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APRESENTAÇÃO
 

Há 11 anos, em 14 de abril de 2004, a Lei Federal nº 10.861, instituiu o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), que recomenda que toda 
Instituição de Ensino Superior (IES), pública ou privada, constitua uma Comissão 
Própria de Avaliação (CPA), responsável por coordenar e estimular a autoavaliação 
na Instituição.  O autoconhecimento conduz a um processo de monitoramento da 
qualidade do desempenho, de forma cíclica, criativa, renovadora e contínua, 
visando-se ampliar o olhar sobre as qualidades e fragilidades no tocante às 
dimensões que definem a instituição.  

Nesse contexto, em Pernambuco, em 2012 no Recife, por iniciativa da CPA da 
UFRPE, foi concebido o Fórum das Comissões Próprias de Avaliação de 
Pernambuco com o objetivo de estimular o diálogo e a troca de experiências entre 
as CPAs públicas e privadas do Estado.  O II Fórum das CPAs, em 2013 também em 
Recife, passou a ser organizado por um comitê interinstitucional tendo-se à frente 
a CPA da UFRPE, mantendo-se o caráter de fórum de discussões e de 
compartilhamento de experiências. A partir de então, o evento passou a ser anual 
de caráter itinerante por todas as mesorregiões do Estado. O III Fórum das CPAs, 
em 2014, foi realizado em Petrolina sob a coordenação geral da CPA da UNIVASF, 
tendo como temática central os 10 Anos do SINAES. Nessa ocasião, foi concebido o 
I Seminário de Autoavaliação das IES's de Pernambuco, visando-se registrar 
trabalhos científicos e relatos de experiências discutidos durante o Fórum e 
desenvolvidos nas IES por suas CPA’s.  Todos os trabalhos aprovados foram 
apresentados em formato de painel e divulgados em anais como capítulo do livro 
intitulado “COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO EM PERNAMBUCO: balanço dos 
10 anos”. Em 2015, chega-se ao IV Fórum das CPAs, dessa vez sob a coordenação 
geral da CPA-UFPE  e realizado na região Agreste do Estado de Pernambuco, na 
Cidade de Caruaru, em  parceria  com a CPA-ASCES e CPA-FAFICA, trazendo-se 
como temática central, “CPAs: Interfaces de uma Gestão Compartilhada” e, nesse 
contexto, quatro sub temáticas: Metodologia de Autoavaliação impasses e avanços; 
O Papel da Comunicação na Avaliação Interna; Autoavaliação e a Avaliação 
Institucional Externa: relações e implicações; Novos Cenários para a 
CPA. Concomitantemente, foi realizado o II Seminário de Autoavaliação das IES de 
PE, inovando-se com a categorização das submissões em trabalhos completos, 
apresentados através de Comunicação Oral, e de resumos estendidos, 
apresentados através de painel.  

Esperamos contribuir, através do registro de todos os trabalhos discutidos e 
apresentados no II Seminário Autoavaliação das IES de PE para a disseminação das 
experiências das CPAs das IES públicas, privadas e autarquias de nosso Estado. 
Desta forma, passem os trabalhos a serem referências no aprendizado e no 
fortalecimento do processo de autoavaliação no âmbito do SINAES, nas IES de 
Pernambuco.   

Profa. Dra. Fernanda Alencar 
Coordenadora Geral do IV Fórum das CPAs de PE/ 

II Seminário de Autoavaliação de PE 
Coordenadora da CPA-UFPE
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PREFÁCIO
 

 
O livro, que hoje disponibilizamos, apresenta um conjunto de pesquisas, 

reflexões teórico-conceituais e relatos de experiências em autoavaliação 
institucional desenvolvidos, em diversos contextos em Instituições de Educação 
Superior (IES), no Estado de Pernambuco, vivenciadas pelas Comissões Próprias 
de Avaliação (CPA). As discussões suscitadas foram apresentadas e amplamente 
debatidas no II Seminário de Autoavaliação Institucional, que aconteceu no IV 
Fórum das CPAs de Pernambuco, no ano em curso, cumprindo um cronograma 
anual do evento, que foi realizado na cidade de Caruaru - PE, na Sede da Faculdade 
ASCES, sob coordenação da CPA da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). 

O momento conjuntural do debate e problematização da temática da 
avaliação institucional esteve marcado por um período de redefinição na 
implementação da avaliação interna por parte das agências centrais de 
coordenação e operacionalização do SINAES. De início, o trabalho em questão tem 
o desafio de se propor a implantação e consolidação de uma cultura avaliativa na 
perspectiva formativa, democrática e sistêmica no âmbito da comunidade 
universitária, para o qual foi necessário a parceria das instituições públicas e 
privadas do Estado de Pernambuco. 

Parte-se do pressuposto de que avaliar a efetividade acadêmica e social das 
Instituições de Educação Superior (IES) não se restringe a apenas verificar as 
condições de ensino; porém, em analisar, emitindo juízo de valor, por meio de uma 
perspectiva técnica, política e social, a respeito de sua coerência com a vocação 
institucional e social, sua harmonia com a região, o país, além de sua adequação à 
legislação vigente.  

Dessa forma, o trabalho se propõe buscar trilhar uma caminhada balizada 
no diálogo, avançando com a intenção de proporcionar a concretização da “utopia” 
de uma educação superior de qualidade, repercutindo na qualificação da vida 
daqueles que, de alguma forma, estão inseridos nos limítrofes do contexto da 
avaliação institucional, em especial, nas Comissões Próprias de Avaliação. 

Outrossim, ao assumir o compromisso coletivo no Estado de Pernambuco 
através dos debates entre as CPAs, com a intenção de assegurar essa qualidade na 
educação superior busca-se apoiar em aspectos legais orientadores de políticas 
nacionais de avaliação institucional. O livro foi estruturado em duas partes, sendo a 
primeira referente aos impasses e perspectivas da metodologia da autoavaliação 
institucional e o segundo ao papel da comunidação na autoavaliação institucional. 

Na primeira parte, no capítulo 01, apresenta-se a experiência de 
implantação da avaliação do docente pelo discente, um dos instrumentos da 
autoavaliação institucional, vivenciado pelo Centro Acadêmico de Vitória 
(CAV/UFPE). Relata-se sua implementação, ressaltando a intenção de criar uma 
cultura avaliativa com acompanhamento sistemático do ensino-aprendizagem, 
para melhoria da qualidade do ensino. Discute-se os princípios da avaliação como 
instrumento de uma política nacional de avaliação de desempenho do ensino 
superior e todos os níveis de ensino, transformando-a num dos eixos estruturantes 
das políticas educacionais 
. 
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No capítulo 02, apresenta-se o movimento de articulação entre avaliação, 
planejamento e gestão, a partir da explicitação do percurso que vem sendo 
construído pela Comissão Própria de Avaliação – CPA da Universidade Católica de 
Pernambuco –UNICAP, baseado no paradigma da avaliação emancipatória. O texto 
caracteriza os cinco momentos constitutivos do ciclo autoavaliativo, identificando 
as estratégias e instrumentos utilizados e as formas de ampliação/fortalecimento 
da participação da comunidade, para além da análise dos resultados, em direção ao 
protagonismo, na busca de soluções e tomada de decisões.  

No capítulo 03, abordam-se trajetórias do processo de autoavaliação da 
UFRPE, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFRPE), 
enfatizando ações de aproximação do trabalho da CPA e dos resultados da 
autoavaliação institucional com os processos de avaliação dos cursos de 
graduação. Apresentamos proposta de elaboração do Boletim CPA/UFRPE, como 
meio de divulgação dos resultados de autoavaliação institucional por curso, 
visando contribuir para consolidar a cultura de autoavaliação, de forma a subsidiar 
as tomadas de decisão no âmbito da gestão administrativa superior e gestão 
acadêmica nos cursos de graduação. 

No capítulo 04, ressalta-se a corresponsabilidade dos três pilares (CPA, 
Gestão e Comunidade acadêmica e externa) para obtenção de resultados efetivos e 
eficazes do processo de avaliação interna. Para identificar as fragilidades na 
atuação destes três pilares, seus efeitos e, principalmente, para suscitar medidas 
para promoção de melhorias, propõe-se um instrumento de avaliação a ser 
utilizado pelos membros das CPA’s.   

No capítulo 05, apresenta-se a análise da avaliação institucional em 
instituições federais de educação superior tomando como referência o Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (SIANES). Examinam-se quais as 
possibilidades da avaliação na organização institucional, em sua modalidade de 
avaliação interna.   

No capítulo 06, aborda-se a dinâmica da sala virtual de autoavaliação 
discente como ferramenta importante na divulgação das ações da CPA/UFRPE, por 
meio de informes sobre legislação, avaliação da educação superior, além da 
apresentação de resultados da avaliação institucional e da autoavaliação do curso. 

Na segunda parte, no capítulo 07,  debate-se os desafios e conquistas do 
trabalho desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação da UFRPE da 
Universidade Federal Rural de Pernambuco (CPA/UFRPE) para consolidar a 
participação da comunidade universitária nesse processo.  

No capítulo 08, apresenta-se o relato de experiência das ações de 
comunicação desenvolvidas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFPE 
como forma de estimular a cooperação da comunidade interna. Como método de 
pesquisa utilizou-se o hipotético-dedutivo, buscando-se conhecer e utilizar 
estratégias de comunicação que possibilitassem a divulgação e a apropriação das 
atividades desenvolvidas pela CPA e a sua apropriação pelos colaboradores da 
instituição.  

No capítulo 09, insere-se a discussão das interfaces de uma gestão 
compartilhada na educação superior brasileira, centrado no papel da comunicação 
no processo da avaliação interna, vinculada a comissão própria de avaliação (CPA). 
Avalia-se a comunicação organizacional como elemento delimitador do processo 
de mudança na cultura de avaliação organizacional. 
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E, no capítulo 10, analisa-se a avaliação institucional como eixo do processo 
avaliativo e pesquisar as práticas que influenciam na qualidade da avaliação 
institucional no ensino superior.  

 
 

Assis Leão da Silva e  
Maria Zélia de Santana
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INTRODUÇÃO
 

 

 
O trabalho em questão analisa os aspectos de “funcionamento” (DIAS 

SOBRINHO, 2000) da avaliação institucional materializados nas atividades 
desempenhadas pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA), no processo de 
implementação da autoavaliação nas Instituições de Educação Superior, no 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

O campo da avaliação da educação superior encerra uma série de conflitos e 
tensões quando se trata da questão de concepção e metodológica. Nesta 
perspectiva, as experiências e os embates teóricos têm promovido desafios 
relevantes à prática da autoavaliação nas ações imediatas que contribuem para 
apreciar os resultados e ações institucionais. 
 Por essa razão, parte-se, neste trabalho, do pressuposto de que para se 
trabalhar a temática dos aspectos de “funcionamento” da autoavaliação parece-nos 
relevante retomar as questões levantadas por Grego (1997, p.95) “A que objetivos 
visam atender? Que objetos são tomados como foco de análise da avaliação?” e 
“que metodologias e procedimentos são utilizados e que pressupostos e formas de 
conhecimento da realidade as orientam? Qual concepção de qualidade implícita? 

 A discussão sobre esta temática tem se materializado ao nível do campo 
teórico-conceitual e empírico dos pressupostos teórico-metodológicos. No Brasil, 
essa discussão teve como pano de fundo a centralidade que avaliação adquiriu no 
processo de reestruturação da educação superior nas duas últimas décadas 
levando a modificações concretas no padrão de regulação, gestão e controle da 
produção acadêmica (DIAS SOBRINHO, 2000; CATANI, DOURADO E OLIVEIRA, 
2004, PEIXOTO, 2004). 
 Quando observado a produção acadêmica sobre a avaliação da educação 
superior neste período percebe-se que esta dá ênfase aos aspectos macro, 
direcionando seus esforços no entendimento das questões que envolvem a 
avaliação da educação superior quanto à sua construção histórica focando as 
experiências mais relevantes (ZAINKO, 2008; ZANDAVALLI, 2009); à 
implementação da avaliação como fator organizacional das Instituições de 
Educação Superior (IES) (GREGO, 1997; MENEGHEL, ROLB E SILVA, 2006; GOMES 
E SILVA, 2012); aos aspectos macro-políticos (GOMES, 2002; MARTINS, 2006; DIAS 
SOBRINHO, 2010); aos pressupostos teórico-metodológicos (SGUISSARDI, 1997; 
RISTOFF, 2000); em detrimento do entendimento dos aspectos de “funcionamento 
da autoavaliação”, base do processo de avaliação institucional, constituindo uma 
lacuna indesejável na produção acadêmica, o que demanda pesquisas empíricas 
que contribuam para o melhor entendimento dessa temática. 
 Do mesmo modo, a razão para a realização deste livro respaldou-se na 
possibilidade de reconhecer os mecanismos de funcionamento construídos e 
aplicados na autoavaliação socialmente, visando verificar como os trabalhos foram 
conduzidos segundo os princípios da avaliação institucional no SINAES.  
 Assim, o livro se propõe a explorar a seguinte questão: como são 
construídos os aspectos “funcionais” da autoavaliação nas Instituições de Educação
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Superior por meio da modelo de avaliação institucional formulados e coordenados 
pelas CPAs, no contexto de implementação do SINAES? 

As primeiras aproximações delineadas no conjunto da obra permitem 
apontar provisoriamente que a perspectiva atual do processo de diversificação e 
diferenciação institucional imprime aspectos peculiares ao desenvolvimento da 
avaliação institucional, sobretudo no trabalho realizado pela CPA na autoavaliação 
institucional, expressando o grau de institucionalização da cultura de avaliação 
institucional.  

As peculiaridades materializam-se nos aspectos relacionados aos interesses 
institucionais verificados em cada instituição investigada, no tocante as 
perspectivas de ensino, pesquisa e extensão, tipo e finalidades de gestão, público-
alvo, inserção social, identidade institucional, experiência com o processo de 
autoavaliação, mecanismos de participação da comunidade acadêmica e da 
comunicação na autoavaliação, entre outros. 

De maneira ampla, os capítulos proporcionam perceber evidencias de 
variações no tocante ao estágio de consolidação do processo de autoavaliação nas 
IES estudadas, materializados nos impasses e perspectivas das metodologias de 
autoavaliação e no papel da comunicação na avaliação interna.
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CAPÍTULO I 

A IMPORTÂNCIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

Ana Carolina de Aguiar Moreira Oliveira1 

 

Convidada pela Coordenação do IV Fórum das CPAs de Pernambuco, em nome das 
Instituições da Educação Superior daquele Estado para compor a abertura do Fórum e II 
Seminário de Autoavaliação das IES, realizada em 20 de agosto do ano corrente, tendo 
como tema: “CPAs: INTERFACES DE UMA GESTÃO COMPARTILHADA”, a Diretoria de 
Avaliação da Educação Superior – DAES do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 
Anísio Teixeira – INEP me indicou para estar presente e poder dialogar com atores que 
pertencem ao SINAES. A DAES e seus representantes, além de suas responsabilidades 
específicas, têm como proposição interagir com diferentes atores e instâncias, observando 
como nossas decisões e ações estão sendo entendidas e, como podem afetar todos os 
envolvidos. A palestra foi preparada com a proposta de cumprir seu enunciado e destacar 
a “Importância da Autoavaliação Institucional”. 

 
1.INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL EXTERNA E O DIÁLOGO 
COM A AUTOAVALIAÇÃO  

 

Ao iniciar a jornada faz-se sempre necessário lembrar que diferentes 
tentativas ocorreram nas últimas décadas com o intuito de avaliar a Educação 
Superior do país. Algumas práticas anteriores e metodologias redefinidas foram se 
desenhando no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES que, 
desde 2004, instituído por lei, tem como objetivo assegurar o processo nacional de 
avaliação das instituições da educação superior, dos cursos e do desempenho 
acadêmico de seus estudantes e, tem por 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. 

O Sistema avalia o desempenho do estudante através do ENADE, de cursos 
de graduação através de avaliações in loco, e institucional através da avaliação 
externa, também in loco e, interna, por meio da autoavaliação. Autoavaliação, 
prática defendida pelos mentores do PAIUB, compõe o SINAES e, desde seu início 
foi concebida como centro do processo avaliativo, registrado nos documentos 
publicitados como Diretrizes para a avaliação das Instituições pela CONAES e INEP. 
A concepção se impõe através de uma perspectiva de integralidade de diversos 
instrumentos, com uma percepção global, respeito à identidade e à diversidade das 
instituições. 

                                                           
1 Pedagoga e Mestre em Avaliação pela Cesgranrio – Pesquisadora – tecnologista em Informações e 

Avaliações Educacionais do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – 

INEP. Lotada desde 2009 na Coordenação Geral de Avaliação de Cursos de Graduação e Instituições do 

Ensino Superior – CGACGIES da Diretoria de Avaliação da Educação Superior - DAES. 
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As características fundamentais da nova proposta são: a avaliação 
institucional como centro do processo avaliativo; a integração de 
diversos instrumentos com base em uma concepção global e o 
respeito à identidade e à diversidade institucionais. Tais 
características possibilitam levar em conta a realidade e a missão 
de cada IES, ressalvando o que há de comum e universal na 
Educação Superior e as especificidades das áreas do 
conhecimento. (BRASÍLIA, 2004.) 

 
O INEP por meio de sua Diretoria de Avaliação – DAES coordenou a revisão 

do instrumento institucional2 externo utilizado in loco para efetivar as necessárias 
atualizações e correções percebidas através do diálogo permanente com a 
comunidade acadêmica, visto que a interação entre avaliação externa e interna é 
um aspecto qualitativo ainda a ser conquistado. 

Uma vez criada a comissão de revisão, um instrumento foi pensado para 
que de forma matricial, contemple as dez dimensões do SINAES, agrupadas em 5 
eixos avaliativos, que irão subsidiar processos de credenciamento, 
recredenciamento e transformação de organização acadêmica. Um bom exemplo é 
o eixo 3 referente às políticas acadêmicas que agrega três dimensões do Sinaes: a 
Dimensão 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão), 4 (Comunicação 
com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes).  

A integração entre avaliações externa e interna se faz através do Eixo 1 que 
considera a dimensão 8 do SINAES. Planejamento e autoavaliação têm como foco a 
descrição e identificação dos principais elementos do processo avaliativo da IES, 
em relação ao seu PDI, aos relatórios elaborados pela CPA e aos demais 
documentos institucionais avaliativos do período que constitui o objeto de 
avaliação e contempla cinco novos indicadores. 

 Pautado no respeito à diversidade institucional e à identidade de cada 
instituição, o instrumento apresentado pela Nota Técnica 
CGACGIES/DAES/INEP/MEC número 14 de outubro de 2014, traz inovações como 
a dimensão declaratória através do Relato Institucional e o acréscimo de novos 
indicadores e requisitos legais.  

 
2. INSTITUCIONAL: UMA DIMENSÃO DECLARATÓRIA  

 
O novo instrumento de avaliação institucional externa propõe um Relato 

Institucional como uma concepção inovadora, indicando a permanente atualização 
do Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI.  

A missão e a realidade de cada instituição serão respeitadas através de seu 
PDI. Na avaliação in loco, a aplicação de um instrumento com critérios de análise 
sintonizados com o que foi previsto ou com a implantação referenciada no que foi 
planejado e determinado, em seu plano maior, foi considerada como fundamental. 
A coerência entre o PDI e as ações será avaliada e, se estas foram ou não previstas, 
serão verificadas em muitos dos indicadores deste instrumento. 

                                                           
2 Observar Comissão Nomeada para revisão do instrumento pela Portaria no 224, de 28 de junho de 2012. 
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No relato institucional, outra inovação prevê um relato avaliativo do PDI, 
como também a evolução acadêmica, um feedback, uma retroalimentação, onde 
processos avaliativos externos ou internos poderão viabilizar a atualização, a 
reformulação e a execução do planejamento. 

Para que as ações se efetivem da forma mais integrada possível, o Relato 
Institucional foi pensado para ampliar e fortalecer avaliação e gestão, 
autoconhecimento e aprimoramento subsidiando processos de recredenciamento 
e de transformação da organização acadêmica. 

