectos mencionados 

pelos gestores, exceto avaliação de docentes, no entanto, nos PDIs analisados, não foi 

identificado nenhum elemento que aponte para a interação entre avaliação e planejamento dos 

objetivos e metas da instituição. 

 

5.4.2 Análise dos dados da pesquisa com os membros da CPA 

 

Para fins de coleta de dados a respeito da autoavaliação e sua relação com a atividade 

de gestão na perspectiva da CPA, foi aplicado questionário online constituído por questões 

abertas e fechadas, totalizando 17 questões, 4 destas a respeito do perfil dos indivíduos que 

compõem a CPA, e 13 questões acerca da relação entre atuação da Comissão, autoavaliação e 

gestão institucional. O instrumento foi estruturado em 4 seções, a primeira trata da 

apresentação do estudo, a segunda traz o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido que foi 

assinado por todos os respondentes da pesquisa e a terceira e quarta seções constituídas das 

questões de perfil dos participantes e dos itens abordando o tema pesquisado respectivamente. 

O instrumento foi aplicado aos membros da CPA nos meses de agosto e setembro de 

2016, abrangendo os sujeitos que compõem formalmente a Comissão. Conforme Portaria GR 

nº 973/2015, a CPA da instituição é composta por 19 membros, com representação dos 

diferentes segmentos da comunidade interna e externa da universidade, a saber: 9 docentes, 4 

técnicos administrativos em educação, 4 discentes e 2 representantes da sociedade civil. 
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Dentre estes, um dos membros docentes foi dispensado a pedido através da Portaria GR nº 

1.126/2015.  

As primeiras questões do instrumento, tratam do perfil dos membros da CPA. 

Verificou-se que dos 14 (77,7%) sujeitos que responderam ao questionário, a maior parte é do 

gênero masculino (71,4%) e 28,6% representam o gênero feminino. Distribuídos nos 

diferentes segmentos, os sujeitos respondentes dos questionários representam a composição 

da CPA com 14% de discente, docente (50,0%), técnico administrativo (28,6%) e sociedade 

civil (7,1%).  

 

Gráfico 9 - Perfil dos membros da CPA participantes da pesquisa 

 
 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Observa-se que 50% dos sujeitos que participaram da pesquisa pertence ao segmento 

docente. Isso ocorre, porque de fato, há uma preponderância na quantidade de representantes 

docentes na composição da Comissão em relação aos demais segmentos.  

Quanto ao tempo de atuação dos membros na Comissão, pode-se observar no Gráfico 

10, que 50,0% dos componentes da CPA estão na Comissão há mais de um ano, dentre estes 

28.6% compõem a comissão há mais de dois anos. Ademais, 42,9% fazem parte da CPA a um 

tempo superior a seis meses e inferior a um ano e somente 7,1% tornaram-se membro da 

Comissão a menos de seis meses. A variação dos tempos de permanência dos membros na 

CPA demonstra o frequente movimento de ingresso e saída de membros da Comissão. Entre 

os anos de 2012 e 2015, foram publicadas cinco Portarias distintas tratando da composição 

e/ou substituição de membros na CPA. 

Estas frequentes alterações na composição da CPA podem interferir no desempenho de 

suas atividades, considerando que a autoavaliação na universidade é processual e cíclica, com 



102 
 

a construção de relatórios parciais que culminarão na elaboração de um relatório com versão 

integral ao longo de um triênio. Assim, as constantes alterações de composição da CPA e 

frequente mobilidade de seus membros, podem ocasionar instabilidade na consecução de seus 

procedimentos, interferindo no resultado final da avaliação. 

 

Gráfico 10 - Tempo de atuação dos membros da CPA 

 

 Fonte: Elaborado pela autora. 

 

A informação contida no Gráfico 10, é identificada também na análise documental das 

Atas e Relatórios da CPA. Os registros evidenciam preocupação com a participação e 

permanência dos indivíduos que compõem a Comissão, bem como contínuo acompanhamento 

e constante cuidado com a composição da Comissão, identificada nas atas como uma das 

categorias presentes no cotidiano de trabalho da Comissão. 

Quando indagados se a composição e funcionamento da CPA atende aos requisitos 

estabelecidos pela política nacional de avaliação do SINAES (Questão 1), 64,3% dos 

membros da comissão, afirmam que a CPA cumpre as condições requeridas para o 

funcionamento da Comissão. Entre os comentários em defesa desse posicionamento, um dos 

sujeitos diz que: “As atividades da CPA são baseadas na Lei n° 10.861/2004 que institui o 

SINAES” (Sujeito 5).  

Já os membros da CPA (28,6%), que afirmam que tais requisitos são atendidos 

parcialmente, argumentam que a Comissão está realizando ajustes e reestruturação das 

ferramentas utilizadas. Apenas 7,1% afirmam que a CPA não atende aos requisitos, como 

pode ser constado no Gráfico 11. 
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Gráfico 11 - Atendimento aos requisitos de funcionamento da CPA 

 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Ainda em relação ao funciomento da CPA, os membros da Comissão foram 

questionados se a CPA da instituição possui espaço físico específico para o desenvolvimento 

de suas atividades (Questão 2) e também, se a CPA da Unilab conta com o apoio de 

servidores para a realização do trabalho administrativo da Comissão (Questão 3). As 

informações decorrentes podem ser observadas no Gráfico 12.  

 

Gráfico 12.- Estrutura de trabalho da CPA 

    

   Fonte : Elaborado pela autora 

 

No que tange a estes aspectos da estrutura física, 64,3% afirmam que a comissão não 

dispõe de espaço físico específico para realização do trabalho da comissão, e 35,7% 

confirmam a existência desse espaço. Referente ao apoio de servidor para execução do 
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trabalho administrativo, 78,6% afirmam que a CPA conta com este apoio, e 21,4% discorda 

dessa afirmação. É importante destacar, segundo Vianna (2000), entre os requisitos básicos 

para o desenvolvimento de uma boa avaliação está uma estrutura de trabalho adequada, 

recursos necessários e profissionais qualificados para desempenhar tal função.  

Quando indagados, na Questão 4, se os instrumentos de avaliação utilizados pela CPA 

guardam alguma relação com o planejamento institucional, os respondentes dos questionários 

se dividem entre as alternativas “Sim”, “Não”, e “Parcialmente” com pequena ou nenhuma 

variação nos percentuais de resposta entre as alternativas, conforme pode ser observado no 

Gráfico 13. 

 

Gráfico 13 - Instrumento de autoavaliação e planejamento institucional 

 

  Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os argumentos que justificam a resposta “Sim”, de 35,7% dos sujeitos, estão 

representados na fala do Sujeito 5 que diz: “Uma das dimensões dos instrumentos refere-se a 

Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional” tornando perceptível que, na concepção 

deles, uma vez adotadas como referência as diretrizes do SINAES e as dez dimensões 

estabelecidas pela Lei 10.861/2004 para elaboração dos instrumentos de avaliação utilizados 

pela CPA, se estabelece uma relação entre planejamento e avaliação, já que ambas estão 

presentes entre as dimensões do SINAES. É importante ressaltar que a estrutura e conteúdo 

dos Relatórios de Autoavaliação analisados ratificam esse entendimento.  

Entre os sujeitos que responderam que a relação é parcial (28,6%) também está 

presente o entendimento de que o conteúdo do instrumento de avaliação e do Relatório 

contemplam algumas questões relacionadas ao planejamento e ao PDI, como é possível 

perceber na manifestação do Sujeito 3 que afirma: “Algumas perguntas do instrumento são 
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diretamente relacionadas ao PDI”. Entretanto, na visão deles, estes dois aspectos ainda 

precisam ser melhor sistematizados e integrados à avaliação, como explicita a justificativa 

“Em parte, uma vez que estamos elaborando ferramentas que tenham maior relação com o 

planejamento institucional” (Sujeito 7). Já os sujeitos que confirmam a inexistência da relação 

entre o instrumento de avaliação e o planejamento (35,7%) não percebem ou desconhecem 

essa interação.  Entre estes, o Sujeito 14, ressalta que “Ainda não há integração entre os 

resultados da CPA e o planejamento estratégico, com planos saneadores para eventuais 

pendências identificadas”. 

Dando continuidade à investigação sobre o impacto da avaliação nas atividades de 

planejamento e gestão na perspectiva da CPA, os sujeitos foram questionados se o Relatório 

de Autoavaliação apresenta sugestões de melhoria aos gestores da universidade (Questão 5). 

A maioria (78,6%) respondeu afirmativamente a indagação, enquanto 21,4% dos sujeitos 

afirmaram que os Relatórios não apresentam sugestões de melhoria, conforme ilustra o 

Gráfico 14: 

.  

Gráfico 14 - Sugestões de melhoria nos Relatórios de Autoavaliação 

 
Fonte: elaborado pela autora 

 

É relevante mencionar que na análise dos Relatórios de Autoavaliação, só foram 

identificadas referências claras e objetivas de indicativos que se possam considerar sugestão 

de melhoria, no Relatório de Autoavaliação de 2015, que traz um conjunto de metas a serem 

alcançadas com base nos resultados do processo avaliativo. Os outros três relatórios trazem 

somente a análise dos resultados da autoavaliação, sem apresentar indicadores ou sugestões 

objetivas de ação de melhoria institucional. 

Na questão 6, os sujeitos foram solicitados a responder se a CPA é consultada ou 
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participa de alguma maneira em momentos de tomada de decisão pela gestão da 

universidade, e em caso de resposta afirmativa, pediu-se que exemplificassem. 92,9% dos 

respondentes afirmaram que a CPA não é consultada ou convidada a participar ou contribuir 

de nenhum modo nas tomadas de decisão na instituição. Somente 1 sujeito (7,1%) respondeu 

afirmativamente, entretanto não exemplificou. 

 

Tabela 12 - Consulta à CPA nas tomadas de decisão 

ALTERNATIVAS DE RESPOSTA Total % 

Sim 1 7,1% 

Não 13 92,9% 

Fonte: Elaborado pela autora  

 

Os dados ratificam as informações apresentadas anteriormente na pesquisa com os 

gestores no que se refere ao pouco aproveitamento das informações produzidas pela CPA. A 

escassa participação da CPA nas atividades da universidade, e a ausência de interação entre a 

Comissão e a instância de gestão, apresentam-se como indicativos da inexistência de 

afinidade das atividades de planejamento, avaliação e gestão. A este respeito, Dias Sobrinho 

(2010) alerta que a pouca compreensão por parte da comunidade acadêmica acerca de alguns 

aspectos do SINAES, leva à burocratização da avaliação institucional e torna pouco relevante 

o papel das CPAs. Esse entendimento vai ao encontro da concepção meramente técnica e 

regulatória de avaliação apresentada por parte dos gestores. 

A Questão 7 indagou aos membros da CPA se é possível falar em mudanças ou 

melhorias na instituição decorrentes da autoavaliação e solicita, ainda, que os respondentes 

justifiquem a opção escolhida entre as alternativas: “Sim”, “Não” e “Parcialmente”. Metade 

dos sujeitos (50,0%) optou pela resposta “parcialmente” e justificam essa escolha afirmando 

que o pressuposto do trabalho da CPA é o uso dos resultados da autoavaliação para fins de 

melhoria da instituição e que, para tanto, basta que a gestão se aproprie dessa informação. 

Essa compreensão se explicita nas justificativas apresentadas quando nos falam que “Em tese, 

a autoavaliação era para ser um instrumento de melhoria para a instituição, do contrário, não 

teria razão para existir” (Sujeito 6) e que “Basta que a gestão utilize as informações da 

autoavaliação nas tomadas de decisão” (Sujeito 8). 

Afirmam também que muitas das necessidades já estão sendo sanadas, a infraestrutura 

é utilizada como exemplo de efetividade dessas ações de melhoria.  35,7% dos membros da 

CPA responderam “Sim”, e no momento da justificativa, mencionam a importância dos 

resultados da autoavaliação e a necessidade de melhor articulação entre gestão e CPA, com 



107 
 

maior formalização e organização desse processo para o aprimoramento e implementação do 

trabalho de autoavaliação. Os percentuais de resposta desta questão podem ser observados no 

Gráfico 15. 