A estrutura do documento de no máximo dez páginas deve conter um breve 
histórico da IES, abrangendo sua criação, suas especificações e trajetória; seus 
conceitos alcançados nas avaliações externas institucionais (Conceito institucional 
– CI e Índice Geral de Cursos – IGC) e de seus cursos (Conceitos Preliminares de 
Curso – CPC, Conceito de Cursos – CC, Conceitos ENADE); seus projetos e processos 
de autoavaliação, o desenvolvimento deste processo que culmina na elaboração do 
relatório autoavaliativo; a divulgação e a análise dos resultados; as autoavaliações; 
os planos de melhorias a partir dos processos avaliativos com a apresentação de 
ações planejadas decorrentes de resultados avaliativos; os processos de gestão que 
evidenciem a trajetória de melhorias e a relação com as avaliações, relacionando 
ainda ao PDI, suas metas, objetivos e ações; e, por fim, a demonstração da evolução 
institucional. Uma percepção cíclica sem omissão dos principais convidados: IES 
suas metas e sua proposta explicitada no PDI; trajetória, momentos avaliativos 
internos e externos com caráter complementar, recondução da gestão a partir do 
autoconhecimento gerado, retorno e atualização ao PDI3. 

 
3. DE QUALIDADE PARA AUTOAVALIAÇÃO: NOVOS INDICADORES 

 
A DAES no acompanhamento dos processos avaliativos do SINAES ciente de 

que a avaliação institucional interna ainda não tinha alcançado seu lugar de 
destaque, aproveitou-se a oportunidade da análise e revisões dos instrumentos 
avaliativos no ano de 2010 para que as correções fossem feitas. 

Apenas um indicador no instrumento passado avaliava processos 
avaliativos. Utilizava - se de um conceito referencial mínimo de qualidade4, na 
dimensão 1 (Missão e o PDI), mais especificamente no indicador 1.2. O 
instrumento verificava a articulação entre o PDI e os processos de avaliação 
institucional, autoavaliação e avaliação externa. Os critérios estavam explicitados 
no referencial mínimo: quando os resultados da autoavaliação e das avaliações 
externas são adequadamente utilizados como subsídios para a revisão permanente 
do PDI e constata–se a existência de ações acadêmicas e administrativas 
consequentes aos processos avaliativos. 

                                                           
3 Para maiores esclarecimentos observar Nota Técnica INEP/DAES/CONAES no 062 sobre a definição da 

estrutura do Relato Institucional. 
4 Referencial mínimo de qualidade segundo o Instrumento de Avaliação Institucional Externa 

(BRASÍLIA, 2008): É o conceito de referência para a condição mínima aceitável de um determinado 

indicador. Para análise dos indicadores, quando os critérios forem numéricos, sugere-se considerar como 

“muito além” do referencial mínimo de qualidade o percentual aproximadamente 50% maior que os 

valores citados no texto do critério. Considerar como “além” do referencial mínimo de qualidade o 

percentual aproximadamente 25% maior que os valores citados no referido texto.  
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Após a reformulação iniciada pela comissão revisora5 no ano de 2012, o 
novo instrumento de avaliação institucional externa incluiu seis novos indicadores 
referentes à avaliação interna, com o foco na descrição e na identificação dos 
elementos do processo avaliativo da instituição relacionado ao seu Projeto de 
desenvolvimento institucional, considerando os relatórios da Comissão Própria de 
Avaliação - CPA, o Relato institucional e demais documentos da instituição 
avaliada. 

No eixo 1, referente ao planejamento e à avaliação institucional, todos os 
cinco indicadores tratam da questão avaliativa interna. Indicadores 1.1, 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5 observam a evolução institucional a partir dos processos de planejamento 
e avaliação, o projeto/processo de autoavaliação institucional, a participação 
acadêmica na autoavaliação institucional, as análises e a divulgação dos resultados 
das avaliações externas e internas e a elaboração do relatório de autoavaliação 
com análises e resultados para subsidiar planejamentos e ações, respectivamente. 

No eixo 5 verificam – se as condições da infraestrutura física para o 
desenvolvimento de suas atividades de ensino, de pesquisa, de extensão e de 
gestão. O indicador 5.6 observa, especificamente, se a infraestrutura destinada aos 
trabalhos da CPA é ou não suficiente às necessidades institucionais.  

Trazer para o encontro alguns dados foi um dos objetivos da palestra. 
Assim, conceitos destes indicadores foram levantados, no sistema eMEC, a partir 
de pesquisa em todos os relatórios já finalizados, para subsidiar processos de 
Recredenciamento, desde que o instrumento institucional foi usado para a 
avaliação externa até o início de agosto. 

O indicador 1.1 verifica como critérios de análises se a demonstração de 
evolução institucional contida no Relato Institucional6 é considerada suficiente (ou 
não existente, insuficiente, muito boa ou excelente) em relação aos processos de 
Planejamento e Avaliação Institucional. 

Gráfico 1 - Evolução Institucional 
 
Fonte: eMEC (2015). 

 
Mesmo sendo o Relato Institucional uma inovação e novidade, este 

indicador mostra –se com um percentual alto de suficiência. Praticamente 80% das 
IES obtiveram conceitos satisfatórios, ou seja, igual ou maior que 3. 

                                                           
5 Portaria no 224 de 2012 compôs a comissão revisora dos instrumentos avaliativos formada por 

representantes do INEP, CONAES, CNE, Seres/MEC e docentes da Educação Superior. 
6 Indicador 1.1 aplicado no Recredenciamento e Credenciamento para transformação de Organização 

Acadêmica. 
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Para que o conceito 3 fosse dado ao Indicador 1.2 a IES precisaria cumprir 
os seguintes critérios: o projeto/processo de autoavaliação institucional está 
previsto/implantado e deve atender de maneira suficiente às necessidades 
institucionais, como instrumento de gestão e de ações acadêmicas-administrativas 
de melhoria institucional.  

 
Gráfico 2 – Projeto/processo de Autoavaliação Institucional 

 
Fonte: eMEC (2015). 

 
 
Os índices satisfatórios foram de 86% desenhando uma cultura avaliativa 

implementada, onde apenas 22 IES não alcançou conceitos satisfatórios. 
Para avaliar a participação da comunidade acadêmica,7 o processo de 

autovaliação deve estar previsto ou implantado, dependendo se a avaliação está 
subsidiando um credenciamento ou um recredenciamento e, se há ou não a 
participação da comunidade acadêmica.  

 
Gráfico 3 – Participação da Comunidade Acadêmica na Autoavaliação 

Institucional 

 
Fonte: eMEC (2015). 
Em torno de 73% das IES, obtiveram conceito 3 demonstrando uma 

participação acadêmica satisfatória e suficiente. 

                                                           
7 Indicador 1.3 aplicado no Recredenciamento e Credenciamento para transformação de Organização 

Acadêmica. 
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Para a verificação do indicador 1.48 a divulgação da análise dos resultados 
dos processos avaliativos tanto internos, quanto externos, para toda a comunidade 
acadêmica deve estar, ou não, previsto ou implantado de forma insuficiente, 
suficiente, muito boa ou excelente. 

 
Gráfico 4 – Análise e divulgação dos resultados da Autoavaliação e da 

Avaliação Externa 

 
Fonte: eMEC (2015). 
 

 

Mais uma vez o conceito 3, suficiente, apresentou um percentual maior em 
comparação aos outros conceitos, porém pode – se observar um significativo 
percentual no conceito insuficiente, ou seja, conceito 2. 

O indicador 1.59 apresenta a seguinte redação para a pontuação do conceito 
3: quando o relatório de autoavaliação apresenta resultados, reflexões e 
proposições de forma suficiente para subsidiar planejamentos e ações 

Gráfico 5 – Elaboração do Relatório de Autoavaliação 

 
Fonte: eMEC (2015). 
Com um grau satisfatório também muito bom, com 82%, este indicador 

ainda deteve um bom número de conceito de excelência, 10 IES obtiveram conceito 
5. 
                                                           
8 Indicador 1.4 aplicado no Recredenciamento e Credenciamento para transformação de Organização 

Acadêmica. 
9 Indicador 1.5 aplicado no Recredenciamento e Credenciamento para transformação de Organização 

Acadêmica. 
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Um gráfico para o total do Eixo 1 foi construído onde o conceito 3 
prevaleceu, e a excelência apresenta incidência menor que a insuficiência. 

Gráfico 6 – Eixo 1 

 
Fonte: eMEC (2015). 
 

 
O gráfico 7 espelha ainda uma maior ocorrência de conceitos satisfatórios 

do que os insatisfatórios. Visualmente pode – se perceber o quanto os conceitos 4 e 
5 são mais incidentes do que os conceitos 2 e 1. 

 

Gráfico 7 – Indicadores do EIXO 1 – Planejamento e Avaliação 
Institucional 

 
Fonte: eMEC (2015). 
 
Para finalizar, um gráfico também comparativo com os conceitos 

institucionais dispostos nas diferentes organizações acadêmicas, universidades, 
IFES, Centros universitários e Faculdades, foi construído 

 

Gráfico 8 – Conceitos Institucionais por Organizações Acadêmicas 
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Fonte: eMEC (2015). 
 
Poucas avaliações disponibilizadas para este instrumento em 

universidades, IFES e Centros Universitários provavelmente prejudicam uma mais 
adequada verificação sobre seus resultados. Com os poucos processos avaliativos 
externos vivenciados obteve – se uma incidência de 60% de conceito 4 para 
universidades, 80% de conceitos satisfatórios para os IFES e 100% de conceitos 
satisfatórios para os centros universitários, com maior índice de conceitos 4. 

Com um número significativamente maior de avaliações nas Faculdades 
foram alcançados 92% de conceitos satisfatórios. 

 
3. Roteiro para relatório de autoavaliação institucional presente em nota 
técnica 

 
Novas orientações foram determinadas pela Nota Técnica 

INEP/DAE/CONAES de número 65 publicada em outubro de 2014, para o Relatório 
de Autoavaliação Institucional com o principal objetivo de destacar a importância 
da autoavaliação das IES para a educação superior. 

Esta nota ratifica uma autoavaliação de acordo com o PDI de cada IES, 
conduzida pela CPA, com o envolvimento de todos os seus atores, com a finalidade 
de analisar as atividades desenvolvidas que levam ao autoconhecimento 
institucional e induzem sua qualidade. 

Uma vez que o processo avaliativo é consolidado através do Relatório, ele 
deverá subsidiar os processos avaliativos externos, com a finalidade de fomentar a 
cultura de avaliação. 

A normativa ainda esclarece uma antiga questão: a diferença entre a versão 
parcial e integral do relatório. A primeira deverá contemplar as informações e 
ações desenvolvidas pela CPA no ano anterior, explicitando os eixos trabalhados e, 
a segunda deverá fazer o mesmo, como também, discutir os conteúdos relativos 
aos dois relatórios parciais anteriores, explicitando uma análise global, em relação 
ao PDI e a todos os eixos do instrumento, de acordo com as atividades acadêmicas 
e de gestão. Para finalizar, deve apresentar um plano de melhorias para a 
instituição. 
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É explicitada a periodicidade anual a partir do ano de referência de 2015, 
sendo que para o ano de 2016 será postado o 1o relatório parcial, o 2o em 2017 e 
até 31 de março de 2018 o relatório integral. Até 31 de março de 2015, em uma 
pesquisa no sistema eMEC, foram postados 1.952 relatórios de avaliação 
institucional interna. 

 
4. CONCLUSÃO: REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO SÃO AÇÕES COMPLEMENTARES? 

 
Ressalta-se a necessidade de enfatizar que a avaliação no âmbito do SINAES 

deve ser formativa, onde processos de diagnósticos e ações decorrentes dela 
possam resultar em aprendizagem para todos os envolvidos. Não deve ser pontual 
ou eventual e, sim, integrada, sistêmica, induzindo a uma prática evolutiva. 
Finalmente, indica-se que seja emancipatória, pois a partir do processo avaliativo 
haverá a produção do conhecimento, a construção de uma cultura avaliativa 
institucional e a tomada de consciência sobre sua missão e finalidades acadêmica e 
social. 

Para cumprir com a finalidade da melhoria da qualidade da Educação 
Superior, temos como instrumentos e recursos o Censo da Educação Superior com 
o levantamento sistemático de dados quantitativos sobre a IES e seus cursos; o 
processo de avaliação in loco realizado por docentes de várias IES, com 
competência e domínio técnico adquirido pela experiência profissional na 
educação superior e formação na área e/ou pela atuação do curso a ser avaliado; 
os Relatórios de Avaliação como documento reflexivo sobre os resultados 
avaliativos, propiciando a análise e as mudanças efetivas na gestão institucional e 
do próprio curso.  

Além do Censo, da avaliação in loco, dos relatórios construídos, as 
Comissões Próprias de Avaliação – CPAs são consideradas no âmbito do SINAES 
como espaços para a realização da autoavaliação pela comunidade acadêmica 
como uma prática privilegiada para se buscar e alcançar a qualidade institucional. 

Esta concepção complementar, onde a autoavaliação subsidia os processos 
avaliativos externos possibilita o realinhamento entre avaliação e regulação. 

A regulação é realizada por meio de atos administrativos autorizativos do 
funcionamento de Instituições de Educação Superior e Cursos de Graduação e, é 
definida pelo Decreto Federal vigente, número 5.773 de 09 de maio de 2006. Sabe-
se que regular é manter todo e qualquer sistema em equilíbrio. Para isso, o Decreto 
Federal conhecido como Decreto Ponte, entende que são necessários 
procedimentos avaliativos para checar eventuais deficiências e desequilíbrios no 
sistema, no caso, na Educação Superior do país, para, então, através de atos legais, 
retorná-los ao estado de equilíbrio e normalidade, segundo as políticas 
educacionais atuantes. Regulação e avaliação são compreendidas como processos 
complementares. Podem ser entendidas de forma diferente? 

A autoavaliação, para ser uma prática emancipadora, precisa da 
participação de toda comunidade acadêmica e, a partir da sua missão, a instituição 
reflete e analisa seu caminhar, intervindo em todas as suas dimensões e, ao optar 
por determinados critérios em detrimentos de outros, reafirma valores, gerando 
autoconhecimento, tendo em suas mãos a possibilidade de mudanças e, assim, se 
autorregular. Esta oportunidade coloca definitivamente a avaliação interna no 
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centro do processo e, através da crítica de sua realidade, pode a instituição se 
transformar, colocar a si mesma em equilíbrio através de suas próprias escolhas e, 
uma vez responsável por si mesma, reescrever sua história. 

[…]da sua experiência como consultor em avaliação, Michael 
Quinn Patton sabiamente escreveu uma vez, que na saída de um 
programa ou projeto, mais importante o que deixar relatórios 
escritos é deixar PESSOAS TRANSFORMADAS...(PATTON, 1986) 
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CAPÍTULO II: METODOLOGIA DE AUTOAVALIAÇÃO E A INTERRELAÇÃO 
INSTITUCIONAL 
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RESUMO: O trabalho objetiva analisar como a avaliação institucional vem sendo delineada 
no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). O estudo analisa a 
Avaliação das Instituições de Educação Superior (AVALIES), desenvolvido em duas etapas, 
a avaliação interna, realizado pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA); e as 
Comissões Externas. O trabalho realiza uma descrição crítico-analítico das perspectivas e 
dos meios de operacionalização da avaliação institucional realizada por estas comissões. 
Busca subsidiar um entendimento mais amplo acerca da categoria teórico-conceitual da 
avaliação institucional, sob o prisma dos pressupostos teóricos da avaliação “burocrática” 
e “democrática”. A pesquisa utilizou-se da abordagem qualitativa. Os dados foram 
levantados por meio de observação participante e entrevistas semiestruturadas e da 
pesquisa de documentos. O tratamento dos dados empregou a análise de conteúdo. 
Conclui-se que a avaliação institucional baseada no paradigma democrático ainda se 
encontra distante do cotidiano não só das Instituições de Educação Superior. 

 
Palavras-chave: Avaliação Institucional, Avaliação interna, Avaliação Externa, 
AVALIES, SINAES 

 
1.INTRODUÇÃO 

 
O capítulo em questão tem por finalidade analisar como a avaliação 

institucional vem sendo delineada no Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SINAES). O estudo tem como foco a análise do instrumento Avaliação das 
Instituições de Educação Superior (AVALIES), centro de referência e articulação do 
sistema de avaliação desenvolvido em duas modalidades básicas de avaliação: a 
avaliação interna, realizado pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA); e as 
Comissões Externas, designadas pelo INEP, consoante diretrizes auferidas pela 
CONAES (CASANOVA, 1995).  

O capítulo realiza uma apresentação crítico-analítico das perspectivas e 
dos meios de operacionalização da avaliação institucional realizada por estas 
comissões e busca, também, subsidiar o debate mais amplo a respeito da categoria 
teórico-conceitual “avaliação institucional”, sob o prisma dos pressupostos 
teóricos da “técnico-burocrática” e da “avaliação participativa” (MACDONALD, 
1995). 

A experiência brasileira no que diz respeito à avaliação da educação 
superior – PAIUB, ENC/PROVÃO, SINAES10 – tem expressado concepções políticas 
e ideológicas reveladoras dos interesses dos agentes envolvidos – Estado, 
comunidade acadêmica, mídia, mercado e a sociedade civil – e do que estes 
compreendem acerca da qualidade e das finalidades da educação superior. Essas 
concepções materializaram-se nos pressupostos teórico-metodológicos adotados e 
propagados pelas políticas de avaliação, evidenciando as tensões paradigmáticas e 
as disputas do campo da avaliação em torno de seus processos de formulação e 
implementação (DIAS SOBRINHO, 2003; SILVA, 2009; GOMES E SILVA, 2012).  

                                                           
10 Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras; Exame Nacional de Cursos e o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 
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Tendo em vista o que denominamos de pressupostos teórico-
metodológicos, pode-se dizer que a princípio as tensões paradigmáticas 
materializam-se no embate entre os que defendem um modelo de avaliação 
baseado no paradigma da técnico-burocrático, caracterizado pela mensuração de 
desempenho e resultados, com o estabelecimento de hierarquias e rankings entre 
IES, com ênfase no controle burocrático e nos instrumentos elaborados, deixando a 
margem as principais preocupação, questões, reinvindicações e sugestões da 
comunidade universitária, descaracterizando a sua participação efetiva no 
processo de avaliação interna. E, os que defendem a avaliação baseado no 
paradigma democrático, caracterizado pela perspectiva naturalística e formativa 
com ênfase ao respeito à identidade institucional e a participação democrática da 
comunidade universitária (PEIXOTO, 2004; DIAS SOBRINHO, 2010).   

Esses aspectos nos permitem indagar em que nível e circunstâncias estes 
embates acontecem, e como persistem no contexto atual. Em resposta a estas duas 
questões, a literatura acadêmica (RHOTEN, 2006; BARREYRO E ROTHEN, 2008; 
ZAINKO, 2008; PEIXOTO, 2009; GOMES E SILVA, 2012) argumenta que os embates 
são inerentes aos processos de formulação e implementação das políticas de 
avaliação realizadas no Brasil, perpassando diferentes níveis e circunstâncias das 
Instituições de Educação superior (IES) até as agências centrais que coordenam as 
políticas de avaliação. 

Registra-se também que, nos últimos anos, tem se delineado o acirramento 
de um embate paradigmático no contexto de implementação do SINAES, com a 
introdução de “índices” no campo da prática discursiva da política de avaliação da 
educação superior, quais sejam, o Indicador de Diferença entre os Desempenhos 
Observados e Esperados (IDD), o Conceito Preliminar de Curso (CPC) e o Índice 
Geral de Cursos (IGC) (SILVA E GOMES, 2011).  

No entanto, há uma lacuna na literatura acadêmica no tocante à 
explicitação das circunstâncias e níveis do embate paradigmático na atual política 
de avaliação da educação superior (SINAES), uma vez que sinaliza com a realização 
de diversos trabalhos, focando, ora a autoavaliação, realizada pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA); ora as Comissões Externas, designadas pelo INEP, 
apresentando apenas uma análise parcial do contexto da avaliação institucional 
delineada na atual política de avaliação (SILVA E GOMES, 2011; SILVA, 2015). A 
literatura acadêmica carece de trabalhos que articulem as duas etapas do AVALIES, 
no sentido de perceber e analisar a perspectiva tecnológica – pressupostos teórico-
metodológicos – a perspectiva política e a perspectiva cultural da avaliação 
(HOUSE, 1994), apropriadas pelos agentes envolvidos, desvelando os embates 
paradigmáticos não apenas no interior das IES, mas também nas instâncias 
centrais do Sistema. Entendemos que esses aspectos expressam, também, as 
dificuldades e circunstâncias metodológicas, vinculadas aos recursos, tempo, 
aporte institucional, que subscreve a realização deste tipo de pesquisa. 