 

 Gráfico 15 - Possibilidade de mudanças decorrentes da autoavaliação 

 

 Fonte: Elaborado pela autora 

 

Dos 14,3% que optaram pela resposta “Não” e asseguram que não é possível falar em 

mudança a partir da avaliação, uma das justificativas para essa resposta é: “Como os 

resultados apresentados no relatório da CPA não estão integrados ao planejamento, ainda não 

há relação de causa e efeito quanto a mudanças ocorridas em virtude da atuação da CPA” 

(Sujeito 14). 

Na sequência, os sujeitos são questionados se a CPA é convidada, na condição de 

instância de avaliação institucional, a participar da elaboração/revisão do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) (Questão 8). 78,6% escolheram a resposta “Não”, 

enquanto 21,4% responderam afirmativamente, como pode ser conferido na Tabela 13. De 

maneira complementar a essa informação, a Questão 9 indaga aos sujeitos se existe alguma 

participação da CPA em outras atividades institucionais, além da elaboração do Relatório de 

Autoavaliação.  

As respostas dadas à questão 9 demonstram que 57,1% dos sujeitos não têm 

conhecimento ou não sabem informar de outras atividades desenvolvidas pela CPA além da 

autoavaliação. Já os indivíduos que responderam afirmativamente (42,9%), mencionam a 

participação da CPA nas atividades de avaliação externa para reconhecimento dos cursos, na 

Semana Universitária e participação em congressos. 



108 
 

Tabela 13 - Participação da CPA nas atividades da instituição 

Questionário - questões 8 / 9 
Sim Não 

Total % Total % 

Participação da CPA enquanto instância de avaliação na 

elaboração/revisão do Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) 

3 21,4% 11 78,6% 

Participação da CPA em outras atividades institucionais 

além da elaboração do Relatório de Autoavaliação 
6 42,9% 8 57,1% 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Esses percentuais evidenciam mais uma vez o distanciamento entre as atividades de 

planejamento e avaliação desenvolvidas na instituição, ratificando as respostas dos gestores 

que expressaram a percepção de pouca interação entre as ações de planejamento da gestão e 

atividades desenvolvidas pela CPA. 

 

5.4.2.1 Resultados da autoavaliação: divulgação, discussão, uso das informações e ações 

decorrentes visando ao aprimoramento institucional 

 

As questões de 10 a 13 são abertas e exploram o processo de autoavaliação e seus 

resultados na expectativa de desvendar alguns aspectos principais, conforme expresso no 

enunciado dessas questões: (i) ações de divulgação realizadas pela CPA, (ii) discussão desses 

resultados com a gestão, (iii) uso dado a essas informações no âmbito interno e externo à 

universidade e (iv) possíveis ações decorrentes desse processo que visem à superação de 

fragilidades institucionais. Assim, com embasamento nos aspectos supracitados, essas 

questões foram analisadas com o intuito de identificar a dinâmica da relação da CPA com o 

grupo gestor da instituição e possíveis impactos gerados pelo trabalho dessa Comissão na 

ótica dos membros que a compõe.  

Atinente à questão 11 que aborda a discussão dos resultados da autoavaliação com 

alguma das instâncias responsáveis pela gestão da instituição, as manifestações dos membros 

da CPA foram organizadas em aspectos afirmativos e aspectos negativos. Observa-se na fala 

dos sujeitos registradas no Quadro 5 que os aspectos negativos são preponderantes, 

evidenciando que, embora a CPA elabore Relatórios anuais de autoavaliação e os 

disponibilize à gestão, pouco ou nenhum uso é dado a essas informações além de comporem o 

documento enviado anualmente ao MEC e serem utilizados nas avaliações externas.  
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Quadro 5 - Discussão dos resultados da autoavaliação na instituição 

Questão Aspectos afirmativos Aspectos negativos 

 

11. A CPA apresenta 

e/ou discute os 

resultados da 

autoavaliação com 

alguma das instâncias 

responsáveis pela 

gestão da instituição? 

Comente. 

Sim. Docentes e discentes. 

(Sujeito 9) 

Sim. O Reitorado sempre 

discuti quando está perto de 

receber visita do MEC ou 

outra avaliação de instâncias 

superiores. (Sujeito 10) 

Com a Reitoria. (Sujeito 11) 

 

Não, os dados são encaminhados e 

ficamos à disposição de uma 

agenda [...] (Sujeito 1). 

Não. A CPA da Unilab não tem 

atuação forte que possa provocar 

uma discussão dos resultados [...] 

(Sujeito 2). 

Infelizmente isso não acontece. Faz-

se necessário uma maior 

articulação da CPA e gestão 

superior. (Sujeito 4). 

Não, até onde eu vi, os resultados 

só servem para compor um 

relatório anual enviado ao MEC. 

(Sujeito 12) 

Não. A atuação da CPA ainda 

ocorre de forma isolada, sem a 

integração com a gestão da 

instituição. (Sujeito 14). 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Os sujeitos ressaltam de forma recorrente a necessidade de maior articulação entre a 

CPA e a gestão da instituição. Nas respostas está presente o entendimento de que a ação 

isolada da Comissão não dá conta do desafio que é realizar a autoavaliação e promover 

discussão e reflexão com base nos resultados. 

Referente à questão 12 que trata da superação de fragilidades por meio de ações 

realizadas ou planejadas pela IES decorrentes da autoavaliação, os sujeitos se posicionaram 

de duas maneiras, afirmando ou negando essa indagação. Desse modo, as falas foram 

sistematizadas em dois eixos, a exemplo do que foi feito na questão anterior em aspectos 

afirmativos e aspectos negativos. 

As respostas dos sujeitos permitem inferir que os resultados da autoavaliação ainda 

não são utilizados de maneira sistemática, quer seja na apreciação e discussão dos resultados, 

quer seja na proposição de um plano de melhoria. É importante ressaltar que o uso dessas 

informações parece estar condicionado às necessidades oriundas de processos regulatórios, 
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como mencionado pelos sujeitos, durante os protocolos de compromisso e no contexto da 

avaliação externa. Essa relação se explicita tanto nos aspectos positivos quanto nos negativos, 

conforme pode ser conferido no Quadro 6. 

 

Quadro 6 - Superação de fragilidades a partir de ações decorrentes da autoavaliação 

Questão Aspectos afirmativos Aspectos negativos 

 

12. O (a) senhor (a) 

identifica superação de 

fragilidades por meio de 

ações realizadas ou 

planejadas pela IES 

decorrentes da 

autoavaliação? 

Exemplifique. 

Sim. Após o 

acompanhamento do 

trabalho da CPA bem como 

da comissão do protocolo de 

compromisso, várias ações 

foram tomadas a fim de 

mitigar os problemas 

decorrentes de 

infraestrutura. (Sujeito 5). 

Sim. Alguns pontos críticos 

expostos na autoavaliação 

foram sanados, mas ainda 

sem uma sistemática bem 

definida. (Sujeito 6). 

 

Não. A CPA, geralmente, se reúne 

para planejar a avaliação e depois 

fazer o relatório que fica na página 

da CPA, mas não há uma análise 

crítica desses resultados. (Sujeito 

4). 

Não tenho conhecimento da 

importância da CPA para as IES. 

(Sujeito 8). 

Não. As melhoras só são feitas 

naqueles quesitos que estão sendo 

avaliados, mas, as autoridades 

procrastinam muito as mudanças. 

(Sujeito 11) 

Não. Os resultados apresentados 

nos relatórios da CPA ainda não 

foram devidamente apreciados pela 

gestão, nem incorporados como 

metas para o planejamento 

estratégico da universidade. 

(Sujeito 14) 

Fonte: Elaborado pela autora 

 

Em relação ao que se espera da atuação da CPA com vistas a construção de uma 

política institucional de avaliação, além da coleta e organização das informações resultantes 

da autoavaliação que dá origem aos relatórios, cabe a esta Comissão, a elaboração de súmula 

dos processos avaliativos para a gestão, cujo resultado possibilitará a reflexão e a preparação 

de planos de melhoria, com base nos quais, são sugeridas as ações visando a superação de 

problemas e correção de  fragilidades para o aprimoramento institucional (MACEDO; 

TREVISAN, 2015). 
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As questões 10 e 13 abordam as ações desenvolvidas pela CPA para promover a 

divulgação de resultados do processo de avaliação institucional, e como são utilizadas as 

informações/resultados decorrentes da autoavaliação. A partir do enunciado das questões 

foram definidas as categorias analíticas “ações de divulgação” e “uso de resultados pela CPA”, 

a análise textual das respostas dos sujeitos possibilitou a seleção de códigos ligados a estas 

categorias e identificação de categorias empíricas. 

 

Figura 12 - Divulgação e utilização dos resultados da autoavaliação 

 

 Fonte: Elaborada pela autora 

 

Em relação ao “uso de resultado pela CPA”, emergem as categorias empíricas 

“regulação”, “gestão” e “não utilização”, que se expressam nas manifestações dos membros 

da CPA ao responderem a questão dizendo: “Os dados tem funcionado basicamente para 

orientar os processos de reconhecimento, recredenciamento e, mais recentemente, para 

embasar o trabalho com os protocolos de compromisso” (Sujeito 1), já o Sujeito 3 diz que. 

“Os resultados da avaliação são encaminhados para os diferentes setores da universidade” e 

na opinião do Sujeito 14 “Aparentemente elas não são utilizadas após a elaboração do 

relatório”. É perceptível que na visão dos sujeitos, os resultados são disponibilizados à equipe 

gestora da instituição, tais informações são usadas nos processos regulatórios, entretanto, a 
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avaliação ainda não resulta em efetivo uso educativo visando a melhoria dos processos 

institucionais. É importante destacar a categoria “desconhecimento” que surge associada às 

duas categorias analíticas “ações de divulgação” e “uso dos resultados pela CPA”. 

De acordo com os estudiosos da avaliação (ANDRIOLA, 2005; DIAS SOBRINHO, 

2008, 2010; GATTI, 2014), a integralidade e a completude do processo avaliativo só são 

atingidas quando seus dados são aproveitados para subsidiar ações de intervenção para 

aprimoramento de dada realidade e para a construção de políticas educacionais gerando 

efeitos técnicos e políticos. Nesta expectativa, o uso atribuído aos dados da autoavaliação na 

Unilab pelos sujeitos da pesquisa, estão aquém desse propósito. A utilização dos dados está 

circunscrita ao cumprimento do regramento legal de elaboração de Relatórios de 

Autoavaliação que auxiliarão nos atos regulatórios, e ainda surge a “não utilização” dos dados 

como aspecto preocupante desses resultados.   

Com base na análise, pode-se inferir que o resultado do processo de autoavaliação 

institucional na perspectiva de suas ações de divulgação e da utilização desses dados na ótica 

dos sujeitos pesquisados, ainda ocorre de maneira incipiente e parte dos sujeitos consideram 

as estratégias de divulgação de resultados pouco efetivas. Vinculadas à categoria analítica 

“ações de divulgação”, aparecem as categorias “ações pontuais”, “internet” e “evento 

acadêmico”, resultantes da percepção dos sujeitos acerca do conjunto das iniciativas de 

divulgação usadas pela CPA. 

As revelações dos sujeitos induzem à reflexão sobre um aspecto importante, que é o 

propósito da atuação da CPA nas instituições. É relevante lembrar que papel da CPA é 

formativo e não regulatório. Quando a autoavaliação se restringe somente à análise dos fatos, 

deixa de cumprir parte do seu papel de fomentadora de ações propositivas em função da 

melhoria institucional. (Gatti e Sousa 2015). Dessa forma, quando o trabalho de autoavaliação 

finda na apresentação dos resultados através do Relatório de Autoavaliação, uma parte 

imprescindível desse processo deixa de ser realizada. 