Diante do exposto, indagamos como vem sendo caracterizada e delineada 
a avaliação institucional desenvolvida pelo AVALIES, tendo por referência a 
avaliação realizado pelas CPA/IES e pelas Comissões Externas/INEP? A avaliação 
nestes contextos aproxima-se mais dos constructos teórico-metodológicos da 
“avaliação democrática” ou da “avaliação técnico-burocrática”?  

O estudo das questões pertinentes a esse processo se faz necessário, entre 
outros motivos, pelas contribuições que pode suscitar para o conhecimento sobre a 
avaliação da educação superior brasileira, em especial da avaliação institucional, 
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destacando-se o alcance em que a cultura de avaliação sob a lógica dos paradigmas 
descritos constitui-se como prática instituinte e instituída do SINAES, pela 
possibilidade de caracterizar os elementos constituintes das indefinições 
paradigmáticas que vem reformulando as ações de implementação do SINAES nos 
últimos anos, sobretudo a partir da introdução dos índices e por último pela 
possibilidade de conhecer os obstáculos postos à articulação entre a avaliação 
interna e a avaliação externa, que constitui um dos maiores problemas do SINAES 
no AVALIES (SILVA, 2015). 

Este trabalho parte do pressuposto de que a atual política de avaliação da 
educação superior no Brasil apresenta a manutenção das tensões e o acirramento 
dos embates paradigmáticos do campo da avaliação, explorando os interesses 
conflitantes dos agentes envolvidos no processo avaliativo (Estado, comunidade 
universitária, gestão das IES, mídia, mercado), que impactam na existência de 
muitos dilemas que cercam a formulação, o desenho e a implementação da 
avaliação institucional realizado pelo instrumento AVALIES no contexto do SINAES 
(ROTHEN, 2006; SILVA, 2009; SILVA, 2015). 

A pesquisa utilizou a abordagem qualitativa. Conforme Lankshear e 
Knobel (2008), a abordagem qualitativa se refere a uma complexa exposição de 
perspectivas e técnicas. Este tipo de abordagem apresenta a vantagem de levar em 
conta o tipo de instituição/comunidade, a dinâmica das relações no âmbito do 
AVALIES, os aspectos operacionais da avaliação e das políticas institucionais, 
elementos que dificilmente poderão ser analisados numa perspectiva restrita aos 
aspectos apenas documentais ou quantitativos (BOGDAN E BIKLEN, 1994).  

Para aprofundar a problematização delineada, dialogando com a produção 
acadêmica, a partir do referencial conceitual, tomou-se como categoria analítica a 
“avaliação institucional”. Para operacionalizar a análise acerca da “avaliação 
institucional”, em especial no AVALIES, nosso campo de estudo, elegeu-se as 
seguintes categorias empíricas: a operacionalização da autoavaliação (CPA), a 
operacionalização da avaliação externa (Comissões Externas) e a articulação entre 
a avaliação interna e externa.  

A pesquisa foi realizada nas etapas descritas a seguir: 1) revisão da 
literatura sobre o tema, visando apreender os aspectos característicos da avaliação 
institucional, especialmente os pressupostos teórico-metodológicos e as práticas e 
dimensões das experiências de avaliação institucional; 2) caracterização das 
funções atribuídas à avaliação interna e a avaliação externa a partir da análise dos 
documentos do SINAES; 3) levantamento de dados em três eventos: o I e o II 
“Fórum das CPAs de Pernambuco”, realizado na cidade do Recife, respectivamente 
em 2012 e 2013; e o seminário “SINAES: avaliação e perspectivas”, realizado em 
Brasília, pela CONAES em 2011. Esses eventos contaram com a participação de 
várias CPA de Instituições Federais de Educação Superior, entre Universidades 
Federais e Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, e de 
universidades e faculdades privadas. A participação, como observador, permitiu 
construir perfis institucionais que possibilitaram investigar de maneira ampla o 
AVALIES, abarcando-o na sua heterogeneidade institucional, no contexto de 
diversidade e diversificação institucional; e 4) foram realizadas observações 
participantes, na perspectiva de participação total ou plena descrita por Marconi e 
Lakatos (1999), onde o pesquisador caracteriza-se por um envolvimento nas 
dimensões de vida do grupo pesquisado, não revelando a este sua identidade nem 
o propósito do estudo, e entrevistas semi-estruturadas, abordando as categorias 
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empíricas desenvolvidas neste trabalho no sentido de realizar uma análise 
situacional do AVALIES.  

Ao todo, entre entrevistas e observações, foram realizadas cerca de 16 
(dezesseis) horas de gravações. Quanto à análise dos dados coletados, procurou-se 
analisá-los de maneira descritiva/interpretativa (Silveman, 2009). Na pesquisa 
realizada, buscou-se tratar os dados através da perspectiva de análise de conteúdo 
fundamentada em Bardin (1994). 

A partir destas considerações iniciais, iremos, na primeira parte, explorar 
a seguir certas dimensões conceituais adotadas no trabalho. Em seguida, realiza-se 
uma revisão da literatura acerca do processo de implementação do AVALIES, 
expondo e analisando criticamente os trabalhos realizados, demonstrando as 
tensões e embates paradigmáticos no contexto do SINAES; na parte seguinte, 
apresenta-se uma breve exposição da análise e interpretação dos dados da 
pesquisa, considerando-os como resultados sínteses. Na última parte, 
apresentamos as considerações finais. 

 
2. DIMENSÕES CONCEITUAIS DA AVALIAÇÃO 

 
Esta seção busca delinear alguns elementos dos referenciais teóricos desta 

pesquisa no sentido de contribuir na descrição crítico-analítico das perspectivas e 
dos meios de implementação da avaliação institucional realizada no AVALIES; bem 
como subsidiar um entendimento mais amplo da categoria teórico-conceitual da 
“avaliação institucional” no SINAES.  

Segundo Afonso (2005) uma modalidade de avaliação pode ter várias 
funções, entre as quais, destacam-se: a de competência, de competição, de controle, 
e de conteúdo. Na literatura acadêmica as funções da avaliação mais citadas 
referem-se à melhoria da aprendizagem; seleção, certificação e responsabilização 
(accountability); promoção da motivação dos sujeitos, exercício da autoridade, 
tanto ao nível didático quanto organizacional. Além destas, a avaliação pode 
assumir funções simbólicas e de legitimação política.  

Compreender que a avaliação pode assumir funções simbólicas e de 
legitimação leva-nos a perceber que essas funções não podem ser compreendidas 
fora do contexto das mudanças sociais, ou seja, ao nível das transformações 
educacionais, econômicas, políticas e culturais (DIAS SOBRINHO, 2004). Nesta 
perspectiva, autores como Santos Guerra (1993), House (1994) e MacDonald 
(1995) descrevem a avaliação como uma atividade política, pois a própria escolha 
das modalidades e técnicas de avaliação pressupõe determinada orientação 
política.  

Por essa razão, entendemos que buscar compreender a materialização 
destas funções significa buscar entender o fenômeno do uso cada vez mais 
recorrente da avaliação; e como esta adquiriu relevância na agenda política dos 
governos e das agências dedicadas à reestruturação do campo educacional, em 
especial, da educação superior, envolvendo uma quantidade cada vez maior de 
atividades avaliativas e de pessoas, bem como os múltiplos sentidos que esta vem 
angariando. 

Neste sentido, a literatura acadêmica vem realizando um esforço de 
compreensão e síntese desse processo reduzindo essas funcionalidades a dois 
enfoques (doravante, paradigmas), o técnico-burocrático (regulação/controle) e o 
democrático (formativo/participativo). Entre as várias possibilidades de distinções 
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entre os enfoques citados encontramos o modelo de MacDonald (1995) descrito a 
seguir: 
 

Quadro 1 – Modelo MacDonald de avaliação 
Enfoque de 
avaliação 

Técnico-burocrático 
(Regulação/Controle) 

Participativo 
(Formativo/Democrático) 

Fontes de valores Autoridades 
administrativas 

Comunidade universitária 

Destinatário Agências/governo Universidade 
Papel do avaliador Controlador Educador 
Técnica de 
apresentação dos 
dados 

Críveis às autoridades Acessíveis a todos 

Propriedade da 
avaliação 

Administração central Comunidade 

Conceitos-chave Eficiência, utilidade, 
competitividade 

Participação, democracia, 
cooperação 

Objetivos Controlar, hierarquizar, 
instrumentalizar a 
distribuição de recursos, 
credenciamento 
(acreditation), prestação 
(contábil) de contas 

Conhecer a instituição, 
melhorar a qualidade, 
legitimar as ações 
institucionais perante à 
sociedade 

Métodos e 
instrumentos 

Quantitativos, testes 
objetivos 

Quantitativos e qualitativos, 
combinados 

Fonte: MacDonald (1995). 
 
No paradigma técnico/burocrático a avaliação tem como fonte de valor as 

autoridades administrativas e têm como destinatários as agências e o próprio 
governo. Neste caso, o papel do avaliador aparece como auditor, tipo controlador. 
Os dados são validados de maneira externa, pelas autoridades – gestão local e 
central. A administração local e central se apropria da atividade da avaliação, 
propagando como elementos-chave os conceitos de eficiência, utilidade e 
competitividade.  

Os objetivos, nesta perspectiva paradigmática, visam controlar, 
hierarquizar, instrumentalizar a distribuição dos recursos financeiros e humanos, 
coordenando processos de credenciamento, recredenciamento e a prestação de 
contas. No que se refere aos métodos e instrumentos, observa-se que estes são de 
origem externa à comunidade, com ênfase no quantitativo e nos testes objetivos, 
tipo estandardizados, questionários e levantamento censitário.  

Neste paradigma a avaliação como instrumento de comunicação restringe-
se a um monólogo, protagonizado pelas instâncias externas á comunidade 
acadêmica; e os sujeitos da política pública educacional, a comunidade 
universitária, aparece com voz passiva neste processo, pois o que se valoriza é o 
aspecto somativo da avaliação – os futuros sujeitos das Instituições de Educação 
Superior – a despontencializando quaisquer tipos de discussões em torno das 
instituições educacionais avaliadas. 

No paradigma democrático a avaliação é validada e apropriada pela 
participação efetiva da comunidade universitária e tem como destinatário a 
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própria IES. Os agentes internos da avaliação passam a ter um papel educativo ao 
invés de auditor. Os dados são validados com e para a comunidade universitária 
(STAKE, 1967). O conceito chave deste paradigma reside na participação da 
comunidade, uma vez que a avaliação tem como papel o de conhecer a instituição, 
melhorar a qualidade e legitimar as políticas institucionais perante à sociedade, 
por meio da combinação de métodos quantitativos e qualitativos. 

 
3. AVALIAÇÃO INTERNA E EXTERNA NA EDUCAÇÃO SUPERIOR BRASILEIRA 

 
Na literatura acadêmica nacional, problematizações a respeito da 

avaliação da educação superior adquirem visibilidade em meados da década de 
1990, quando o País vivenciou duas experiências de avaliação com pressupostos 
teórico-metodológicos e enfoques paradigmáticos distintos, o Programa de 
Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras  (PAIUB) e o Exame Nacional 
de Cursos (ENC).  

Neste período, a comunidade universitária se manifesta através da 
produção científica, abarcando pesquisas e trabalhos publicados em periódicos 
nacionais de diversas tendências, intensificando o debate em torno da avaliação da 
educação superior (MOROSINI, 2004). A intensificação deste debate delineou 
visões opostas que polarizaram a avaliação e a educação superior como “campo 
político” a “partir da relação que foi sendo estabelecida entre os modelos 
democrático/formativo/emancipatório11 e o de regulação/controle12” (PEIXOTO, 
2004, p. 186)13.  

Morosini (2001) afirma que a continuidade desses debates, pós-meados da 
década de 1990, correspondeu a uma consolidação do pensamento nacional sobre 
o tema, caracterizando os modelos desenvolvidos – regulação e democrático. É 
nesta fase que a temática da avaliação institucional aparece como contraponto ao 
paradigma regulatório da avaliação, sobretudo, nos trabalhos publicados na 
Revista Avaliação (PALHARINI, 2004).  

Essas publicações, na Revista Avaliação, em livros e em outros periódicos, 
no período, desvelam possivelmente a tendência de uma concentração em torno da 
categoria Avaliação (AVA), especialmente nas subcategorias “Formas de Avaliação” 
e “Avaliação Institucional” (MANCEBO, 2004). Cabe registrar que até meados dos 
anos de 1990, os trabalhos acerca da temática da avaliação institucional eram 
escassos (ZANDAVALLI, 2009). Quando observada a temática da avaliação 
institucional, no contexto da produção científica, deste período até o presente 
momento, verifica-se a tendência dos trabalhos analisarem as políticas em curso 
no campo da avaliação ressignificando o entendimento acerca da avaliação 
institucional. No entanto, estão menos presentes os trabalhos que se apóiam em 
bases empíricas, ou os que se refira a alguma experiência de avaliação.  

                                                           
11 É caracterizado pela produção científica como uma construção de auto-regulação, de qualidade 

valorativa, de defesa do auto-governo das instituições de educação superior (DIAS SOBRINHO, 2004) 
12 É caracterizado pela racionalidade instrumental, com predominância do aspecto técnico, quantitativista, 

focalizando o custo-benefício, e os produtos, em detrimento dos processos (DIAS SOBRINHO, 2004).  
13 Essas tensões paradigmáticas foram debatidas pela comunidade acadêmica sobre diversos enfoques 

analíticos, a exemplo citamos os trabalhos da década de 1990, Dias Sobrinho (1997, 2000); Dias Sobrinho 

e Balzan (2000); Grego (1997); Ristoff (2000);  e trabalhos da última década, como os de, Gomes (2003); 

Peixoto (2004); e Zandavalli (2009).  
 



 

35 
 

Nas pesquisas realizadas, de maneira geral, observou-se nas IES, que em 
programas de autoavaliação institucional de caráter mais participativo, 
indiferentemente do porte da IES, a implementação quando não logrou grandes 
dificuldades, contemplou até a coleta de dados com a participação ativa da 
sociedade civil em articulação com a comunidade universitária; entretanto, onde a 
autoavaliação delineou-se com um caráter menos participativo, a implementação 
associou-se com técnicas quantitativas, obstruindo a participação ativa da 
comunidade universitária e da sociedade civil.  

Esses trabalhos, de maneira comum, defendem que processos avaliativos 
que são formulados em concomitância com a comunidade universitária são 
robustos por desenvolverem uma inter-relação entre as Comissões Avaliativas 
(intera e externa) e a Comunidade universitária, e quando isso não acontece, 
ocorre uma retração da participação da comunidade universitária, desvelando o 
fenômeno da não-participação e/ou silenciamento em torno do processo de 
avaliação da IES.  

Além disso, desvela de forma implícita, o envolvimento da gestão das IES 
com o processo de avaliação, transformando-os muitas das vezes, no caso da 
retração da participação, em respostas formais aos processos avaliativos 
coordenados pelas agências governamentais, sobretudo, no contexto do SINAES. 

Ao verificar os resultados e alcances desses trabalhos em relação ao 
estudo da avaliação institucional percebe-se que estes focam o estudo nas 
experiências de autoavaliação realizadas pelas CPA das IES, públicas e privadas, 
em detrimento da análise das Comissões Externas, designadas pelo INEP. Na nossa 
visão, no contexto do SINAES, analisar a avaliação institucional no aspecto da 
autoavaliação não deixa de ser importante; mas entendemos que é preciso 
avançar, verificando o alcance da cultura de avaliação e os embates paradigmáticos 
no Sistema avaliativo como um todo, ampliando a análise para o contexto destas 
Comissões Externas e das Agências coordenadoras e operacionais do SINAES, para 
um entendimento mais aprofundado das questões postas pela pesquisa em 
questão, pesquisando a dinâmica de implementação do SINAES no AVALIES. 

 
4. RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 
Nesta seção, nos propomos a apresentar e discutir uma breve síntese dos 

resultados da pesquisa. Na atual política de avaliação da educação superior, a 
avaliação institucional é composta por duas modalidades básicas de avaliação: a 
avaliação interna e a avaliação interna.  

Como descrito inicialmente o foco do estudo é o AVALIES, por ser o centro 
desse sistema Sistema avaliativo, pois este articula a avaliação interna (AI) com a 
avaliação externa (AE), denominada pelo SINAES de avaliação institucional 
(BRASIL, 2004; MEC, 2004), conforme a classificação de CASANOVA (1995). Dessa 
forma, a avaliação institucional é caracterizada pela articulação dos trabalhos 
desenvolvidos e papéis assumidos pelos agentes internos, pela Comissão Própria 
de Avaliação (CPA); e pelos agentes externos, as Comissões Externas de avaliação. 
Essa articulação resulta da perspectiva de possibilidade que o SINAES oferece de 
diálogo entre as instituições da educação superior e as agências reguladoras (MEC, 
2003). 

No tocante a realização da avaliação interna institucional, a legislação 
prevê a criação da CPA, constituída com “as atribuições de condução dos processos 
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de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação de 
informações solicitadas pelo INEP” (BRASIL, 2004, art. 11). Conforme a 
regulamentação, esta é composta pela representação equilibrada dos segmentos da 
comunidade acadêmica e da sociedade civil, cuja “atuação será autônoma em 
relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de 
educação superior” (Idem, inciso II do art. 11).  

A organização, quantidade de membros e dinâmica de funcionamento da 
CPA, leva em consideração as características da IES, devendo ser reconhecida como 
órgão de representação acadêmica e não administrativa, apresentando funções 
básicas, como a condução dos processos internos de avaliação e a sistematização 
dos dados coletados e prestação de informações aos órgãos do sistema – Instituto 
Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP).  

Esse aspecto aborda problematizações em relação ao perfil paradigmático 
deste modelo de avaliação institucional consoante a tese levantada por Stake 
(1967), que desvela a possibilidade da avaliação como abordagem qualitativa. Pois, 
a dimensão do espoco do projeto de avaliação depende do tempo, dos recursos 
financeiros e humanos. Mais tarde, em relação a Stake, MacDonald (1974; 1995) 
sinalizou para o aspecto educativo e político da abordagem qualitativa, ao qual 
Guba e Lincoln (1981) denominaram de naturalista.  

Analisando a implementação da avaliação interna, em relação ao trabalho 
da CPA, encontramos possíveis desvios na condução deste processo. Um desses 
desvios é a diferença no tocante à percepção do papel da avaliação institucional 
pela gestão, pela própria comunidade acadêmica e pelas instâncias 
governamentais, como evidenciam as seguintes falas 

 
[...] “estamos pensando na avaliação para o MEC” 
(representante de IES, membro CPA);  

“O SINAES avalia para punir” (representante de IES, Membro 
de CPA);  

“O MEC avalia homogeneamente e não heterogeneamente, o 
que vai ser de nossas faculdades?” (Representante da IES, 
coordenador de CPA);  

“O SINAES foi perdido em Brasília pela ênfase no 
enquadramento do quantitativo e não no qualitativo, seus 
instrumentos são muito burocráticos e não operacionais” 
(Representante de IES, Gestor);  

“O ponto forte do SINAES é a autoavaliação, e esta não se 
encontra institucionalizada através da CPA nas IES” 
(Representante da CONAES) [...].  

 
Esses aspectos evidenciam possíveis tensões no tocante ao processo de 

negociação política, para estabelecer os trabalhos da CPA, e sugerem interesses 
distintos em relação à autoavaliação, por parte da gestão da Instituições da 
Educação Superior (IES), da comunidade universitária e do próprio MEC, 
materializando a autoavaliação como fonte de valor das autoridades 
administrativas, como destinatária das agências do governo, como propriedade da 
administração local e central, com enfoque em métodos quantitativos, restringindo 
a participação da comunidade acadêmica, levando a avaliação a delinear-se nos 
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pressupostos teóricos do paradigma técnico-burocrático/regulação-controle 
destacado no modelo de MacDonald (MACDONALD, 1995).  