É importante ressaltar que utilização dos resultados da avaliação em prol da promoção 

da melhoria e dos avanços institucionais, é mencionada nos documentos e diretrizes do 

sistema nacional de avaliação da educação superior como a tônica dessa política. A melhoria 

da qualidade da educação, é uma das finalidades principais do SINAES, e, portanto, aspecto 

imprescindível neste processo. Assim, a utilização dos resultados decorrentes da avaliação 

desenvolvida na universidade, torna-se condição para a efetividade do ato avaliativo e alcance 

das finalidades do SINAES. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas três últimas décadas, o ensino superior no país e as universidades federais 

vivenciaram uma significativa expansão que, atrelada a outros fatores do cenário educacional, 

contribuiu para a construção de um panorama em que as instituições necessitaram fomentar 

cada vez mais o seu potencial acadêmico e identificar estratégias de contínuo aprimoramento 

e melhoria dos processos e serviços institucionais com vistas à garantia de sua qualidade.  

Nesse contexto, a avaliação vem adquirindo cada vez mais espaço e significado no 

âmbito da educação superior, especialmente no que diz respeito à vertente formativa da 

avaliação em que os resultados do processo avaliativo devem servir de referencial para as 

tomadas de decisão e subsídio para o aperfeiçoamento institucional. Além disso, as 

informações decorrentes da avaliação são utilizadas também pelo Estado para fins de 

regulação e supervisão das instituições educacionais.  

Assim, mediante a importância atribuída à avaliação pelas políticas de educação no 

cenário nacional, considerou-se oportuno realizar esta pesquisa com o objetivo de analisar se 

os resultados do processo de autoavaliação realizado pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) da Unilab, instituição pública federal de ensino superior sediada no interior do Ceará, 

com 6 anos de funcionamento, são utilizados como instrumento de gestão, visando ao 

aprimoramento da qualidade institucional.  

Com o intuito de responder ao objetivo central do estudo, fez-se necessário investigar 

inicialmente alguns aspectos relevantes que dariam base e norteariam o percurso da pesquisa. 

Desse modo, o cruzamento das ideias desencadeadas pelos estudos bibliográficos, associadas 

à análise documental e à pesquisa de campo propiciaram uma melhor compreensão e análise a 

partir das categorias analíticas e empíricas identificadas, confrontadas com os dados coletados 

por meio dos questionários aplicados que resultaram no entendimento de como se relacionam 

avaliação e gestão no contexto da instituição pesquisada. 

Para entender como são desenvolvidas as atividades da CPA e que estratégias de 

trabalho são utilizadas na realização da autoavaliação institucional, buscou-se através da 

análise dos Relatórios de Autoavaliação e Atas da CPA, bem como nas manifestações dos 

membros da CPA coletadas por meio do questionário, identificar elementos relacionados à 

atuação da Comissão, objetivos estabelecidos para avaliação e suas implicações. 

Com base nos dados coletados, concluiu-se que a CPA da universidade investigada é 

constituída pelos diversos segmentos da comunidade acadêmica e sociedade civil, em 

concordância com o indicado na legislação pertinente. Entretanto, a composição da comissão 
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não assegurou a equiparação da quantidade de representantes de cada segmento, como prevê 

Portaria n.º 2.051, de 09 de julho de 2004, apresentando preponderância do número de 

docentes em sua constituição. 

Constatou-se também, que desde sua criação em 2012, a CPA realizou um movimento 

de implantação da autoavaliação institucional que se propunha a institucionalizar a avaliação 

através de algumas adaptações estratégicas com foco do cumprimento do papel da Comissão e 

vinculação de suas atividades aos procedimentos e rotina da universidade, com vistas a 

identificar problemas e deficiências e fomentar continuamente a melhoria da eficácia 

institucional, contribuindo assim para a consecução dos propósitos institucionais, conforme 

estabelecido nas diretrizes do SINAES e nos documentos institucionais da Comissão. 

Os processos avaliativos realizados ao longo dos quatro anos (2012-2015) e os 

documentos resultantes desse trabalho evidenciam que a concepção de avaliação e os 

procedimentos técnicos adotados pela CPA são condizentes com as orientações e diretrizes 

provindas da CONAES e do INEP. Contudo, as estratégias utilizadas na sensibilização e 

mobilização da comunidade não foram suficientemente eficazes para impulsionar a 

participação de todos os segmentos, de modo que apenas docentes e técnicos administrativos 

alcançaram um percentual de participação igual ou superior a 50% de suas populações na 

autoavaliação institucional. O comparativo de percentuais de participação entre discentes, 

docentes e técnicos administrativos nos quatro anos, demonstra que não ocorreu aumento 

expressivo desses percentuais a cada ano, e apenas o segmento técnico-administrativo não 

apresentou decréscimo no percentual de participação nas duas últimas avaliações. 

Os relatórios elaborados pela CPA seguem as orientações de estruturação emanadas da 

CONAES e cumprem o papel de fornecer informações ao Estado e a comunidade acadêmica, 

produzindo conhecimentos acerca das atividades institucionais e pondo em questão a 

realização das finalidades essenciais da instituição. Embora os quatro relatórios apresentem os 

resultados da análise das dimensões institucionais, procurando identificar as causalidades dos 

problemas e deficiências dos processos da universidade, somente o Relatório de 

Autoavaliação do ano de 2015 apresenta metas decorrentes dos resultados do processo 

avaliativo. Os demais relatórios se limitam a apresentar a apreciação dos dados coletados, não 

se identificando evidências da existência de plano de melhoria em decorrência da avaliação. 

No que diz respeito ao nível de conhecimento dos gestores acerca da avaliação 

institucional e diretrizes do SINAES, embora mais da metade dos gestores (61,9%) afirmem 

ter familiaridade e conhecimento com a sistemática de avaliação institucional proposta pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, cerca de um terço (33,3%) dizem 
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conhecer apenas parcialmente as diretrizes da política nacional de avaliação. No que tange 

especificamente às atividades desenvolvidas pela CPA, a maioria dos gestores investigados 

(61,9%) dizem conhecer apenas parcialmente alguns aspectos do trabalho da CPA e da 

autoavaliação.  

Esta constatação nos remete a uma afirmação de Belloni et al (2011) que nos fala da 

importância do conhecimento dos indivíduos e das autoridades institucionais acerca das 

atividades realizadas, acertos e dificuldades, para a promoção de uma autoconsciência 

institucional que propicie maior propriedade para definição de critérios e procedimentos para 

tomada de decisão visando melhor execução da atividade institucional. Eis aí, a necessidade 

de se promover uma cultura avaliativa na instituição, em que toda a comunidade seja partícipe 

do processo. 

Com efeito, existe a percepção da importância da avaliação, de modo que a maior 

parte dos gestores (61,9%) concebem a avaliação como uma ferramenta que possibilita o 

autoconhecimento institucional e propicia o desenvolvimento de ações para fins de 

aprimoramento interno da instituição, reconhecendo que esta prática e seus resultados podem 

ser utilizados como subsídio de gestão e aperfeiçoamento institucional. No entanto, quando 

tratam sobre a repercussão dos resultados da autoavaliação nas ações da gestão, 76,2% destes 

sujeitos dizem que essa possibilidade é apenas parcial e citam fatores como a necessidade de 

formação, a ausência de discussão dos resultados da avaliação e a falta de importância 

atribuída ao processo avaliativo para indicar as limitações de uso das informações oriundas da 

autoavaliação.  

Ante o exposto, com a pretensão de averiguar se há efetiva utilização dos resultados da 

autoavaliação e das sugestões de melhoria por parte da gestão, procedeu-se à exploração dos 

documentos de planejamento e gestão e, posteriormente, confrontaram-se as informações 

coletadas com a percepção e o discurso de gestores e membros da CPA nas respostas dos 

questionários aplicados.  

Tendo como referência o resultado da investigação das Atas e Relatórios de 

Autoavaliação, infere-se que as sugestões de melhoria apresentadas se restringem basicamente 

ao Relatório de Autoavaliação de 2015 e têm natureza genérica e restrita apenas a três (3) dos 

5(cinco) eixos de avaliação. Os Relatórios de 2012 a 2014, apesar de não apresentarem 

sugestões de melhoria de modo direto e sistemático, trazem em sua análise de dados 

indicativos textuais de situações problemáticas que carecem de intervenção na universidade.  

Nas respostas dos gestores aos questionários, identificam-se iniciativas 

individualizadas de utilização dos resultados da autoavaliação, mas ainda não é perceptível o 
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uso processual e sistemático desses resultados pela instituição, tampouco se explicita qualquer 

relação dos resultados da autoavaliação com a elaboração do PDI. Tais informações são 

ratificadas pelos membros da CPA ao afirmarem que a interação entre as atividades da CPA e 

ações da instância de gestão necessita de aprimoramento, e que a CPA não participa de 

nenhuma atividade institucional além da realização da autoavaliação e das reuniões por 

ocasião de visita de comissões externas de avaliação. Nesse sentido, os dados da pesquisa 

confirmam que, embora a maior parte dos gestores manifestem seu entendimento sobre a 

importância da autoavaliação e do uso de seus resultados como subsídio para a gestão, não há 

efetivo uso da gestão institucional dos resultados dos processos avaliativos.  

A este respeito, Macedo e Trevisan (2015), analisando o sistema nacional de avaliação 

em sua trajetória nos últimos 10 anos e os aspectos que têm assegurado sua continuidade e a 

execução de seus objetivos, ainda que reconheçam os esforços do MEC e da CONAES em 

orientar e subsidiar as instituições na execução dos procedimentos que garantam a efetividade 

dos componentes do SINAES, alertam para a necessidade de a CPA estar suficientemente 

instrumentalizada e assistida pela CONAES e demais órgãos competentes para dar conta de 

sua missão institucional. 

No tocante à Unilab, os documentos analisados evidenciam o contexto de uma 

universidade pública federal na dinâmica de consolidação, de seus processos e práticas de 

avaliação, planejamento e gestão. As Atas e Relatórios de Autoavaliação analisados 

demonstram a atuação contínua da CPA na implementação da prática da autoavaliação e busca 

pela institucionalização da ação avaliativa na universidade. Já os documentos de planejamento 

evidenciam a ausência de interação entre a atividade de planejamento e elaboração de 

indicadores e metas e os documentos de avaliação elaborados pela CPA. 

O discurso de gestores e membros da CPA, em suas diferentes perspectivas, trazem à 

tona uma concepção da autoavaliação formativa e propiciadora de oportunidades de melhoria 

institucional a partir de seus resultados. No entanto, as ações praticadas pelos gestores 

descritas nas exemplificações e justificativas apresentadas em resposta aos questionários, não 

confirmam a efetividade de uma prática condizente com os pressupostos do SINAES no que 

diz respeito à utilização das informações resultantes da avaliação para produzir ações de 

melhoria numa perspectiva educativa e visando à elevação da qualidade institucional. 

Desse modo, os dados obtidos na análise documental, bem como as opiniões emitidas 

pelos sujeitos da pesquisa com respaldo nas referências teóricas e na legislação pertinente, 

permitem propor encaminhamentos à instituição investigada, no sentido de melhorar a prática 

de avaliação na instituição, possibilitando sua completa efetividade com o aprimoramento da 
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utilização de seus resultados, como por exemplo a formação de gestores e membros da CPA 

acerca da avaliação educacional, abordando pressupostos e diretrizes da política nacional de 

avaliação e autoavaliação, na expectativa de melhoramentos e oportunidades baseados no uso 

dos resultados dos processos avaliativos realizados, apresenta-se como um elemento 

fundamental e propiciador de uma nova percepção e prática da avaliação na universidade. 

Outro aspecto a ser considerado, é a necessidade de elaboração de um plano de 

avaliação institucional envolvendo representantes de várias instâncias da universidade, 

especialmente, órgãos representativos da gestão, planejamento e avaliação, com o intuito de 

promover maior uniformidade das atividades, conforme necessidade indicada pelos próprios 

sujeitos da pesquisa. A institucionalidade da avaliação propiciará maior articulação das ações 

institucionais, bem como oportunizará a integração da ação das instâncias de gestão em 

relação à avaliação, a partir da construção de planos de melhoria com base nos resultados da 

avaliação. 