Outro importante desvio analisado foi a estrutura operacional da avaliação 
interna disponibilizada para a CPA, no tocante ao processo de preparação, 
desenvolvimento e consolidação. Um elemento comum citado, nas reuniões e pelos 
entrevistados, é o de que estas Comissões não dispõem, em sua maioria, de infra-
estrutura (recursos humanos e financeiros, espaço) necessária para trabalhar 
tanto a coleta como a análise dos dados, somando-se a inviabilidade do trabalho 
voluntariado para lidar com a natureza do trabalho em questão; da avaliação 
interna ser um processo extremamente burocrático e de pouca visibilidade; além 
de que em alguns casos a gestão não apresentar interesse necessário em dialogar 
com estas Comissões e nem estas conseguem sensibilizar o envolvimento da 
comunidade acadêmica, inviabilizando a abordagem descrita por Stake (1967) e 
MacDonald (1995).  

Esses dados corroboram para o entendimento de que a cultura da 
autoavaliação e a sua operacionalidade ainda se constituem como um elemento 
distante do cotidiano da gestão e da comunidade universitária das IES; uma vez 
que, os diagnósticos levantados não são tomados como fatores de decisão. Outro 
fator apontado é o de que a gestão e a comunidade universitária trabalham com 
outra lógica avaliativa, da avaliação para fundamentar a regulação estatal em 
detrimento da regulação da comunidade. Nem se busca articular essas duas 
perspectivas de regulação na avaliação.  

Para ilustrar esse processo, observa-se a valorização da pesquisa por parte 
das agências estatais em detrimento do ensino e da extensão reverberando no 
interesse nas IES, como aparece na seguinte fala “As IES precisam valorizar o 
ensino e a extensão, como fazem com a pesquisa, por isso não há tanto 
envolvimento” (Representante IES, membro de CPA).  

Esses elementos desvelam a lógica subjacente às IES pela atual 
configuração da educação superior, que enfatiza a “eficiência”, “utilidade” e 
“competitividade” associadas à valorização da realização de produtos 
especificamente voltados ao campo da pesquisa, enfatizando métodos 
quantitativos, já que o interesse se volta exclusivamente para a produção de 
publicação científica. Neste caso, os diagnósticos levantados na avaliação interna 
têm servido muito mais para registro do que para a tomada de decisão 
institucional, fragmentando a avaliação interna e comprometendo os princípios de 
autonomia e solidariedade da comunidade acadêmica, colocando a extensão e o 
ensino como atividades menores no organograma institucional.  

Esse fator nos parece chave no entendimento, a princípio, das 
interferências do contexto de diversificação e diferenciação institucional no 
desenvolvimento da avaliação institucional; pois é perceptível uma queixa 
generalizada a respeito da lógica de trabalho adotado pelas Comissões na 
operacionalização das avaliações externas.  

As entrevistas e das falas ouvidas nas reuniões expressam esse elemento 
comum, “os avaliadores externos adotam o modelo de sua instituição sem 
respeitar a nossa cultura institucional” (Representante de IES, coordenador de 
CPA); “Eles [comissão externa] avaliam com os parâmetros de universidade” 
(Representante de IES, membro CPA).  

Os critérios adotados pelas Comissões Externas, para avaliar as IES 
apresenta uma tendência, nos dados levantados, de analisar a instituições 
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utilizando padrões externos, desrespeitando a identidade da instituição avaliada. 
Não buscam articular os diagnósticos oriundos dos relatórios da avaliação interna 
realizados pela CPA com a natureza da avaliação externa, a observação in loco, ou 
seja, a avaliação externa não apresenta mais seu papel original, a validação da 
avaliação interna. Mas, exerce exclusivamente por meio da avaliação a regulação 
estatal. 

Esse aspecto denota a dificuldade do SINAES no tocante ao 
estabelecimento de parâmetros avaliativos (doravante metodologia) para avaliar 
as IES num contexto institucional tão distinto e diferenciado que é o brasileiro, 
com assimetrias regionais proeminentes, no qual a proposta avaliativa de Stake 
(1995) e MacDonald (1995) a princípio dariam conta. Contudo, a proeminência da 
avaliação burocrática tende a inibir a avaliação numa perspectiva qualitativa e 
política. 

E, aponta, também, para a fragilidade no processo de 
formação/capacitação e orientação dos avaliadores externos, aspecto amplamente 
relatado por todos os segmentos envolvidos na avaliação institucional, inclusive 
por representantes do INEP e da CONAES, pois se reconhece que estas formações, 
quando ocorreram, foram direcionadas para si trabalhar a avaliação na perspectiva 
formativa, no entanto isso não foi alcançado. Outros dois aspectos foram 
levantados pelos representantes da CPA, o desconhecimento por parte dos 
avaliadores externos da legislação do SINAES e da tendência de estes 
transformarem a avaliação externa em auditoria. 

No que se refere à articulação entre a avaliação interna e externa, o dado 
mais relevante, e que ressalta um aspecto grave na implementação do AVALIES, é a 
inexistência do feedback dos relatórios das CPA dados pelo MEC/CONAES no 
tocante a uma sistematização de dados referentes ao AVALIES no SINAES para 
promover e subsidiar, de maneira mais clara, a proposição de políticas públicas e 
fundamentar a regulação da educação superior.  

Representantes das instâncias centrais do Sistema advogam que a 
qualidade e a demora no retorno das avaliações refletem a tímida infraestrutura de 
que dispõe o INEP e a CONAES, para operacionalizar esse processo.  

Este dado aponta diretamente para a polêmica implantação dos Índices, 
questão que não tem condições de ser tratada aqui por merecer uma análise mais 
aprofunda. No entanto, mostra a tendência da administração central do Sistema de 
preferir a utilização de procedimentos quantitativos em detrimentos de múltiplos 
métodos no processo avaliativo, esvaziando o instrumento AVALIES de seus 
significado e importância no diálogo entre a IES e as agências coordenadoras. 

 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Diante dos dados breve e sucintamente apresentados e analisados 

percebe-se que as tensões paradigmáticas em torno do processo de avaliação 
institucional vêm esvaziando o instrumento AVALIES, relegando ao segundo plano 
o papel da CPA nas IES e das Comissões Externas, designadas pelo INEP, no 
contexto de implementação do SINAES, sobretudo, após a introdução dos índices.  

De maneira que, o Sistema da forma como vem sendo implementado tem 
si aproximado mais do paradigma técnico-burocrático, distanciando-se do 
paradigma democrático; modelando e reduzindo a avaliação institucional a uma 
avaliação laudatória do tipo auditoria, inibindo o diálogo entre os segmentos da 
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comunidade acadêmica e desta com a gestão das IES, com a sociedade civil e as 
agências governamentais, despotencializando as possibilidades de debates a 
respeito da gestão universitária e da identidade das IES.  

Entendemos que os aspectos levantados na pesquisa possibilitam 
considerar a proiri que o AVALIES “não pegou” como instrumento avaliativo e 
fornecem alguns subsídios para compreensão do fenômeno de centralidade que o 
ENADE vem adquirindo nos últimos anos, a fragmentação da avaliação. Também, 
nos permite levantar questões importantes sobre as limitações e possibilidades de 
impactos do SINAES na expansão da educação superior associada ao fenômeno da 
diversificação e diferenciação institucional na avaliação, que ainda carecem na 
literatura acadêmica de estudos aprofundados, já que envolve conflitos 
subjacentes à sociedade brasileira no tocante a concepções (doravante modelos) 
de qualidade e de educação superior.   

Concluímos que a avaliação institucional baseada no paradigma 
democrático ainda se encontra distante do cotidiano das IES. Falta ao instrumento 
do AVALIES um processo de institucionalização contínuo rumos aos dois pólos do 
sistema – IES e Agências – que possibilite a construção de procedimentos 
metodológicos que articulem aspectos quantitativos e qualitativos no diagnóstico 
das instituições e que os resultados das avaliações sejam considerados tanto pela 
gestão local e nacional articulados aos interesses da comunidade universitária.  
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CAPÍTULO III: IMPLANTAÇÃO DA AVALIAÇÃO DO DOCENTE PELO DISCENTE 
NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO CENTRO ACADÊMICO 
DE VITÓRIA DA UFPE 
 
Maria Zélia de Santana (CAV – UFPE) 
Maura Francinete Rodrigues Costa Lima (CAC – UFPE) 
 
RESUMO: Este capítulo teve como objetivo apresentar a experiência de implantação da 
avaliação do docente pelo discente, um dos instrumentos da autoavaliação institucional, 
vivenciado pelo Centro Acadêmico de Vitória (CAV/UFPE). Relata sua implementação, 
ressaltando a intenção de criar uma cultura avaliativa com acompanhamento sistemático 
do ensino-aprendizagem, para melhoria da qualidade do ensino. Discute os princípios da 
avaliação como instrumento de uma política nacional de avaliação de desempenho do 
ensino superior e todos os níveis de ensino, transformando-a num dos eixos estruturantes 
das políticas educacionais. Utiliza como referência a iniciativa do CAV que se tornou 
indicativo dos sentidos atribuídos pelos discentes à atuação acadêmica dos docentes 
daquele Centro. A metodologia para recolha dos dados foi uma entrevista 
semiestruturada, contendo perguntas abertas, com a gestora do Centro, para perceber o 
sentido atribuído ao processo e ao instrumento, além do relato da responsável à época 
pela operacionalização do instrumento nas diferentes etapas. Ambos discursos confirmam 
a concepção de avaliação na UFPE, respaldada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
O estudo aracteriza-se como abordagem qualitativa, extraindo-se os seguintes 
posicionamentos: o instrumento fortalece uma gestão democrática, com a participação do 
estudante; sinaliza a possibilidade de cultura avaliativa e fortalece a política de avaliação 
institucional no CAV. 
 
Palavras-chaves: autoavaliação, cultura, ensino-aprendizagem, qualidade. 
 

1. INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho apresenta a experiência de implantação da avaliação do 
docente pelo discente, como um dos instrumentos da autoavaliação institucional 
do Centro Acadêmico de Vitória (CAV), da Universidade Federal de Pernambuco 
(UFPE), no início de suas atividades, com a maioria dos docentes e técnicos 
administrativos recém-ingressados na educação superior pública. O objetivo é 
mostrar que, para além do cumprimento de um protocolo, a avaliação do docente 
pelo discente no CAV pretendia criar uma cultura de avaliação, envolvendo toda 
comunidade acadêmica, de forma a legitimar um processo avaliativo democrático e 
coletivo, utilizando os resultados para orientar/reorientar a condução do ensino-
aprendizagem tendo em foco a melhoria da qualidade do ensino.  

A experiência de avaliação acima referida não se constituiu uma ação isolada, 
fez parte do processo de adequação às mudanças econômicas e políticas, 
consequentes da crise internacional dos anos 1970 que redefiniu o papel do Estado 
e aumentou seu poder regulador, com as políticas públicas passando a ter por 
parâmetro o movimento de globalização. Cenário no qual “ as reformas 
educacionais operadas mundialmente [são marcadas por um traço comum que é] a 
tentativa de melhorar as economias nacionais pelo fortalecimento dos laços entre 
escolarização, trabalho, produtividade, serviços e mercado” (AZEVEDO, 2004, p. 
XI). Os projetos de desenvolvimento da educação passam a ser pautados pelo 
crescimento econômico e pelas novas tecnologias. 
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Momento no qual, em nosso país, podemos situar a implantação de uma 
política nacional de avaliação de desempenho, não só do ensino superior, mas de 
todos os níveis de ensino, transformando a avaliação num dos eixos estruturantes 
das políticas educativas (AFONSO, 2001), viabilizando o papel 
regulador/supervisor do Estado, em cumprimento a uma agenda globalmente 
estruturada da qual o Brasil participa. 

Assim, a partir da década de 1980 ganham destaque os processos de 
avaliação e de regulação da educação superior, visando conciliar as exigências de 
qualidade e inovação com as necessidades de ampliar o acesso e diminuir as 
assimetrias sociais. A avaliação era concebida, predominantemente, como forma de 
as instituições prestarem contas à sociedade e ter acesso aos recursos dos 
investimentos efetuados pelo setor público.  

Importante ressaltar, conforme destaca Zainko (2008, p. 17), que o processo 
de construção histórica da avaliação da educação superior no Brasil é marcado por 
avanços e retrocessos: 

 
- em 1983, surge a primeira proposta de avaliação da educação 
superior, com o Programa de Avaliação da Reforma Universitária 
(PARU), focado na gestão e produção/disseminação dos 
conhecimentos, com a finalidade de realizar uma avaliação 
comparativa de todo o sistema (ZAINKO, op.cit., p. 17); 

 
- 1985, dando continuidade, a proposta inovadora da Comissão 
Nacional de Reformulação da Educação Superior, conhecida como 
a “Comissão de Notáveis”, que, a partir de consultas à sociedade e 
à comunidade universitária, sugere a avaliação do ensino superior 
a partir das seguintes dimensões: avaliação dos cursos, dos 
alunos, dos professores, didático-pedagógica do ensino, dos 
servidores técnicos e administrativos e avaliação das carreiras 
(op. cit. p. 18). Por não atender aos interesses governamentais, é 
substituída pela proposta do Grupo Executivo para a Reforma da 
Educação Superior – Geres, numa concepção regulatória, em 
contraponto à autonomia das IES, com enfoque nas dimensões 
individuais (aluno, curso, instituição). Em oposição, a Associação 
dos Docentes – ANDES – lança a proposta de um padrão unitário 
de qualidade para a universidade brasileira (op. cit. p.18).  

 
Em continuidade ao resumo desta trajetória, no tocante à legislação, em 1993 

é criado o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 
(PAIUB), o qual nos traz a experiência de avaliação, em instituições públicas, com 
uma perspectiva formativa, acenando para um processo contínuo e de maior grau 
de complexidade (op. cit. p.18). 

Todavia, grandes mudanças ocorreram a partir da Lei nº 9.131/1995, com o 
Exame Nacional de Cursos (consagrado como Provão), e da Lei nº 9.394/1996 (Lei 
de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), sendo progressivamente implantados 
novos mecanismos de avaliação, chegando-se, numa tentativa de aprimoramento, 
ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o Sinaes Lei nº 
10.861/2004 (BRASIL, 2004), com o objetivo de [...] assegurar processo nacional 
de avaliação das instituições de educação superior, dos cursos de graduação e do 
desempenho acadêmico de seus estudantes (Art. 1º), assegurando ainda a 
avaliação interna e externa da instituição (Art. 2º, item 1). 
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A avaliação sistemática implantada com o Sinaes, segundo o artigo da Lei 
(Art. 1º, § 1º, Lei nº 10.861, 14/04/2004), tem por finalidade,  

[…] 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, 
2004, Art. 1º). 

A iniciativa do CAV estava, portanto, inserida no cenário mundial e nacional, 
além do que vinha corroborar com o pioneirismo da Universidade Federal de 
Pernambuco (UFPE) na área de avaliação institucional, com as primeiras ações 
avaliativas datadas da década de 1980, quando foram elaboradas diretrizes para a 
avaliação dos professores colaboradores e aprovadas resoluções para progressão, 
as quais requeriam avaliação do desempenho, de acordo com informação contida 
no Relatório 2010 da Comissão Própria de Avaliação (CPA) (RELATÓRIO 2010 
CPA/UFPE, p. 10). Comissão essa, também, instituída pela lei que criou o Sinaes Lei 
10.861/2004 (BRASIL, 2004), a qual determina que cada instituição de ensino 
superior  

 
[...] constituirá sua Comissão Própria de Avaliação (CPA) para 
conduzir a autoavaliação institucional, assegurada a participação 
de todos os segmentos da comunidade universitária (professores, 
alunos, técnicos, colaboradores) e da sociedade civil organizada” 
(BRASIL, 2004, Art. 11). 
 

No âmbito da UFPE, ainda conforme relatórios da CPA, a avaliação 
institucional é um instrumento indispensável para a gestão pelos subsídios que 
pode fornecer para o planejamento da instituição e/ou sua reorientação, a partir 
de informações construídas e criticadas coletivamente (RELATÓRIO CPA-UFPE, 
2010, p. 10). Visão compartilhada pela CPA para a qual a avaliação faz parte de um 
processo participativo de diálogo e se constitui em um instrumento de melhoria da 
qualidade acadêmica e de contribuição do planejamento e da gestão, bem como, 
em sentido mais amplo, em um instrumento de apoio à formulação das políticas 
educacionais internas e nacionais (Idem, p. 8).  

A CPA/UFPE destaca, ainda, algumas iniciativas de avaliação institucional da 
UFPE: em 1992 é realizada uma avaliação dos cursos de graduação; 1993, a UFPE 
se integra ao Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 
(PAIUB); 1994, promove intercâmbio com universidades europeias, época em que 
tem início o programa de avaliação de qualidade do Conselho Regional de 
Educação (CRE), para o qual em 1996 a UFPE encaminhou uma solicitação de 
avaliação institucional, ocorrida em 1997, com entrega de relatório em fevereiro 
de 1998; em 2000 a UFPE recebe uma equipe americana de avaliação, que 
retornou em 2002 para dar continuidade e apresentar os resultados (follow up) 
(RELATÓRIO 2010 – CPA/UFPE).  

Em relação a essas avaliações externas empreendidas na Universidade, é 
importante assinalar a recomendação registrada pela CPA da instituição sobre a 
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necessidade de engajar a comunidade acadêmica nos futuros processos de 
avaliação, revelando a não existência de uma cultura avaliativa na UFPE, apesar do 
pioneirismo anteriormente citado. O que denota certa reação da comunidade 
acadêmica baseada no receio de que os resultados da avaliação sejam utilizados 
punitivamente (Idem, p. 10). Razão pela qual a CPA deu continuidade ao seu 
trabalho, investindo no acompanhamento de experiências exitosas de avaliação 
que já acontecem na UFPE, caso do CAV, e na construção de um processo de 
avaliação mais sistemático e abrangente para a Universidade, empenhando-se em 
divulgar seu trabalho e estabelecer amplo diálogo com a comunidade (Relatório 
CPA-UFPE 2011, pg. 62).  

Dias Sobrinho (2008, p. 67) registra que avaliação e acreditação constituem 
núcleos centrais da agenda da educação superior no mundo todo [...] e que a 
crescente força instrumental e política desses processos se deve, em grande parte, à 
questão da qualidade, que vem adquirindo novos significados em consequência aos 
fenômenos interligados [...] de “globalização” e de “sociedade do conhecimento”. Em 
continuidade, ressalta que as transformações da economia e da sociedade, cada vez 
mais globalizadas e complexas, interferem significativamente nos sistemas e nas 
concepções da educação superior, bem como nos conceitos de qualidade, tornando 
mais complexa também a sua avaliação (op. cit.  p. 71).  

Assim, diante desta perspectiva, passaremos a descrever o processo de 
implementação de um instrumento de avaliação do docente pelo discente 
operacionalizado pelo Centro Acadêmico de Vitória/UFPE. 
 
2. METODOLOGIA 
 

As informações contidas neste artigo foram obtidas a partir de entrevista 
semiestruturada realizada com a gestora do CAV/UFPE e das anotações da Técnica 
em Assuntos Educacionais, responsável à época pela operacionalização da 
avaliação do docente pelo discente no CAV. 

Criado em 2006.2 (Resolução nº 1/2006 do Conselho Universitário), o Centro 
Acadêmico de Vitória iniciou a avaliação do docente pelo discente em 2007.2. A 
experiência foi orientada pela gestão e acatada pelas equipes docente e técnica-
administrativa. A operacionalização ficou sob a responsabilidade do setor 
educacional, representado pela servidora Técnica em Assuntos Educacionais que 
estava à frente da Secretaria de Cursos, cujo atendimento, exclusivo aos 
professores, assegurava o sigilo na apuração dos dados, que eram divulgados com 
a preservação da identidade dos docentes, como forma de evitar competição ou 
criar ranking. Além disso, como a Secretaria não atendia aos alunos, estes não se 
sentiam intimidados com a aplicação do instrumento sendo feita pelos servidores 
da Secretaria de Cursos, a qual caberia: editar e aplicar a avaliação, sistematizar e 
tabular os resultados, entregar os resultados individuais aos professores, o 
resultado geral de cada curso ao coordenador, o resultado geral dos cursos à 
diretoria. A avaliação passou a ser efetuada a cada semestre. 