Para a conclusão deste estudo, considerou-se o curto período de 6 anos de existência 

da Unilab, uma oportunidade, uma vez que os procedimentos de planejamento, avaliação e 

gestão estão em processo de consolidação e apresentam uma especificidade institucional, que 

permite uma apropriação inteira da concepção de universidade, de avaliação praticada, seus 

fazeres e desafios. Por outro lado, a existência recente da universidade apresenta-se também 

como um limite, tendo em vista que parte dos documentos e referenciais institucionais são 

tomados como construção contínua da recém implantada, Unilab.  

Por fim, os resultados desta pesquisa oportunizarão à CPA da Unilab uma melhor 

compreensão sobre os diversos aspectos da implantação de seus procedimentos avaliativos, 

bem como, propiciará uma reflexão institucional sobre a necessidade de maior articulação 

entre as instâncias de avaliação, planejamento e gestão, contribuindo significativamente na 

construção de uma política de avaliação. Os dados deste estudo poderão subsidiar também a 

construção de novos trabalhos de pesquisa sobre avaliação, seus indicadores e resultados na 

perspectiva do desenvolvimento acadêmico e administrativo da universidade e sua inter-

relação com a formação tanto dos gestores quanto dos responsáveis pelos processos de 

avaliação. 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA DE CAMPO SOBRE AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL APLICADO AOS GESTORES  

 

Prezado (a) gestor (a), este questionário tem como objetivo, coletar dados para pesquisa de 

campo da dissertação “Repercussão dos Resultados da Autoavaliação Institucional na Gestão 

de uma Universidade Pública Federal”, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 

e Gestão da Educação Superior da UFC (POLEDUC). Solicitamos, gentilmente, sua 

contribuição respondendo este questionário. Ressaltamos o caráter sigiloso desta pesquisa e 

asseguramos o anonimato dos participantes.   

Agradecemos antecipadamente a sua contribuição para a construção desse trabalho. 

 

 

 

Mestranda: Maria do Socorro Maia Silva   

Orientadora: Professora Dra. Maria Elias Soares 

 

 

 

Informações Gerais: 

 

1. Gênero: 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

2. Unidade de Exercício: 

(  ) Campus da Liberdade (CE) 

(  ) Unidade Acadêmica dos Palmares 

(  ) Unidade Acadêmica Auroras 

(  ) Campus Dos Malês (BA) 

3. Instância de atuação: 

(  ) Reitoria 

(  ) Vice-Reitoria 

(  ) Pró-Reitoria 

(  ) Direção de Instituto 

(  ) Coordenação de Curso 

(  ) Outro  
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4. Ano de ingresso na Unilab: 

(  ) 2010 

(  ) 2011 

(  ) 2012 

(  ) 2013 

(  ) 2014 

(  ) 2015 

5. Tempo de atuação em cargo de gestão na Unilab: 

(  ) 1 ano 

(  ) 2 anos 

(  ) 3 anos 

(  ) 4 anos  

(  ) 5 anos (ou mais) 

 

Para cada pergunta, assinale apenas uma das alternativas de resposta 

1. O (a) senhor (a) conhece a sistemática de avaliação institucional proposta pelo Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Parcialmente. 

2. O (a) Senhor (a) considera que a avaliação está institucionalizada nas universidades 

públicas e seus resultados conferem credibilidade ao sistema? 

( ) A avaliação é desenvolvida na universidade apenas como exigência da legislação em vigor 

e da política do Sinaes. 

( ) Embora os procedimentos do Sinaes estejam presentes nas rotinas institucionais, a 

universidade ainda vivencia seu processo de amadurecimento para desenvolver a avaliação de 

forma integral e eficiente.  

( ) A avaliação faz parte da política de ensino superior, é componente dos pressupostos 

regulatórios, mas isso não é evidência de que haja efetiva institucionalização da avaliação.  

( ) A avaliação preconizada pelo Sinaes vem sendo desenvolvida institucionalmente e tem 

alcançado êxito, no entanto, as instituições ainda têm muito o que aperfeiçoar nesse processo.  

( ) A avaliação institucional pode ser considerada parte do cotidiano das instituições, está 

efetivamente institucionalizada e tem desempenhado um importante papel no efetivo 

aprimoramento dos processos na universidade. 
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3. O senhor (a) tem conhecimento do desenvolvimento de uma política institucional de 

Avaliação na Unilab? 

(  ) Desconheço a existência de uma política institucional de avaliação na Unilab. 

(  ) Tenho conhecimento da avaliação institucional, mas desconheço a existência de uma 

política em desenvolvimento na Unilab. 

(  ) Nunca ouvi falar de avaliação institucional na Unilab. 

(  ) Já participei de ações relacionadas à política de avaliação institucional na Unilab. 

(  ) Conheço a política de avaliação da instituição da Unilab e contribui para sua elaboração. 

4. O senhor (a) conhece a atividade de autoavaliação coordenada pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) na Unilab? 

(  ) Não. Desconheço completamente. 

(  ) Conheço parcialmente alguns aspectos do trabalho da CPA e da Autoavaliação. 

(  ) Conheço inteiramente o trabalho desenvolvido pela CPA. 

5. Em sua concepção, os resultados da autoavaliação institucional são importantes para 

a consolidação e o aprimoramento da Unilab? 

(  ) Os resultados da autoavaliação não têm nenhuma importância nesse processo. 

(  ) Os resultados da autoavaliação são pouco importantes nesse processo. 

(  ) Os resultados da autoavaliação  são muito importantes nesse processo. 

(  ) Os resultados da autoavaliação são imprescindíveis nesse processo. 

6. Como o (a) Senhor (a) percebe o processo de autoavaliação institucional conduzido 

pela CPA nesta universidade? 

 ( ) Como processo interno de avaliação da instituição que tem a finalidade de prestar 

informações ao Mec e ao Inep que sirvam de subsídios para  política educacional. 

 ( ) Como uma ferramenta que possibilita o autoconhecimento institucional e propicia o 

desenvolvimento de ações para fins de aprimoramento interno da instituição. 

( ) Como um mecanismo que oferece referenciais para o desenvolvimento de políticas e 

decisões no Mec referentes à gestão financeira da instituição. 

(  ) Como uma atividade proposta pelo Mec que visa coletar informações que sirvam de 

suporte no acompanhamento e supervisão dos cursos de educação superior. 