O instrumento inicialmente utilizado na avaliação do docente pelo discente 
foi um questionário elaborado pelos coordenadores de curso e com a participação 
da servidora supracitada, considerando o cargo e a função desempenhados 
(Técnica em Assuntos Educacionais e chefe da Secretaria de Cursos).  

O instrumento contemplava cinco dimensões, as quais apresentavam número 
variável de perguntas num total de vinte e seis: 1ª dimensão - trato com o 
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conhecimento (cinco perguntas); 2ª dimensão – metodologia (nove); 3ª dimensão - 
uso do tempo (três); 4ª dimensão - procedimentos avaliativos (cinco); 5ª dimensão 
- relação interpessoal (quatro perguntas). Disponibilizava, ainda, espaço para 
críticas e sugestões. O objetivo era obter um diagnóstico o mais fiel possível do 
processo ensino-aprendizagem para melhor observar as potencialidades e 
fragilidades, sugerindo estratégias de aprimoramento e superação. Função 
delegada aos coordenadores e ao colegiado do curso. 

Esse instrumento só foi utilizado em um único semestre (2007.2), visto que a 
tabulação dos resultados, feita manualmente, inviabilizava uma continuidade, 
considerando que para cada professor era necessário responder um questionário e 
que nos semestres subsequentes haveria aumento de períodos, de número de 
alunos e de professores. Desta forma, foi consensual a aplicação, a partir do 
semestre 2008.1, do instrumento constante no Projeto de Resolução/2002 do 
Conselho Coordenador de Ensino, Pesquisa e Extensão (CCEPE), que “estabelece 
critérios para a avaliação das atividades de ensino dos professores que ministram 
disciplinas no curso de graduação”, em seu Anexo I, veiculado na página da Pró-
reitoria para Assuntos Acadêmicos (PROACAD).  

Este segundo instrumento, simplificava a operacionalização por permitir que 
numa única folha fosse feita a avaliação de todos os professores do mesmo 
período, com possibilidade do aluno não blocado acrescentar disciplina e professor 
de outro período.  

Atualmente, com a criação em 2012 da Coordenação de Avaliação, na 
Diretoria de Desenvolvimento de Ensino (DDE), da PROACAD/UFPE, um novo 
modelo de instrumento foi criado e informatizado, facilitando a operacionalização 
da avaliação do docente pelo discente e traz o seguinte objetivo: avaliar e orientar 
seus docentes para a melhoria do ensino (Projeto de Resolução/2002, 
CCEPE/UFPE, Anexo 1, p.6). 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Conforme esclarece Zainko (2008, p. 17), “na realidade atual a avaliação das 
instituições de educação superior [...] se faz indispensável, em relação à qualidade 
acadêmica dos processos de formação / informação de diferentes cidadãos e 
profissionais”.  

No caso do CAV/UFPE, considerando que a avaliação do docente pelo 
discente integra o conjunto de instrumentos da avaliação institucional sob a ótica 
de seus protagonistas (autoavaliação), podemos observar, tanto no relato da 
operacionalização quanto na entrevista com a gestora, o reconhecimento dessa 
importância para melhoria do processo de formação e qualificação. 

No relato registra-se a intenção em criar uma cultura avaliativa e os 
resultados (re)orientarem o processo do ensino-aprendizagem com foco na 
melhoria conforme relata a gestora entrevistada ao ser indagada em relação ao 
papel da avaliação: 

 
Primeiro, não menos importante, cumpre o que a legislação diz 
que a gente tem que fazer. E, o mais importante é o retorno 
exatamente dessas informações para as coordenações de curso, 
que podem lidar baseadas nessas informações, especificamente, 
com os problemas focais de cada curso. Acho que o mais 
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importante é o retorno de você corrigir o erro. Corrigir aquela 
suposta falha. 

 
 Pensamento ratificado depois pela entrevistada na resposta à questão cinco, 

quando se refere às suas impressões sobre a avaliação do docente pelo discente. A 
mesma assinala que a avaliação do docente pelo discente é positiva e necessária.  

Convém lembrar, como nos mostra Veiga (2004), que no cotidiano acadêmico 
existe a dialética do processo educativo, a qual materializa o confronto do 
instituído (as determinações legais) e do instituinte (comunidade acadêmica ou 
escolar). Assim, o cotidiano representa o elo final de uma complexa cadeia, que 
para ser compreendido é necessário entender o lugar por ele ocupado na 
totalidade, articulando-o com as relações de poder estruturadas na sociedade no 
qual está inserido. O que equivale dizer que o cotidiano daquela comunidade 
acadêmica vai atribuir uma identidade própria a um determinado processo que 
será diferente para cada local, muito embora se trate do mesmo processo. 

Com efeito, as reações contrárias registradas pela CPA quanto à avaliação 
institucional, no âmbito da UFPE, podem ser compreendidas, de acordo com Pfeifer 
(2012), não apenas pela temática ainda nova, polêmica, de natureza complexa e 
contraditória, trazendo um “cenário plural nos debates sobre a avaliação da 
educação superior”, mas também pela identidade de cada centro acadêmico. A 
experiência do CAV destoa desse quadro geral, devido a inclusão da avaliação “no 
início de suas atividades, com a maioria dos docentes e técnicos administrativos 
recém-ingressados na educação superior pública”, conforme dito na Introdução 
deste artigo e enfatizado pela entrevistada quando diz: (...) “não havia 
constrangimento dos docentes em si (...). Até porque a avaliação começou quando 
o CAV começou, então já chegaram sabendo que tinha avaliação”. 

Os sentidos atribuídos pela gestora evidencia, também, o uso dos resultados 
da avaliação em pauta para um (re)pensar permanente do processo didático-
pedagógico para a melhoria da qualidade dos cursos: “Pra mim sempre foi um 
atributo superimportante dentro da avaliação e do desenvolvimento do curso. Para 
corrigir rotas, não é? Não é só para avaliar o docente.”.  

No tocante a aceitação do instrumento pelos professores, ela acrescenta: “[…] 
ela corrigiu muitas rotas de muitos professores que realmente entendiam a crítica 
dos alunos e que corrigiram aquelas falhas.  Tendo expressado, ainda, o cuidado 
em não criar rankings: […] a gente trabalha mais com a avaliação do grupo, porque 
sempre você vai ter um ponto fora da curva.” De posse dessa compreensão, foi 
possível identificar a coerência do conceito de avaliação atribuído pelo grupo e o 
uso dos seus resultados. 

Outro aspecto singular a esta avaliação do docente pelo discente do 
CAV/UFPE refere-se à periodicidade de sua aplicação, que criou uma rotina para o 
grupo, a qual sofreu uma ruptura quando da substituição pela avaliação 
informatizada, considerado ao olhar da gestora um prejuízo:  
 

[…] a nossa vontade é que ela realmente seja implementada 
rotineiramente. Nós tínhamos uma rotina, aí nós paramos a nossa 
rotina porque passou a ser automática. Pra gente é um paradoxo, 
mas não foi bom porque descontinuou. (...) Aí ficou um semestre 
para um grupo de cursos, no outro semestre era o outro grupo de 
cursos. Então, não é pra fazer semestre sim, semestre não, até 

porque tem disciplinas que mudam no semestre os professores: 
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o professor tá numa disciplina, no outro semestre tá na outra, 
então se perde [...]. 

 
Todavia, foi possível perceber na fala da entrevistada que o formulário manual 

era mais simples e, apesar das críticas em relação a sua abrangência, em sua opinião 
era mais eficiente na medida em que se obtinha uma participação maior dos alunos 
e maior número de respostas assinaladas. Embora, em relação à quantidade de 
informações, o formulário de avaliação do docente pelo discente on line que 
atualmente é institucionalizado na UFPE seja considerado mais completo. Em 
contrapartida, alguns itens podem ficar sem resposta pelo fato do procedimento 
avaliativo tornar-se longo e, talvez, cansativo para o aluno, que poderá desistir ou 
responder aleatoriamente, sem o compromisso com o instrumento e com o docente 
que está sendo avaliado.   

Quanto aos constrangimentos e facilidades da avaliação aqui tratada, o relato 
e a entrevista nos apontam o “fazer manual” como a principal dificuldade, pelo 
aumento do número de alunos a cada semestre, com novos períodos e mais 
professores. Na fala da gestora foi possível identificar:  
 

[...] o principal constrangimento da gente foi como nós fazíamos. 
Nós fazíamos manual.  Então era uma dificuldade muito grande na 
apuração, porque tudo era feito manualmente: então você ia na 
sala, os alunos respondiam e, depois, a apuração foi ficando cada 
vez mais complicada com o aumento do número de alunos. Então, 
pra mim esse é o maior constrangimento. 

 
Em relação à cultura de avaliação a partir da divulgação dos instrumentos, a 

gestora levanta um questionamento bastante pertinente em relação ao 
instrumento de avaliação atual, quando revela desconhecer o conteúdo do 
formulário on line, em função do mesmo ser mostrado, apenas, para o aluno no 
momento da matrícula, não sabendo se é o mesmo que foi enviado para análise e 
quais sugestões dadas foram acatadas. Entretanto, segundo a gestora, os alunos 
não gostaram por ser extenso. Assim, fica a pergunta: o instrumento implementado 
para avaliação do docente pelo discente é uma cultura avaliativa ou uma imposição 
institucional?  
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Observamos, então, que o conjunto do resultado das avaliações (das IES, dos 

cursos de graduação e do desempenho acadêmico) passa a constituir referencial 
básico para regulação e supervisão da Educação Superior (avaliação externa), bem 
como referencial para melhoria da qualidade acadêmica e de contribuição do 
planejamento e da gestão, no caso da autoavaliação (CPA/UFPE, 2009), reforçando 
a necessidade de uma participação efetiva dos diferentes atores, e, portanto a 
imprescindível construção de uma cultura avaliativa, conforme assinala Zainko 
(2008, p. 19). São processos avaliativos que dialogam e se complementam. 
Dialética do processo educativo, apontado pela literatura acadêmica e ao qual nos 
referimos anteriormente. 

Diante do exposto e da experiência relatada, concluímos que as questões 
conceitual e metodológica são determinantes no campo da avaliação. 
Acrescentaríamos, ainda, que, no caso do CAV/UFPE, a criação de uma cultura 
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avaliativa foi determinante na consolidação de uma prática, estabelecendo uma 
rotina, que alimentava e enriquecia todo o processo avaliativo. 
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CAPÍTULO IV: Avaliação, planejamento e gestão nas Instituições de Ensino 
Superior: uma articulação possível e necessária 
 
Maria da Conceição Bizerra (UNICAP) 
Maria Helena da Costa Carvalho (UNICAP) 
Cezar Augusto Cerqueira (UNICAP) 
 
RESUMO: Este capítulo tem como objetivo apresentar o movimento de articulação entre 
avaliação, planejamento e gestão, a partir da explicitação do percurso que vem sendo 
construído pela Comissão Própria de Avaliação – CPA da Universidade Católica de 
Pernambuco –UNICAP, baseado no paradigma da avaliação emancipatória. O texto 
caracteriza os cinco momentos constitutivos do ciclo autoavaliativo, identificando as 
estratégias e instrumentos utilizados e as formas de ampliação/fortalecimento da 
participação da comunidade, para além da análise dos resultados, em direção ao 
protagonismo, na busca de soluções e tomada de decisões. Os resultados obtidos foram 
sistematizados em torno dos temas: “Participação da comunidade, balizada pelo princípio 
da adesão voluntária”, “Articulação da avaliação com o planejamento e a gestão”, “Retorno 
dos estudos avaliativos à CPA”, “Abrangência da autoavaliação institucional” e “Adesão da 
Pós-graduação stricto sensu ao sistema de avaliação interna da UNICAP”, e expressam 
dificuldades e desafios, bem como avanços, na consolidação de uma cultura avaliativa 
participativa.  
 
Palavras-chave: Avaliação, Planejamento, Gestão 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Quem sabe onde quer chegar  
escolhe certo o caminho  
e o jeito de caminhar. 

Thiago de Melo 
 

Saber aonde se quer chegar, no campo da Educação Superior, traz, implícita, 
a vivência de um processo avaliativo, voltado para a busca do autoconhecimento 
institucional, visto como leitura crítica do ‘’quem somos’’ e ‘’onde estamos’’, o que 
serve de lastro ao estabelecimento dos objetivos e metas a atingir, isto é, “aonde 
queremos chegar”.  

Escolher certo o caminho, para o alcance dos objetivos pretendidos, das 
metas a alcançar, exige o planejamento de ações coerentes, a visualização 
antecipada de um percurso que possibilite o chegar aonde se deseja chegar. 

O jeito de caminhar, por sua vez, aponta a imprescindibilidade da gestão na 
condução de um processo instigador que alie compromisso, competência e vontade 
política, de todos os implicados, direta ou indiretamente, na caminhada. 

Esse entendimento, que articula avaliação, planejamento e gestão, é o que 
nos incita à discussão desse tema, para além de uma abordagem teórica, 
explicitando o percurso que vem sendo construído, no enfrentamento desse 
desafio, pela Comissão Própria de Avaliação - CPA - da Universidade Católica de 
Pernambuco. 
 
 
 
A articulação entre Avaliação, Planejamento e Gestão: situando o tema 
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O tema da articulação entre avaliação, planejamento e gestão vem ganhando 

força e relevância, no contexto da educação, a partir da institucionalização do 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, através da Lei N° 
10861, de 14 de abril de 2004, que coloca a avaliação como um instrumento capaz 
de produzir subsídios fundamentais para a formulação de diretrizes e práticas, 
portanto, para o planejamento, e para a gestão institucionais, visando à melhoria 
da qualidade da Educação Superior. 

Nesse contexto, a avaliação não é um fim em si mesma, mas configura-se 
como importante estratégia para alicerçar a formulação do Plano de 
Desenvolvimento Institucional – PDI, o que pressupõe que as decisões tomadas no 
interior das instituições sejam embasadas em um diagnóstico que indique as 
potencialidades, fragilidades e proposições, ou seja, que expresse o 
autoconhecimento produzido no decorrer dos processos avaliativos. Ratificamos, 
então, que a avaliação tem como objetivos primordiais produzir 
autoconhecimento, assim como apoiar e orientar a tomada de decisões, voltadas 
para o aperfeiçoamento da instituição. Para Leite (2005, p.29): 
 

Com o conhecimento de si e o olhar lúcido aos entornos locais, 
regionais e internacionais, talvez não se alcance o patamar de 
excelência imaginado, mas talvez se alcance a utopia de uma 
universidade de grande qualidade educativa, técnica e eticamente 
inserida no seu tempo e no seu espaço. 
 

Para a referida autora, as mudanças, nas instituições, “se fazem por dentro”, 
com ações planejadas e executadas, a partir de uma avaliação que conte com a 
participação da comunidade institucional. A avaliação, sob este ponto de vista, 
possibilita “produzir conhecimento por todos e de todos sobre o funcionamento da 
instituição em todas as suas instâncias e na sua relação com a sociedade.” (Idem, 
2005, p. 118). 

Nessa perspectiva, ganha relevo a autoavaliação institucional, entendida 
como: 

 
[...] um processo por meio do qual um curso ou instituição analisa 
internamente o que é e o que deseja ser, o que de fato realiza, 
como se organiza, administra e age, buscando sistematizar 
informações para analisá-las e interpretá-las com vistas à 
identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de 
omissões e equívocos, a fim de evitá-los no futuro. (BRASIL, 2004, 
p.20). 

 
Trata-se de uma avaliação permanente que tem como funções básicas 

proceder a um diagnóstico e contribuir para o aperfeiçoamento dos sujeitos e das 
práticas, de forma tanto pessoal, quanto institucional, visando à 
construção/consolidação de uma cultura de avaliação e de um sentimento de 
pertença à comunidade institucional. Desse formato avaliativo, emerge a 
possibilidade de a instituição adquirir novas aprendizagens organizacionais e de os 
participantes conhecerem, tanto a sua instituição, quanto o seu lugar, como 
sujeitos construtores da história dessa instituição. Essa prática possibilita colocar a 
autoavaliação a serviço da transformação das pessoas e da instituição, o que 
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remete a assumir o processo autoavaliativo, no sentido de “apreender o fenômeno 
em seus movimentos e em sua relação com a realidade, objetivando a sua 
transformação e não apenas a sua descrição (...); ‘iluminar’ o caminho da 
transformação” (SAUL, 1988, p. 64).  A seguir, apresenta-se o ciclo da 
autoavaliação: 

 
 
 
 

 
O percurso implica em estabelecer um diálogo entre o conjunto de 

informações obtidas, visando a garantir a organicidade, fortalecer a 
intencionalidade e assegurar a legitimidade da avaliação como um processo capaz 
de pôr em questão os sentidos que vários agentes atribuem ao trabalho educativo, 
na perspectiva de compreender a instituição, em sua totalidade. Para tanto, os 
resultados da autoavaliação devem ser vinculados aos resultados, obtidos pela 
instituição, em processos avaliativos diferenciados, resguardando as suas 
especificidades: Avaliação Externa da Instituição, Avaliação dos Cursos de 
Graduação (ACG), Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE), Avaliação 
da Pós-Graduação pelo Sistema CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de 
Pessoal de Nível Superior). É esse conjunto que vai situar os avanços e os limites e 
apontar políticas e ações a serem empreendidas pela Instituição.  

No cenário supra descrito, desenha-se, para a CPA, o papel de conduzir o 
processo de avaliação institucional, na perspectiva de fortalecer o sistema interno 
de avaliação, como aglutinador de diversas práticas avaliativas e indutor das 
políticas, diretrizes e metas que devem compor o Plano de Desenvolvimento 
Institucional - PDI, objetivando garantir a organicidade interna e assegurar que o 
PDI revele os anseios da comunidade universitária, situados em dado momento da 
realidade institucional, local, regional, nacional e internacional. 

Espera-se que a implantação/implementação de um PDI, alicerçado nos 
resultados de diferentes avaliações, exija o exercício da gestão institucional, como 
espaço de deliberação coletiva, portanto, uma gestão comprometida com a 
melhoria da qualidade da educação e com o aprimoramento das políticas 
institucionais. Assim, a gestão institucional apresenta-se como instância 
responsável pela materialização do planejamento construído com base na 
avaliação. 
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É nessa direção, que a Comissão Própria de Avaliação CPA – da 
Universidade Católica de Pernambuco, valendo-se das reflexões feitas sobre o 
“paradigma da avaliação emancipatória”, proposto por Saul (1988), vem tentando 
desenvolver a autoavaliação à luz de uma metodologia pautada nos princípios da 
participação responsável e da emancipação transformadora. 
 
2. METODOLOGIA 
 

Inspirado no já referido paradigma, o processo de autoavaliação, na 
UNICAP, compreende 5 (cinco) momentos que se imbricam e se complementam, 
num constante movimento, o que pode ser visualizado na figura a seguir: 

 
1º momento – “Descrição da realidade” 
 
O Momento 1 implica compreender que a avaliação exige clareza, da parte 

dos avaliadores, sobre: o que avaliar, para que avaliar e como avaliar, situando a 
distância entre o ponto de partida (a realidade que temos) e o ponto de chegada 
almejado (a realidade transformada). Trata-se de chegar a um diagnóstico da 
Instituição, o que implica o levantamento de dados sobre o ensino, a pesquisa, a 
extensão, a gestão e a infraestrutura, identificando não apenas as dificuldades, 
fragilidades, necessidades, mas, também, aquilo que se constitui como 
potencialidades. 

Nessa perspectiva, a aplicação de instrumentos variados, entre os quais 
merecem destaque os questionários (com questões abertas e fechadas), aplicados a 
estudantes, professores, funcionários e beneficiários dos serviços prestados por 
Setores que atendem às comunidades interna e externa, o estudo de documentos e 
de relatórios diversos, principalmente, os que tratam de resultados de avaliações 
anteriores, têm se constituído elementos de análise. Outra estratégia, que vem 
sendo utilizada, consiste no encaminhamento da listagem das metas do PDI 2011-
2016 e ações, definidas no correspondente Plano de Ação, para que cada Setor 
identifique as que lhe são concernentes e informe o nível de andamento de cada 
uma.  

Segundo Vasconcelos (2008, p. 190): 
 

[...]diagnosticar significa ir além da percepção imediata, da mera 
opinião (do grego, doxa) ou descrição, e problematizar a 
realidade, procurar apreender suas contradições, seu movimento 
interno, de tal forma que se possa superá-la por uma nova prática, 
fertilizada pela reflexão teórico-crítica. 

 
 Essa compreensão se amplia no 2º momento do ciclo avaliativo, ainda no 

âmbito do diagnóstico, caracterizado como análise crítica da realidade. 
 
2º Momento – “Análise crítica da realidade” 
 

Esse é o momento de proceder à análise sobre a relevância dos objetos 
avaliados. Consiste, portanto, em apreender o significado do discurso, veiculado 
pelos sujeitos, ou declarado, nos documentos, ocasião em que as descrições 
quantitativas sobre os fenômenos avaliados passam por uma reflexão qualitativa. 
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Nesse caso, analisar, criticamente, os dados significa descer à raiz dos 
problemas detectados, ou seja, fazer uma análise, a mais radical possível, das 
evidências captadas. Para tanto, deve-se envolver os participantes, com o processo 
e com os resultados da avaliação, para que eles possam conferir novos significados 
e novas compreensões às potencialidades e fragilidades. Esse movimento, 
fundamental para a solidificação de uma cultura de avaliação, tem se concretizado 
pelo encaminhamento dos dados coletados e sistematizados pela CPA, 
acompanhados de orientações, para os respectivos Setores (particularmente as 
Coordenações de Curso), para que elaborem o relatório de avaliação, destacando 
as soluções pensadas para os problemas, o que deságua no 3º momento do ciclo, 
ou seja, a criação coletiva.  

 
3º Momento – “Criação coletiva” 
 

Consorciado à análise crítica, relativa aos dados, instala-se o momento de 
criação de soluções, envolvendo, essencialmente, os sujeitos e as instâncias 
avaliadas, objetivando que eles assumam a responsabilidade para com o 
planejamento e a execução das ações. Esse momento, integrado ao anterior, 
consiste na oportunidade “de planejar a conversão dos resultados da avaliação em 
ações”, ou seja, criar soluções, de forma coletiva. Concretiza-se na forma de 
encaminhamento de recomendações, pistas e orientações para a busca de solução 
dos problemas e superação das dificuldades encontradas na avaliação, indicando 
ações a serem implantadas, visando ao aperfeiçoamento e às transformações 
almejadas. 

Construir soluções para os problemas, com base em critérios provenientes 
do consenso, racionalmente formulado nos grupos, significa tentar colocar, em 
prática, o caráter transformador da avaliação. Assumir a avaliação, nesses moldes, 
exige que os resultados sejam colocados a serviço da alteração da prática imediata, 
em direção ao que se deseja alcançar. Assim “essa avaliação está comprometida 
com o futuro, com o que se pretende transformar, a partir do autoconhecimento 
crítico do concreto, do real, que possibilita a clarificação de alternativas para a 
revisão desse real” (SAUL, 1988, p. 61). 

 
4º Momento – “Encaminhamento das soluções” 
 
Nessa oportunidade, a preocupação maior consiste em encaminhar as 

soluções construídas que, de modo geral, seguem diferentes destinos: umas se 
restringem ao âmbito dos Cursos, outras se dirigem aos Centros e algumas estão 
voltadas para as Instâncias Superiores da Universidade. Assim, as mencionadas 
soluções são direcionadas para:a. os grupos diretamente implicados na avaliação, 
visando ao planejamento e implantação de ações, a curto, médio e longo prazos, 
cuja responsabilidade, no tocante a sua efetivação, depende, basicamente, dos 
referidos grupos; b. os Setores competentes para implantarem as soluções, 
construídas pelos grupos avaliados, cuja execução extrapola responsabilidades 
desses mesmos grupos; c. as Instâncias Superiores, responsáveis pela gestão 
geral da Universidade. 
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5º Momento – “Início de um novo ciclo avaliativo” 
 
Por último, a avaliação passa a acompanhar as soluções implantadas, 

buscando captar os resultados alcançados e verificar as razões que, por ventura, 
dificultaram a concretização das ações planejadas e encaminhar a busca de 
soluções. Desse modo, instala-se um novo processo de avaliação. 

A autoavaliação, enquanto processo intencional, promovido por decisão 
política e escolha da UNICAP, tem caráter consonante com a natureza da referida 
Instituição, que busca a qualidade acadêmica, com vista à excelência humana.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

A vivência de um processo de autoavaliação, inspirado na Avaliação 
Emancipatória, apesar das dificuldades inerentes à opção por este paradigma de 
enfoque qualitativo, tem apresentado alguns resultados significativos explicitados 
a seguir. 
 
Participação da comunidade, balizada pelo princípio da adesão voluntária  
 

Via de regra, quando se fala em participação, na autoavaliação institucional, 
são apontados os dados quantitativos, muitas vezes traduzidos em percentuais dos 
sujeitos respondentes aos diversos instrumentos de avaliação, com destaque para 
os questionários. São dados importantes e, talvez, sem eles, a avaliação não se 
sustente, não tenha legitimidade e nem seja explicitada a complexidade dos 
fenômenos captados. No caso da UNICAP, considerando o período compreendido 
entre 2007 a 2013, a participação de professores e alunos apresenta variações 
entre 60% a 80% (professores) e entre 30% a 40% (alunos), o que, apesar dos 
avanços, ainda se encontra distanciada da meta estabelecida. 

No entanto, coerente com o paradigma assumido, a participação está 
vinculada ao sentimento de pertença e deve ampliar o protagonismo dos sujeitos, 
para além da resposta aos questionários encaminhados. Partícipes do processo de 
avaliação, a comunidade tem lugar na formulação dos instrumentos, na construção 
dos indicadores, na divulgação dos resultados, na análise dos dados e no 
planejamento das ações que se constituem em respostas aos desafios advindos da 
autoavaliação. 

Nessa direção, a CPA tem investido em práticas discursivas, por ocasião da 
definição de indicadores e da formulação de questionários de autoavaliação. É 
possível assegurar que todos os questionários, utilizados, na autoavaliação da 
UNICAP, foram discutidos e aprovados por grupos pertencentes ao segmento 
institucional avaliado.  

Essa participação resulta de uma campanha, desenvolvida online e de forma 
presencial, com o tema avaliação como direito e como a legítima oportunidade que 
todos têm de denunciar fragilidades, evidenciar/valorizar potencialidades, 
anunciar soluções inovadoras, capazes de gerar mudanças e acompanhar a 
socialização dos dados e a conversão dos resultados em ações. 
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Avaliação, Planejamento e Gestão, de forma articulada 
 

Essa articulação tem, como ponto de destaque, a elaboração do PDI 2011-
2016 que teve, como base, os resultados da autoavaliação, dos processos 
avaliativos externos, da avaliação de Cursos de Graduação e do Exame Nacional do 
Estudante – ENADE. 

O PDI 2011-2016 tem, também, sido objeto de avaliação anual, através do 
preenchimento de um questionário que busca verificar o nível de desenvolvimento 
das metas, seguido de uma discussão reflexiva dos gestores, com a CPA. Nesse 
processo, são evidenciadas as formas de participação dos sujeitos, na avaliação do 
PDI, quer nos Colegiados de Curso e Conselhos de Centro, quer nos Núcleos 
Docentes Estruturantes e nas Reuniões de Professores. 

A implantação de um sistema de monitoramento das metas, constantes do 
PDI, visto como um ganho do processo avaliativo, está alicerçado no entendimento 
da avaliação como importante instrumento de gestão. No entanto, a dificuldade de 
realizar um exame crítico de um Plano, com mais de uma centena de metas, 
envolvendo diferentes interlocutores, em geral, pessoas responsáveis pela 
execução de muitas ações e, em alguns momentos, com pessoas que não 
participaram de sua elaboração, tem acarretado a falta de uma análise, mais 
globalizante, que articule os resultados obtidos, restringindo-se à análise de cada 
uma das metas, isoladamente. Nessa perspectiva, é importante ressaltar que a 
compreensão do PDI, como indutor maior das ações planejadas e executadas, no 
âmbito institucional, ainda se faz acompanhar da compreensão desse Documento, 
apenas, como tradutor de políticas, diretrizes e metas que podem conviver com 
ações improvisadas ou planejadas de forma desconectada do referido Plano. 
 
Retorno dos estudos avaliativos à CPA 
 

Em resposta às orientações encaminhadas, juntamente com os dados e 
resultados da autoavaliação, propondo formas de discutir, analisar e sistematizar o 
desenvolvimento do trabalho, no âmbito dos Cursos de Graduação, os NDEs têm 
elaborado um relatório e encaminhado para a CPA, possibilitando, a essa Comissão, 
verificar as repercussões da autoavaliação, de forma setorizada. 

 Esses relatórios de avaliação, decorrentes do processo de análise dos 
resultados, têm evidenciado mudanças e melhorias, nas práticas pedagógicas 
voltadas para avaliação da aprendizagem, na metodologia do ensino, mudanças nas 
formas de comunicação interna, introdução de práticas interdisciplinares, maior 
preocupação com os problemas da evasão. 
 
Abrangência da Autoavaliação Institucional 
 

Outro resultado obtido, nos últimos anos, no âmbito da autoavaliação, vivida 
no interior da UNICAP, consiste no esforço da CPA em desenvolver, anualmente, 
ações avaliativas que contemplam as 10(dez) dimensões organizadas em 5(cinco) 
eixos. 

Essa forma de agir não pretende, somente, cumprir exigências legais, mas 
expressa a vontade política de empreender uma avaliação capaz de possibilitar o 
diálogo entre as diferentes atividades desenvolvidas, tendo, por referência, a 
UNICAP em sua totalidade e organicidade. A experiência vívida, via de regra, 
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aponta para o fortalecimento da meta-avaliação, objetivando verificar os limites e 
as possibilidades de tal prática. Entre os limites, até aqui, apontados, ressalta-se 
que o acompanhamento das ações implantadas, em decorrência dos processos 
avaliativos, ainda não está ocorrendo num nível satisfatório, o que sugere afirmar 
que o momento “início de um novo ciclo de avaliação” ainda se encontra em fase 
embrionária de implantação. 

 
Adesão da Pós-graduação stricto sensu ao sistema de Avaliação Interna da 
UNICAP 

 
Outro avanço registrado, na prática avaliativa, consiste no engajamento da 

Pós-graduação stricto sensu no Sistema de Avaliação Interna da UNICAP. A exemplo 
do Ensino de Graduação, os Mestrados e Doutorados passaram a ser avaliados, por 
estudantes e professores, considerando a organização didática dos cursos, a gestão 
e a infraestrutura institucional, a partir de indicadores construídos pela CPA, 
juntamente com os gestores e Colegiados dos referidos Cursos. Essa avaliação 
interna passou a conviver, de forma sinergética, com a avaliação da Pós-graduação, 
desenvolvida pela CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior, do Ministério da Educação. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

A experiência aqui abordada ensina que o trabalho articulado entre 
avaliação, planejamento e gestão exige, cada vez mais, que o trabalho da CPA seja 
reconhecido e inserido no contexto institucional da UNICAP e que a gestão se sinta 
responsável pelos êxitos ou fracassos das ações implantadas em decorrência da 
avaliação. Para ajudar no fortalecimento da referida articulação torna-se 
importante que, nas avaliações de cursos e das instituições, os gestores sejam, cada 
vez mais envolvidos nas respostas ao indicador: ações implantadas em decorrência 
das avaliações.  

Por outro lado, a busca da coerência entre uma perspectiva emancipatória da 
avaliação, em suas articulações com o processo de planejamento e gestão de uma 
instituição de ensino superior, configura-se como um desafio, particularmente, 
porque implica instalar uma cultura de participação, numa sociedade, 
historicamente, marcada pelas relações verticalizadas.   

No contexto da experiência, vivida até o presente, na Universidade Católica 
de Pernambuco – UNICAP, apesar dos avanços, muito ainda tem de ser feito para 
que a participação transcenda o nível de consulta e provimento de sugestões e 
alcance o nível de tomada de decisão. Para que isso aconteça, torna-se 
imprescindível que os sujeitos envolvidos tenham consciência do quanto é 
necessário decidir, o que pressupõe a capacidade de identificar os problemas que 
devem ser resolvidos e de criar soluções de possível implantação, além da coragem 
de se pronunciarem, assumindo posicionamentos claros e firmes, como 
protagonistas da história da Instituição. 

A consciência da necessidade de resolver os problemas, quando ocorre de 
forma coletiva, exige o ato de participar entendido como o ato de ‘’ajudar a 
construir comunicativamente o consenso quanto a um plano de ação coletivo’’. 
(GUTIERREZ; CATANl, 1998, p. 62) 
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Adotar um caminho, direcionado `a avaliação centrada na participação 
coletiva, significa enfrentar o tempo, como fator, muitas vezes, adverso, diante das 
‘’imperiosas’’ atribuições da CPA, e enfrentar os conflitos organizacionais internos, 
as percepções imediatistas dos sujeitos avaliados e as relações de poder que 
permeiam o cotidiano organizacional. 

É imperioso pensar que, no contexto da UNICAP, existe, em crescimento, uma 
cultura avaliativa, um jeito, um clima, um modo de fazer a avaliação, com base no 
entendimento de que ela não tem um fim, em si mesma, nem espaço-tempo 
definidos, está imbricada nos processos de desenvolvimento da instituição, 
integrando, portanto, de forma permanente, a vida da UNICAP, apresentando-se, 
assim, como um valor a ser disseminado, cultivado e assumido, logo, um elemento 
fundamental do patrimônio cultural desta Universidade.  
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CAPÍTULO V: AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL E AVALIAÇÃO DOS CURSOS 
DE GRADUAÇÃO: INTERFACES COM EXPERIÊNCIAS DA CPA/UFRPE  
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RESUMO: Ao longo de 10 anos, desde a elaboração do SINAES (Lei nº 10.861/2004), 
observa-se a ampliação de exigências para efetivar a autoavaliação institucional no 
contexto da Educação Superior, de forma que os resultados possam efetivamente 
subsidiar as tomadas de decisão da Administração Superior, visando à melhoria da 
qualidade nos processos de ensino, pesquisa e extensão à luz da missão, valores e 
compromissos, firmados no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto 
Pedagógico Institucional (PPI). O presente capítulo apresenta trajetórias do processo de 
autoavaliação da UFRPE, coordenado pela Comissão Própria de Avaliação (CPA/UFRPE), 
enfatizando ações de aproximação do trabalho da CPA e dos resultados da autoavaliação 
institucional com os processos de avaliação dos cursos de graduação. Apresentamos 
proposta de elaboração do Boletim CPA/UFRPE, como meio de divulgação dos resultados 
de autoavaliação institucional por curso, visando contribuir para consolidar a cultura de 
autoavaliação, de forma a subsidiar as tomadas de decisão no âmbito da gestão 
administrativa superior e gestão acadêmica nos cursos de graduação. 
 
Palavras-chave: Autoavaliação Institucional; Avaliação dos Cursos de Graduação; 
Educação Superior. 

 
INTRODUÇÃO 

 
De acordo com as diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES/MEC), a avaliação institucional deve ser compreendida como 
impulsionadora de mudanças no processo acadêmico de produção e disseminação 
de conhecimento, contribuindo para efetiva transformação da educação superior. 
Por meio dos processos de autoavaliação institucional evidencia-se o compromisso 
com a construção de uma sociedade mais justa e solidária e, portanto, mais 
democrática e menos excludente. Nesse sentido, a avaliação institucional deve 
servir para elaboração de um projeto institucional, norteado pelos parâmetros de 
uma gestão democrática e autônoma, com responsabilidade social e compromisso 
científico-cultural (INEP, 2004). 

Segundo normativa do SINAES, no âmbito da Instituição de Ensino Superior 
(IES), a Comissão Própria de Avaliação (CPA) deve coordenar os processos 
internos de avaliação institucional, com o objetivo de sistematizar informações 
advindas de pesquisas avaliativas, as quais visam fornecer subsídios para o 
processo de planejamento da Universidade. No tocante à legislação, a consolidação 
da autoavaliação é um processo de indução de qualidade para a instituição, que 
deve aproveitar os resultados das avaliações externas e as informações coletadas e 
organizadas a partir do Plano de Desenvolvimento Institucional, transformando-os 
em autoconhecimento e possibilitando ações de melhoria da IES (INEP, 2014, Nota 
Técnica n.65).  
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 Ao longo de 10 anos, desde a implementação do SINAES Lei nº 10.861/2004 
(BRASIL, 2004), observa-se a ampliação de exigências para efetivar a autoavaliação 
nas Instituições de Ensino Superior de modo sistemático e de forma que os 
resultados possam efetivamente subsidiar as tomadas de decisão da Administração 
Superior, visando à melhoria da qualidade dos processos de ensino, pesquisa e 
extensão à luz da missão, valores e compromissos firmados no Plano de 
Desenvolvimento Institucional, Projeto Pedagógico Institucional e Planejamento 
Estratégico Institucional. Nesse sentido, destacam-se as implementações: (i) do 
novo instrumento de Avaliação Institucional externa e (ii) da revisão do 
instrumento de autoavaliação dos cursos de graduação (graus de tecnólogo, 
licenciatura e bacharelados) das IES.  

Na publicação da Nota Técnica Nº 14/2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC, 
a qual descreve orientações sobre o novo instrumento de Avaliação Institucional 
Externa do SINAES, nota-se uma maior preocupação com a participação da CPA 
nos processos de avaliação da IES, tendo em vista reagrupamento das 10 
dimensões14 [referidas no artigo 3º do SINAES], em cinco eixos avaliativos [1. 
Planejamento e avaliação institucional; 2. Desenvolvimento Institucional; 3. 
Políticas Acadêmicas; 4. Políticas de Gestão; 5.Infraestrutura], evidenciando-se a 
primazia em relação ao planejamento e avaliação institucional no processo 
avaliativo das IES. Em relação à composição de indicadores avaliativos, há também 
de se destacar a reconfiguração dos pesos desses indicadores, que passam a 
designar que a somatória dos Eixos 01 e 02 irão compor 30% da avaliação 
institucional externa.   

O novo instrumento de avaliação institucional externa visa padronizar os 
instrumentos que subsidiam os processos de credenciamento e recredenciamento 
da IES. O documento expressa a importância de articulação entre avaliação interna 
e avaliação externa, bem como descreve que a ênfase na cobrança do Relato 
Institucional (RI) tem como finalidade ressaltar a importância do trabalho da CPA, 
de maneira que se possa observar como as atividades acadêmico-administrativas 
da IES articulam-se com os resultados da autoavaliação e avaliações externas 
precedentes (INEP, 2014, Nota Técnica 14).  

O Relato Institucional, exigido no ato da avaliação externa, propõe a 
exigência de utilização dos resultados da autoavaliação no processo de 
planejamento institucional. Nas orientações sobre a estrutura do RI, destaca-se 
que: “a instituição deve evidenciar a interação entre os resultados do conjunto de 
avaliações (externas e internas) e suas atividades acadêmico-administrativas, de 
forma a demonstrar as ações implementadas e as melhorias da IES” (INEP, 2014, 
Nota Técnica n.62). Desta forma, observa-se uma orientação explícita para que 
sejam evidenciadas articulações entre a autoavaliação institucional, conduzida pela 
CPA, e as avaliações externas, considerando-se que os resultados dessas avaliações 
sejam diretamente utilizados no processo de gestão da IES.  

Em relação à revisão do instrumento de autoavaliação dos cursos de 
graduação (graus de tecnólogo, licenciatura e bacharelados) das IES, é expressa a 
ênfase na aproximação entre os processos de autoavaliação interna com os cursos 
                                                           
14 As dimensões definidas pela Lei nº 10.861/2004, em seu artigo 3º, são: 1. Missão e PDI; 2. Política 

para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão; 3. Responsabilidade social da IES; 4. 

Comunicação com a sociedade; 5. As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-

administrativo; 6. Organização de gestão da IES; 7. Infraestrutura física; 8. Planejamento de 

avaliação; 9. Políticas de atendimento aos estudantes e 10. Sustentabilidade financeira. 
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de graduação, com o objetivo de disseminar a cultura da autoavaliação em todos os 
setores acadêmicos, tal como é possível observar no trecho citado: “O relatório de 
autoavaliação institucional torna-se um documento referencial também para as 
avaliações in loco de cursos de graduação [...]. Assim, é fundamental que o relatório 
de autoavaliação da CPA considere os cursos de graduação” (INEP, 2015, Nota 
Técnica nº 008, p.03).  