7. De acordo com seu entendimento, os relatórios de autoavaliação institucional 

elaborados pela CPA, podem ser considerados instrumentos de gestão e subsídio nas 

tomadas de decisão? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 
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(  ) Parcialmente. 

Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

8. O senhor (a) acredita que a autoavaliação institucional da Unilab reflete nas ações 

desenvolvidas pelos gestores desta Universidade? 

(  ) Não. Discordo completamente dessa afirmação. 

(  ) Sim. Concordo completamente com essa afirmação. 

(  ) Concordo parcialmente com a afirmação. 

Justifique: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

9. Em sua opinião, o resultado da autoavaliação tem sido utilizado de algum modo em 

seu setor de atividade na Unilab? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. O (a) Senhor (a) tem conhecimento de alguma medida adotada em seu setor de 

atuação e/ou pela gestão superior da universidade, nos últimos três anos, em decorrência 

de algo descrito ou sugerido no relatório da CPA? Em caso de resposta afirmativa, 

exemplifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE B - QUESTIONÁRIO DE PESQUISA APLICADO AOS MEMBROS DA 

COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) 

 

Prezado (a) Senhor (a), este questionário tem como objetivo, coletar dados para pesquisa de 

campo da dissertação “Repercussão dos Resultados da Autoavaliação Institucional na Gestão 

de uma Universidade Pública Federal”, do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas 

e Gestão da Educação Superior da UFC (POLEDUC). Solicitamos, gentilmente, sua 

contribuição respondendo este questionário. Ressaltamos o caráter sigiloso desta pesquisa e 

asseguramos o anonimato dos participantes.   

Agradecemos antecipadamente a sua contribuição para a construção desse trabalho. 

 

Mestranda: Maria do Socorro Maia Silva   

Orientadora: Professora Dra. Maria Elias Soares 

 

 

Informações Gerais: 

1 Gênero 

(  ) Feminino 

(  ) Masculino 

 

2 Unidade de Exercício 

(  ) Campus da Liberdade (CE) 

(  ) Unidade Acadêmica dos Palmares 

(  ) Unidade Acadêmica Auroras 

(  ) Campus dos Malês (BA) 

 

3 Segmento a que pertence 

(  ) Discente 

(  ) Docente 

(  ) Técnico-Administrativo em Educação (TAE) 

(  )  Sociedade Civil 
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4 Tempo de atuação como membro da CPA 

(  ) Menos de 6 meses 

(  ) Entre 6 meses e 1 ano 

(  ) Mais de 1 ano 

(  ) 2 anos ou mais 

 

Para cada pergunta, assinale apenas uma das alternativas. 

 

1. A composição e funcionamento da CPA da Unilab atende aos requisitos estabelecidos 

pela política nacional de avaliação do SINAES? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Parcialmente. 

Comente: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

2. A CPA da Unilab possui espaço físico específico para o desenvolvimento de suas 

atividades? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

3. A CPA da Unilab conta com o apoio de servidores para a realização do trabalho 

administrativo da Comissão?  

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

4. Os instrumentos de avaliação utilizados pela CPA guardam alguma relação com o 

planejamento institucional? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Parcialmente. 

Comente: 

___________________________________________________________________________
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___________________________________________________________________________

5. O relatório de autoavaliação apresenta sugestões de melhoria aos gestores da Unilab? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

6. A CPA é consultada ou participa de alguma maneira em momentos de tomada de 

decisão pela gestão da universidade? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

Em caso de resposta afirmativa, exemplifique. 

___________________________________________________________________________ 

7. É possível falar em mudanças ou melhorias na Unilab, decorrentes da autoavaliação?  

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

(  ) Parcialmente 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________________ 

8. A CPA é convidada, na condição de instância de avaliação institucional, a participar 

da elaboração/revisão do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)? 

(  ) Sim. 

(  ) Não. 

9. Existe alguma participação da CPA em outras atividades institucionais além da 

elaboração do relatório de autoavaliação?  

(  ) Sim. 

(  ) Não 

Em caso de resposta afirmativa, exemplifique. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

10. Que ações são desenvolvidas pela CPA da Unilab para promover a divulgação de 

resultados do processo de avaliação institucional junto à comunidade acadêmica? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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11. A CPA apresenta e/ou discute os resultados da autoavaliação com alguma das 

instâncias responsáveis pela gestão da instituição? Comente. 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

12. O(a) senhor(a) identifica superação de fragilidades por meio de ações realizadas ou 

planejadas pela IES decorrentes da autoavaliação? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

 

13. No âmbito interno e externo da Instituição, como são utilizadas, pela CPA, as 

informações/resultados decorrentes da autoavaliação na Unilab? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C - TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 

Eu, Maria do Socorro Maia Silva, aluna do Programa de Pós-Graduação em Políticas 

Públicas e Gestão da Educação Superior (POLEDUC) da UFC, desejo por meio desta 

pesquisa, intitulada "Repercussão dos Resultados da Autoavaliação Institucional na Gestão de 

uma Universidade Pública Federal", investigar a repercussão dos resultados do processo de 

autoavaliação no âmbito da gestão institucional.  

Por esta razão, solicito sua cooperação participando desta pesquisa constituída de 

perguntas acerca da relação supracitada, com suporte na sua experiência e vivência em relação 

à atuação como gestor ou membro da Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Unilab. 

Os resultados obtidos na pesquisa, além de serem publicados na dissertação de 

mestrado, poderão ser apresentados em forma de artigo ou de resumo em congressos, 

seminários e publicados em diferentes meios. Ressalto que os sujeitos participantes não serão 

identificados e todas as informações serão mantidas em sigilo, apenas mencionadas na 

tabulação dos dados para a redação da dissertação. 

Após estes esclarecimentos, solicito o seu consentimento de forma livre para participar 

desta pesquisa. 

 

 

(   ) Dou ciência e consentimento 

(   ) Não dou ciência e nem consentimento 
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ANEXO A - PORTARIA GR Nº 973 DE 27 DE OUTUBRO DE 2015 
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ANEXO B - PORTARIA GR Nº1.126 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2015 

 