Na exigência de constituição da CPA na IES, de acordo com a Lei do SINAES 
(2004), a Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE) institui a Comissão 
Própria de Avaliação da UFRPE (CPA/UFRPE) já no mesmo ano de 2004. Em 2005, 
é elaborado e aprovado o Regimento da CPA/UFRPE, iniciando as atividades de 
autoavaliação institucional. O ano de 2014 marcou o aniversário de 10 anos do 
processo de autoavaliação na UFRPE, respaldado na compreensão de que a 
autoavaliação institucional cria oportunidades para ampliação de conhecimento, 
reflexão crítica e construção coletiva de diretrizes para a tomada de decisões.  

Haja vista a crescente exigência para com o trabalho da CPA no âmbito da 
legislação, tal como supracitado, a CPA/UFRPE também vem sistematicamente 
ampliando os processos de autoavaliação na IES. O presente artigo apresenta 
trajetórias do processo de autoavaliação da UFRPE, coordenado pela CPA/UFRPE, 
enfatizando, sobretudo, a aproximação do trabalho da CPA/UFRPE com os cursos 
de graduação e subsídios dos resultados da autoavaliação institucional nos 
processos de avaliação dos cursos. Nesse sentido, discutimos especificamente 
sobre a proposta de elaboração do Boletim CPA/UFRPE, constituído com o objetivo 
de ser um instrumento de divulgação dos resultados dos ciclos avaliativos, por 
meio do qual se pode colaborar para tomada de decisões, nos diferentes níveis de 
gestão acadêmica e administrativa, visando às melhorias para os cursos de 
graduação.  

Acreditamos que discutir a elaboração do Boletim CPA/UFRPE auxilia a 
reflexão de possíveis caminhos para utilização de dados da autoavaliação 
institucional, os quais podem fornecer subsídios para colocar em prática o caráter 
transformador da avaliação na educação superior. Por meio do Boletim 
CPA/UFRPE, os resultados da autoavaliação podem ser facilmente visualizados, 
buscando-se embasar o processo de planejamento, criando condições para que a 
universidade confirme, renove, atualize seus projetos, programas e cursos de 
graduação, conforme metas e objetivos do Plano de Desenvolvimento Institucional 
da UFRPE (PDI, 2013-2020).    
 
2. METODOLOGIA 
 
CPA/UFRPE: interfaces metodológicas no processo de Autoavaliação 
Institucional  

 
Conforme informações constantes no Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI/UFRPE, 2013-2020), a UFRPE oferta 51 (cinquenta e um) Cursos de 
Graduação, 40 (quarenta) na modalidade presencial e 11 (onze) cursos na 
modalidade a distância. Dos cursos presenciais, destacam-se: 7 (sete) na área de 
Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, 2 (dois) Ciências Biológicas, 4 
(quatro) Computação e Informática, 15 (quinze) de Formação de Professores, 5 
(cinco) Engenharias, sendo 4 (delas) referentes a Cursos das Ciências Agrárias, 
como Engenharia Florestal, Agrícola e Ambiental, e 2 (dois) cursos de Pesca. Além 
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desses cursos, a Instituição oferece mais 8 (oito) Cursos das Ciências Agrárias, na 
Sede, em Recife, e nas Unidades Acadêmicas de Garanhuns e Serra Talhada. Dos 
Cursos da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec), 
9 (nove) são de formação de professores, 1 (um) da área de Computação e 
Informática e 1 (um) na área de Humanas, ofertados em polos distribuídos nos 
Estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará e Tocantins. Em 2014, foi criada a 
Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) com oferta de mais 5 
(cinco) cursos na área de engenharia, a saber: Civil, Elétrica, Eletrônica, Mecânica e 
de Materiais.  

A UFRPE é sediada no Campus de Dois Irmãos, no Recife/PE, e tem suas ações 
estendidas por todo o estado de Pernambuco, por meio das Unidades Acadêmicas 
de: Garanhuns (UAG), Serra Talhada (UAST), Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e 
Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec). Destacam-se, também, os campi 
avançados, ou seja, extensões situadas no Litoral, na Zona da Mata, no Agreste e no 
Sertão de Pernambuco, além do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI). 

Tendo em vista esse perfil institucional, a UFRPE vem consolidando seus 
ciclos de autoavaliação desde 2004. Paulatinamente, a CPA/UFRPE busca criar 
uma cultura de autoavaliação entre docentes, discentes e técnicos, no sentido de 
fortalecer a prática formativa da avaliação como constitutiva para processos de 
planejamento institucional.  

A composição da CPA/UFRPE assegura a participação de todos os segmentos 
da comunidade universitária e de representantes da sociedade civil organizada. 
Entre os anos de 2004 e 2011, a Comissão era constituída por 18 integrantes, com 
a seguinte composição: 4 representantes de cada segmento (docente, técnico-
administrativo, discente e sociedade civil organizada) e um coordenador geral e 
coordenador adjunto. Em 2012, a Comissão busca integração de representantes 
das Unidades Acadêmicas, formalizando subcomissões da CPA/UFRPE na UAG, 
UAST, UAEADTec, e no CODAI. Mais recentemente, no ano de 2014, foi formalizada 
a subcomissão CPA/UFRPE da UACSA. Na atualidade, a CPA/UFRPE já é composta 
por 35 membros.  

Em uma década de implementação do Processo de Avaliação Institucional, 
especialmente no que concerne à construção e sensibilização paulatina da 
comunidade acadêmica, a CPA/UFRPE vem buscando formas de ampliar a 
autoavaliação institucional para além do caráter meramente regulatório, buscando 
procedimentos metodológicos de avaliação institucional interna, utilizando 
procedimentos, instrumentos e indicadores, definidos juntamente à comunidade 
acadêmica. Assim, buscamos a avaliação da instituição como uma totalidade 
integrada e a percepção da autoavaliação como prática educativa e coletiva (DIAS 
SOBRINHO 2000; RISTOFF, 2000; MARBACK NETO, 2007). 

Especificamente, no ciclo avaliativo 2012-2014, foram realizadas ampliação 
de ações de divulgação sobre o trabalho da CPA, entre os segmentos docente e 
técnico-administrativo; bem como ações de mobilização para participação no 
processo de autoavaliação institucional, entre o segmento discente. 

No ano de 2012, o instrumento de avaliação da CPA/UFRPE foi reelaborado. 
Foram elaborados questionários, contemplando cada segmento universitário 
(discente, docente e técnico-administrativo) e especificidades entre cursos de 
graduação presencial e educação a distância. Os Questionários CPA/UFRPE 
contemplaram perguntas sobre todas as 10 dimensões avaliativas do SINAES. Para 
os anos de 2013 e 2014 foi elaborado Questionário Discente/Docente, o qual 
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contemplava perguntas sobre a Dimensão II [Ensino, Pesquisa e Extensão], 
aplicado somente entre segmento discente. Antes da aplicação dos questionários 
foram realizados testes-piloto e validação do instrumento junto à comunidade 
universitária. Os questionários foram disponibilizados eletronicamente na base do 
Sistema de Informações de Gestão Acadêmica (SIG@) e o período de autovaliação 
institucional foi incluindo no calendário acadêmico, o que certamente vem 
auxiliando no respaldo das ações da CPA/UFRPE. 

Entre as ações de divulgação, buscou-se solidificar parcerias com a Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), Pró-Reitoria de Gestão Estudantil 
(PROGEST) e Coordenação de Acompanhamento e Monitoramento de Egressos 
(CAME). Em relação à parceria com a Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), a CPA destaca a importância de 
alocação da Comissão nesta Pró-Reitoria, efetivada em 2012, em função do 
desenvolvimento de propostas de trabalho integrado com a agenda de 
planejamento institucional. Assim, estamos consolidando o diálogo entre 
autoavaliação e planejamento institucional em prol da melhoria da educação 
superior e dos serviços ofertados pela UFRPE. 

Em relação à parceria com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, foi 
constituído trabalho colaborativo entre a Coordenação de Acompanhamento 
Pedagógico e a CPA, de forma a incluir apresentações das ações da CPA na 
programação do Curso de Atualização Pedagógica. Em decorrência da parceria, 
realizada desde 2014, observamos a ampliação, entre o segmento docente, da 
compreensão sobre a importância da autovaliação institucional nos processos de 
melhorias da gestão administrativa superior e gestão acadêmica nos cursos de 
graduação.    

Ressaltamos que a parceria com as Pró-Reitorias da UFRPE vem se 
consolidando como uma estratégia de buscar apoio e articulação para as ações da 
CPA, haja vista que a Comissão busca ampliar o suporte institucional e técnico para 
atender às demandas da CPA, tal como propõe a regulamentação do SINAES. 

Tendo em vista a necessidade de ampliar a divulgação e a sensibilização das 
ações relativas à autoavaliação institucional, a CPA/UFRPE vem continuamente 
estreitando a interação com gestores institucionais, diretores acadêmicos, 
coordenadores de cursos, representantes de segmentos docente/discente/técnico, 
no sentido de consolidar a participação da comunidade acadêmica nos processos 
avaliativos. Ressalta-se que a participação dos sujeitos nos ciclos avaliativos não é 
obrigatória, tendo em vista a concepção formativa que norteia a prática de 
autoavaliação da CPA/UFRPE. Sob esse aspecto, destaca-se que, no ciclo avaliativo 
2012-2014, os instrumentos de avaliação dos diferentes segmentos 
(docente/discente/técnico) ficam disponíveis na base SIG@ durante período de 
aproximadamente três meses. Durante esse período, a CPA/UFRPE desenvolveu 
ações de divulgação para envolver toda a comunidade acadêmica, por meio de 
participação em encontros pedagógicos dos cursos, encontros de formação dos 
servidores, informativos nas páginas de website institucionais, inserção de 
faixas/cartazes pelos campi, além de divulgação em salas de aula, junto às 
coordenações de cursos. No caso dos cursos de Educação a Distância, os 
informativos sobre o processo de autoavaliação institucional também foram 
publicados na página principal do ambiente virtual de aprendizagem (Moodle) da 
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Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia, bem como nas salas 
virtuais de cada curso de graduação na modalidade a distância da UFRPE. 

A ampliação de ações de divulgação possibilitou aumento significativo do 
índice de participação do segmento discente no processo de Autoavaliação 
Institucional. Foi alcançado um índice geral de 34,48%. No Campus Dois Irmãos, o 
índice de participação ficou em torno de 41% (Gráfico 01). Considerando que a 
participação é voluntária e o índice de participação em 2012 e 2013 foi em média 
de 18%, respectivamente, o percentual geral alcançado significa uma importante 
ampliação de participação estudantil no processo de Autoavaliação Institucional. 
 

Gráfico 01 – Participação dos estudantes no Questionário Discente/Docente 
CPA/UFRPE 2014 [Cursos de Graduação (Campus Dois Irmãos)] 

 

 
Fonte: CPA/UFRPE, 2014. 
Certamente, a ampliação dos percentuais reflete a abrangência das ações que 

foram desenvolvidas para sensibilização/mobilização e contribuem para que as 
avaliações da CPA sejam significativas para o processo de avaliações dos cursos e 
para o planejamento de ações estratégicas da UFRPE. Nesse cenário, a CPA/UFRPE, 
visando reafirmar a importância de aperfeiçoar os canais de comunicação para 
divulgação dos resultados da Autoavaliação Institucional, efetivou a proposta de 
elaboração do Boletim CPA/UFRPE. O Boletim é um documento com informações 
específicas sobre os resultados da autoavaliação interna por curso de graduação. O 
principal objetivo do Boletim é auxiliar o Coordenador, o Colegiado de 
Coordenação Didática (CCD), o Núcleo Docente Estruturante (NDE), juntamente 
com discentes e docentes nos processos de avaliação e revitalização do curso. Na 
próxima seção, detalhamos a consolidação da proposta do Boletim por curso de 
graduação, bem como os novos cenários vislumbrados pela CPA/UFRPE, para o 
ciclo avaliativo 2015-2017, em meio aos desafios de solidificação da autoavaliação 
institucional na IES.  
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 
Boletim CPA/UFRPE por curso de graduação 
 

No ano de 2015, a CPA lança a edição nº01 do Boletim CPA/UFRPE. O Boletim 
é elaborado com informações específicas sobre os resultados da autoavaliação 



 

66 
 

interna (Ano: 2014), por curso de graduação. A proposta de elaboração do Boletim 
CPA/UFRPE por curso está embasada tanto no projeto de buscar estratégias mais 
efetivas de divulgação dos relatórios de autoavaliação institucional, para além do 
âmbito legal de disponibilizar anualmente os relatórios para o INEP, bem como em 
consonância com as novas exigências para efetivar a autoavaliação dentro da IES 
de forma que os resultados possam efetivamente subsidiar as tomadas de decisão 
no âmbito da gestão administrativa superior e gestão acadêmica nos cursos de 
graduação. 

Após a aplicação do Questionário Discente/Docente, entre o segmento 
discente, foi possível reunir informações sobre práticas de ensino no curso de 
graduação, contemplando informações sobre: Plano de Ensino, Práticas de Ensino, 
Processos e Critérios de Avaliação de Aprendizagem e Relações Interpessoais. 
Assim, assegurando informações sistematizadas no Boletim, os dados da 
autoavaliação institucional podem auxiliar diretamente a Coordenação de Curso, o 
Colegiado de Coordenação Didática (CCD), o Núcleo Docente Estruturante (NDE), 
juntamente com discentes e docentes nos processos de avaliação e de revitalização 
do curso.  

Foram elaboradas 04 versões do Boletim CPA/UFRPE, uma versão para cada 
Unidade Acadêmica (Garanhuns, Serra Talhada, Educação a Distância) e para o 
Campus Dois Irmãs (sede). O Boletim foi disponibilizado para cada coordenação de 
curso de graduação, de forma que a coordenação, juntamente com o apoio de seus 
respectivos colegiados (CCD/NDE), possa liderar os processos de análise de dados 
em conjunto com docentes e discentes do curso.  

Certamente, a construção de uma cultura de autoavaliação institucional 
envolve processos contínuos e complexos, no sentido de propiciar 
(re)planejamentos com vistas a aprimorar as ações desenvolvidas pela UFRPE nas 
articulações entre ensino, pesquisa e extensão (NANES et al, 2014). Observamos, 
também, a partir dessa experiência com a disponibilização do Boletim CPA/UFRPE, 
que quando a comunidade universitária começa a participar efetivamente da 
autoavaliação institucional e recebe devolutiva, dentro de um ciclo avaliativo, os 
processos de participação na autoavaliação tornam-se mais perenes. Além disso, 
notamos como os resultados sistematizados, de maneira acessível e compreensível, 
otimiza a elaboração de propostas de (re)planejamentos, considerando as 
diferentes dinâmicas dos cursos de graduação da UFRPE. Mesmo ainda iniciando a 
distribuição do material e estreitando os diálogos com as coordenações de cursos, 
identificamos que mais de 15% dos cursos já iniciaram a utilização desse Boletim 
no (re)planejamento do Projeto Pedagógico do Curso (PPC).  

Por meio de relatos de algumas coordenações de cursos, apresentados em 
reuniões de socialização dos Boletins/CPA, nota-se que a autoavaliação 
institucional na UFRPE começa a fazer parte da programação das ações das 
coordenações de curso de graduação, juntamente com seus pares (colegiados, 
núcleos docentes estruturantes, docentes e discentes), no sentido de promover um 
novo olhar em relação aos projetos pedagógicos dos cursos. As ações futuras da 
CPA/UFRPE voltam-se agora para os registros escritos dos relatos dessas 
coordenações, tendo em vista a discussão dos resultados dos Boletins/CPA, o que 
certamente irá fortalecer o ciclo avaliativo, em sua escala retroalimentar, 
corroborando para que a diagnose possa subsidiar transformações e melhorias nos 
cursos ofertados pela IES. 
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Novos Cenários da CPA/UFRPE 
 

Ao iniciar o ciclo avaliativo 2015-2017, a CPA/UFRPE visa à adequação ao 
novo cenário em que a autovaliação institucional começa a ter um maior peso na 
avaliação da IES. Sobretudo, considerando que os resultados da avaliação devem 
ser utilizados para o planejamento institucional e para atender às demandas 
apontadas pela comunidade acadêmica. Nesse sentido, relembramos que a 
importância da atuação da CPA nos processos avaliativos, a serem descritas no 
Relato Institucional, corroborará para que os resultados encontrados sejam 
utilizados na execução do PDI, bem como sua atualização ou reformulação. 

Dessa forma, os resultados da autoavaliação tornam-se instrumentos de 
assessoramento para que a IES elabore suas políticas e planejamentos estratégicos 
no cumprimento de sua missão. No entanto, embora essa importância venha sendo 
reconhecida nos últimos anos, é sabido que, no nível estrutural, as condições para 
o devido funcionamento das CPAs não ocorre proporcionalmente ao crescimento 
de sua atuação e importância dentro das instituições. Tal como destacam Silva 
(2010) e Silva e Gomes (2011), em estudos realizados com universidades federais 
no Nordeste, a efetivação do trabalho conduzido pelas CPAs perpassa por diversas 
dificuldades, tais como: carência de assistência técnica, parca infraestrutura e 
ausência de destinação orçamentária para realização das pesquisas avaliativas. No 
âmbito das discussões promovidas no I e II Fórum das CPAs de Pernambuco (2012, 
2013) foi registrado que entre as IES públicas do estado de Pernambuco existem 
diversas demandas para melhoria do trabalho conduzido pela CPA, tais como: 
ampliação do número de servidores, deliberação orçamentária continuada e 
necessidade de melhores espaços físicos, estrutura e disponibilidade de materiais 
de trabalho (NANES et al, 2014).    

No caso da CPA/UFRPE, observamos que as condições para funcionamento das 
atividades da comissão precisam ser reconfiguradas, haja vista que as 
necessidades estruturais ainda precisam ser ampliadas para atender às novas 
legislações e normativas que regem a autovaliação institucional. Um dos avanços 
identificados foi alocar a CPA/UFRPE na Pró-Reitoria de Planejamento e 
Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), assim há uma parceria entre as duas 
instâncias, atendendo às atuais normatizações do INEP. No entanto, para a 
iniciação do novo ciclo avaliativo [2015-2017], observam-se demandas em relação 
ao quantitativo de servidores e disponibilização de licenças de programas 
estatísticos para tratamento dos dados coletados, em virtude da dimensão da 
comunidade universitária [mais de 12 mil integrantes]. Especificamente, de modo 
que se possa atender às demandas referentes à aproximação do trabalho da CPA 
com os processos de avaliação dos cursos de graduação, observa-se a necessidade 
de que profissionais técnicos em assuntos educacionais sejam alocados na 
Comissão. Assim, será viável consolidar a proposta de articulação entre 
autoavaliação institucional e avaliação dos cursos de graduação.  

No âmbito da regulação institucional interna da UFRPE, a proposta de uma 
nova Resolução15, que visa estruturar diretrizes para elaborar e reformular os 
Projetos Pedagógicos dos Cursos de Graduação, contempla uma grande conquista 

                                                           
15 Desde o ano de 2014, a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação da UFRPE tem conduzido, em 
conjunto com as coordenações de cursos de graduação e docentes, a elaboração de Resolução que 
visa estruturar diretrizes para elaborar e reformular os Projetos Pedagógicos dos Cursos de 
Graduação (PPC). 
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da autovaliação institucional, na medida em que propõe que na descrição das 
estratégias de avaliação do Projeto do Curso, seja incluída e explicitada as formas 
de articulação com os relatórios da CPA.  

Dessa forma, deliberada a Resolução supracitada, os resultados da 
autovaliação institucional necessariamente irão precisar ser utilizados no 
planejamento dos cursos de graduação. Assim, destaca-se que, dentre os novos 
cenários vislumbrados para CPA/UFRPE, a parceria com a Pró-Reitoria de Ensino 
de Graduação tem sido fundamental para aproximar os cursos de graduação com 
as avaliações internas e externas. Além do que, há de se ressaltar a forma 
sistemática com que a CPA tem acompanhado os cursos que estão recebendo 
avaliações in loco do MEC (no processo de recredenciamento/reconhecimento) e 
assessorado os cursos que apresentaram conceitos 02 e 03 no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE). Embora a CPA/UFRPE não tenha esse papel 
de pensar pedagogicamente um curso, vem atuando nesse âmbito, o que reforça a 
demanda por profissionais com formação em assuntos educacionais na 
composição de membros da Comissão. 

Por fim, ressalta-se que, embora ainda existam muitos desafios para 
consolidação da autoavaliação institucional, muitos esforços têm sido deliberados 
para melhorar a atuação da Comissão nos âmbitos da: (i) mobilização acadêmica 
para envolvimento com avaliação, (ii) para que avaliação seja  continuada, (iii) 
para disseminação dos resultados obtidos e (iv) para que os resultados da 
avaliação possa de forma efetiva subsidiar o planejamento institucional e as 
políticas acadêmicas da UFRPE. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
  

O papel da CPA é fundamental para as instituições públicas e privadas, que 
atuam na Educação Superior, estarem revisitando ações, metodologias e propostas 
estratégicas que atendam às demandas e às singularidades de cada IES. 
Certamente, cada instituição revela concepções e práticas diferenciadas acerca dos 
processos de autoavaliação institucional, buscando ajustar-se à legislação 
educacional em vigor, sem perder de vista o compromisso com uma proposta de 
educação superior de qualidade, ancorada nos eixos ensino, pesquisa e extensão. 

Exercer um papel político e técnico para concretização da cultura avaliativa 
configura-se ainda como um desafio para a CPA/UFRPE, principalmente na 
proposição de uma prática autoavaliativa cooperativa e democrática. Acreditamos, 
todavia, que propostas para melhorar as formas de divulgação dos relatórios de 
autoavaliação institucional, no âmbito da IES, possam favorecer o diálogo e 
fomentar análises qualitativas, contribuindo para identificação das potencialidades 
e das fragilidades dos respectivos cursos. Aqui, fazemos uso das palavras de Vale 
(2009), em relação às potencialidades da avaliação: “[...] quando se quer 
transformar ou aperfeiçoar um curso a primeira tarefa é proceder a sua avaliação 
como meio de obter informação relevante sobre sua estrutura e funcionamento; 
mas avaliar significa, no limite, julgar e julgar é, em última instância, estabelecer 
uma relação entre um projeto existente (em ato) e um projeto possível (em 
potência)”.  

É a partir dessa reflexão que a CPA/UFRPE tem depositado seus esforços na 
continuidade da avaliação do ensino de graduação, revendo seus instrumentos e 
relatórios consolidados, contribuindo para uma leitura amplificada, dialogada 
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coletivamente com toda comunidade universitária. Assim, certamente 
colaboramos para que a Universidade compreenda a necessidade de avaliar 
continuamente projetos, planejamentos didáticos e práticas docentes com foco no 
tripé ensino-pesquisa-extensão, visando estreitar as relações entre educadores e 
educandos em um cenário marcado pelas inovações pedagógicas e tecnológicas. 
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CAPÍTULO VI: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA: UMA ALTERNATIVA 
PARA IDENTIFICAÇÃO DAS FRAGILIDADES DO PROCESSO 
 
Vivianini Marques (UNIVASF) 
 
RESUMO: Após 11 anos da instituição do SINAES - Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior – através da Lei 10.861/04, as Comissões Próprias de Avaliação 
(CPA’s), nas Instituições de Ensino Superior (IES’s) ainda enfrentam várias dificuldades. 
Suas atividades estão diretamente ligadas à atuação da gestão e participação da 
comunidade acadêmica e externa. Neste estudo é ressaltada a corresponsabilidade dos 
três pilares (CPA, Gestão e Comunidade acadêmica e externa) para obtenção de resultados 
efetivos e eficazes do processo de avaliação interna. Para identificar as fragilidades na 
atuação destes três pilares, seus efeitos e, principalmente, para suscitar medidas para 
promoção de melhorias, propõe-se um instrumento de avaliação a ser utilizado pelos 
membros das CPA’s.  O estudo foi realizado com base na análise dos relatórios da 
CPA/UNIVASF desde o ano de 2006, das diretrizes propostas pelo MEC, pesquisas em 
periódicos, em anais e em livros, e principalmente, nas experiências vivenciadas pelos 
membros da CPA/UNIVASF e participação em Fóruns. Quando aplicado pela 
CPA/UNIVASF, foi proporcionada a abertura de discussão e proposição de medidas para 
melhoria do processo de avaliação interna na CPA/UNIVASF a partir de mudanças na 
atuação de todos os envolvidos: CPA, Gestão e Comunidade. 
 
Palavras-chave: Desafios do processo de avaliação, Corresponsabilidade, Instrumentos 
de avaliação. 
 

INTRODUÇÃO 
 

O sistema de avaliação da educação superior brasileira foi criado na década 
de 90, estruturando-se inicialmente no Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras (PAIUB) (COSTA et al., 2010). Aproximadamente 10 anos 
depois, em 2004, as instituições de ensino superior foram obrigadas a criarem 
Comissões Próprias de Avaliação, por meio da Lei n°10.861 (BRASIL, 2004). Após 
11 anos, pode-se observar diversos desafios associadas ao processo de avaliação. 

Na UNIVASF, a criação da CPA aconteceu, praticamente, desde o início de 
suas atividades, ao passo que na maior parte das instituições públicas e privadas 
da época, essa exigência veio após experiências com o PAIUB. Entretanto, 
constatou-se que a realização das atividades das CPA’s nas Instituições de Ensino 
Superior (IES’s) enfrentou e ainda enfrenta dificuldades bastante similares.  

No caso das experiências vivenciadas na UNIVASF, apesar da resolução 
07/2005 prever a participação das Comissões Setoriais, as denominadas 
Comissões Próprias de Avaliação nos Colegiados (CPAC’s), existem várias barreiras 
ou especificidades que vem sendo superadas. Uma delas se deve a característica 
multicampi da IES, que até 2014, estava organizada em 6 campi universitários, 
localizados em três estados (PE, BA e PI), nos quais estão distribuídos 24 cursos de 
graduação e 13 cursos de Pós-Graduação Stricto Sensu (BRASIL, 2015).  

Outro aspecto a ser considerado, está relacionado com a oferta de cursos à 
distância. A partir do ano de 2013, a UNIVASF ampliou o número de vagas, 
ofertando, além das vagas para os cursos presenciais, 1.600 vagas para cursos não 
presenciais. Os novos cursos à distância estão sendo objeto de autoavaliação pelos 
coordenadores dos cursos, entretanto ainda não estão previstos explicitamente na 
resolução 09/2013-CONUNI em vigor. 
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Quanto à gestão, a UNIVASF está estruturada em órgãos Colegiados 
deliberativos de cada curso de graduação e pós-graduação, o que também interfere 
no procedimento metodológico a ser utilizado pela CPA. 

Dentro da proposta de estruturação em órgãos Colegiados, cada coordenador 
de curso tem assento e voto no conselho universitário, além de um número de 
discentes e técnicos. Destacando-se que os autores deste trabalho desconhecem 
conselho superior universitário que reserve assento e voto para o 
coordenador/presidente da CPA. 

Quanto à representatividade nos resultados, a experiência na CPA/UNIVASF 
vem indicando que o processo voluntário em lugar do obrigatório depende 
diretamente da cultura da avaliação e permite flutuações na participação entre os 
ciclos, além de baixa credibilidade quanto às fragilidades apontadas. Após 11 anos, 
a CPA/UNIVASF considerou que todas as medidas para aumentar a 
representatividade nos resultados foram realizadas e que apesar delas, não há 
como sistematizar o processo sem aderir à participação obrigatória (BRASIL, 
2015). 

Nesse contexto, o objetivo deste estudo foi discutir, não sobre qual o melhor 
procedimento metodológico a ser utilizado, mas sim, respeitando-se as 
especificidades de cada IES, como identificar as fragilidades do processo de 
avaliação interna para uma melhor eficiência e eficácia das ações a serem 
desenvolvidas.  

 
2. METODOLOGIA 
 
 Este estudo foi realizado com base na análise dos relatórios da 
CPA/UNIVASF desde o ano de 2006, das diretrizes propostas pelo MEC, pesquisas 
em periódicos, em anais e em livros, e, principalmente, nas experiências 
vivenciadas por membros da CPA da UNIVASF a partir da participação em Fóruns e 
atuação na CPA.  
 Sendo assim, trata-se de uma pesquisa bibliográfica, descritiva e de 
desenvolvimento, uma vez que visa discutir sobre o que promove a consolidação 
das CPA’s e principalmente, sobre o que dificulta, consideravelmente, a atuação da 
CPA em uma IES. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Após 11 anos de atividades, os membros das CPA’s não poderão mais 
argumentar que estão “engatinhando” para justificar a ausência de medidas para 
melhoria da qualidade. Já existem diversos documentos para auxiliar o processo de 
avaliação, incluindo a nota técnica INEP/DAES/CONAES No 065 de 2014, que versa 
sobre o conteúdo do relatório, na qual um dos itens está associado diretamente 
sobre quais ações serão realizadas com base na análise dos dados obtidos no 
processo de avaliação interna. 

Nesse contexto, caso não se alcance a melhoria esperada, quanto aos aspectos 
avaliados, há de se reconhecer que todos são corresponsáveis. Caso uma das 
categorias, seja ela a CPA, a gestão ou ainda a comunidade acadêmica e/ou externa 
não faça a sua parte, então o fracasso será o resultado.  

Com base nas dificuldades relatadas em fóruns de discussão e nos resultados 
obtidos até esta data, como aqueles registrados nos relatórios anuais de avaliação 
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dos anos de 2012, 2013 e 2014 (BRASIL, 2013; BRASIL, 2014; BRASIL, 2015), 
propõe-se que o sucesso do processo de avaliação interna depende da atuação do 
tripé: Gestão; CPA e Comunidade (acadêmica e externa). Com base nisto, destaca-
se que na falta de um deles não há como obter a adequada eficiência e eficácia do 
processo.   

Para cada um destes pilares, são propostos iguais números de aspectos que 
devem ser verificados para o sucesso do processo avaliativo. 

O que compete à gestão da IES? 
1) Estabelecer propostas para motivação dos membros quanto à 

remuneração ou aproveitamento em processos de análise de progressão 
funcional; 

2) Disponibilizar infraestrutura adequada para o funcionamento da CPA 
(espaço físico e equipamentos); 

3) Disponibilizar pessoal técnico administrativo e, principalmente de 
Tecnologia da Informação (TI); 

4) Responder quaisquer questionamentos oriundos da CPA; 
5) Informar à CPA e realizar ações com base na análise do relatório de 

autoavaliação institucional; 
6) Incluir representante membro da CPA em reuniões administrativas para 

tomada de decisão/planejamento (assentos em conselhos ou colegiados 
superiores); 

7) Apoiar a capacitação dos membros da CPA (participação em eventos e 
cursos); 

8) Conceder autonomia à CPA no que diz respeito aos procedimentos 
metodológicos, análise dos resultados e divulgação. 

O que compete aos membros da CPA? 
1) Conhecer as diretrizes do SINAES e promover acesso rápido à 

documentação; 
2) Estipular critérios para análise de cada eixo; 
3) Promover a realização de capacitação periódica para os membros da 

comissão; 
4) Promover a realização de avaliação de infraestrutura in loco; 
5) Elaborar o relatório anual, seja na versão parcial ou final; 
6) Propor calendário de atividades em consonância com o período para 

feedback e atuação da gestão. No caso da CPA/UNIVASF: o ciclo PDCA 
(SIQUEIRA; SANTOS, 2014); 

7) Realizar a divulgação dos resultados em dois níveis: gestão e comunidade 
(acadêmica e externa); 

8) Promover a obtenção da representatividade nos resultados 
(sensibilização e ferramentas de Tecnologia da Informação - TI). Neste 
item, faz-se necessário a decisão sobre a participação voluntária ou 
obrigatória. 

 
O que compete a todos os envolvidos no processo avaliativo (docentes, 

discentes, técnicos e comunidade externa) pode ser descrito em dois tópicos, 
entretanto, sem qualquer perda no grau de importância: “Participar obrigatório, ou 
voluntariamente, do processo, no que diz respeito à participação no 
preenchimento dos questionários” e “Participar das reuniões/encontros 
promovidas pela CPA”. 
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Isto posto, a eficiência e eficácia do processo de avaliação interna depende 
diretamente destes três pilares. Sem um deles, o processo é “manco” e não surtirá 
o resultado almejado, mas apenas ações ou encaminhamentos pontuais, com 
resultados bastante aquém do que se poderia alcançar. 

A partir desta discussão, foi estabelecida a pontuação de 1 a 5 sobre cada um 
dos tópicos descritos (1-não existe(m)/não há, não estão relacionadas; 2-
insuficiente; 3- suficiente; 4-muito bom/muito bem; 5-excelente) e propõe-se que 
o sucesso do processo de avaliação interna estará associado aos resultados 
daquela análise. Em trabalhos de pesquisa futuros, propõe-se utilizar a mesma 
escala de likert (1 a 5) para que, aplicado a várias IES’s, se obtenha a previsão de 
sucesso das ações tomadas com base nos resultados do processo de avaliação 
interna. Segue, como exemplo, os aspectos e os resultados da análise pela 
presidente da CPA/UNIVASF, descritos na tabela 01, a seguir: 
 
Tabela 01 – Calendários de reuniões da Comissão Organizadora do IV Fórum das 
CPA’s de Pernambuco e do II Seminário de Autoavaliação das IES’s de Pernambuco 
 
IES: Universidade Federal do Vale do São Francisco – UNIVASF 
Aspectos Pontuação 
Gestão  
1) Estabelece medidas para motivação dos membros quanto à 
remuneração ou aproveitamento em processos de análise de 
progressão funcional 

3 

2) Disponibiliza infraestrutura adequada para o funcionamento 
da CPA (espaço físico e equipamentos) 

5 

3) Disponibiliza pessoal técnico administrativo e, 
principalmente de Tecnologia da Informação (TI) 

2 

4) Responde quaisquer questionamentos e encaminhamentos 
oriundos da CPA. 

4 

5) Informa à CPA e realiza ações com base na análise do 
relatório de autoavaliação institucional 

3 

6) Inclui representante membro da CPA em reuniões 
administrativas para tomada de decisão/planejamento (assentos 
em conselhos ou colegiados superiores) 

1 

7) Apóia a capacitação dos membros da CPA (participação em 
eventos e cursos) 

4 

8) Concede autonomia à CPA no que diz respeito aos 
procedimentos metodológicos, análise dos resultados e divulgação 

5 

Média - gestão  3,4 
CPA  
1) Conhece as diretrizes do SINAES e promove acesso rápido à 
documentação 

4 

2) Estipula critérios para análise de cada eixo 5 
3) Promove a realização de capacitação periódica para os 
membros da comissão 

2 

4) Promove a realização de avaliação de infraestrutura in loco. 5 
5) Elabora o relatório anual, seja na versão parcial ou final e 
deposita através do sistema e-MEC 

5 

6) Propõe calendário de atividades em consonância com o 5 
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período para feedback e atuação da gestão 
7) Realiza a divulgação dos resultados em dois níveis: gestão e 
comunidade (acadêmica e externa) 

5 

8) Promove a obtenção da representatividade nos resultados 
(sensibilização e ferramentas de TI) 
Voluntária (V) ou Obrigatória (O)?  V 

3 

Média CPA 4,3 
Todos os envolvidos no processo avaliativo (docentes, 
discentes, técnicos e comunidade externa) 

 

Participa obrigatório, ou voluntariamente, do processo, no que 
diz respeito participação no preenchimento dos questionários 

 

Docentes 4 
Discentes 2 
Técnicos 2 
Comunidade externa 1 
Participa de reuniões/encontros promovidas pela CPA  
Docentes 4 
Discentes 2 
Técnicos 2 
Comunidade externa 2 

Média- Envolvidos no Processo 2,4 
Média geral 3,3 
 
Deve-se destacar que no item para avaliação dos aspectos relativos à CPA, os 

resultados descritos se referem à autoavaliação, já que foi respondido pela 
presidente da CPA. Ressalta-se ainda, que o resultado está associado à 
identificação de fragilidades do processo, como ferramenta de auxílio para os 
membros da CPA, com destaque para o envolvimento da gestão e comunidade 
acadêmica e externa. 

Com base nos resultados descritos na tabela 01, as maiores fragilidades do 
processo de avaliação estão, atualmente, na participação da comunidade, 
principalmente, os discentes, técnicos e comunidade externa; na falta da 
disponibilidade de profissional de tecnologia da informação; na representação de 
membro da CPA em reuniões administrativas para tomada de 
decisão/planejamento e na promoção de atividades para capacitação periódica dos 
membros da comissão (notas inferiores a 3 na escala de likert). Quanto à esta 
última fragilidade, foi elaborada proposta de capacitação, segundo a qual a 
presidente da CPA irá participar como professora em curso ofertado à distância, 
em parceria com a Secretaria de Educação à distância(SEAD). Estima-se que a 
oferta seja anual e que todos os membros da CPA e das CPAC’s deverão participar. 

Conforme citado, observou-se que a adesão à participação voluntária da 
comunidade acadêmica (técnicos, docentes e discentes) vem trazendo prejuízos 
significativos, com flutuações entre os ciclos e perda de credibilidade. Para 
solucionar esta fragilidade, optou-se pela adesão à participação obrigatória dos 
envolvidos no processo, no caso particular do preenchimento dos questionários de 
avaliação. Quanto à participação da comunidade externa, decidiu-se pela promoção 
de fórum de discussão, através do qual os membros representantes da comunidade 
externa, na CPA e nas CPAC’s, ficarão responsáveis pela discussão e proposição de 
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ações para ampliar a participação da comunidade externa no processo de 
avaliação. 

Com relação à identificação da necessidade de um profissional de TI, os 
membros da CPA, com base nos resultados obtidos, estão em fase de discussão com 
o Reitor da UNIVASF, sobre a disponibilidade daquele profissional para apoio ao 
processo de avaliação institucional. 

No que diz respeito à representação de membro da CPA em reuniões 
administrativas para tomada de decisão/planejamento, deve-se destacar que, de 
acordo com os autores deste texto, o relatório anual não é comumente acessado 
durante reuniões de planejamento e que muitas fragilidades poderiam ser 
resolvidas ao longo do ano subsequente ao documento depositado através do 
sistema, nas IES’s em que os membros da CPA tivessem voz e voto nas reuniões ou 
processos de tomada de decisão. 

Finalmente, com base nas médias individuais (Gestão, CPA e participação da 
comunidade) e na média geral, constata-se que, apesar dos esforços da CPA 
(nota=4,3), o processo de avaliação interna na IES está ocorrendo de forma pouco 
acima de apenas suficiente (média geral=3,3), mas que a partir do diagnóstico e da 
implementação das medidas propostas espera-se, em futuro próximo, um aumento 
da pontuação, visando uma avaliação acima da média, ou seja, não apenas regular, 
mas como muito boa ou excelente. 
 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Decorridos 11 anos da instituição da CPA em cada IES, como responsável pela 
realização do processo de avaliação interna para melhoria contínua do ensino 
superior, o cenário é de desafios, mas também de avanços significativos. 
Destacando-se que os resultados obtidos não dependem somente da atuação dos 
membros da CPA, mas com igual grau de importância, dependem da atuação dos 
gestores e da comunidade acadêmica e externa. 

Para avaliar se os processos de avaliação promovidos pelas CPA’s atendem as 
expectativas do INEP/DAES/CONAES e ao mesmo tempo, identificar as fragilidades 
e suas causas, propõe-se aplicar o instrumento proposto, que neste caso em 
particular, promoveu a abertura de discussão e proposição de medidas para uma 
maior eficiência e eficácia do processo de avaliação interna na CPA/UNIVASF, a 
partir de mudanças na atuação de todos responsáveis (CPA, Gestão e Comunidade). 
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CAPÍTULO VII: AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: ANÁLISE DOCUMENTAL DA 
AVALIAÇÃO INTERNA EM INSTITUIÇÕES FEDERAIS DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 
NO SINAES 
 
Assis Leão da Silva (IFPE) 
José Carlos Almeida Patrício Júnior (IFPE) 
Vilma de Albuquerque Santos (IFPE) 
Cislayne Cibelle de Sousa Ferreira (IFPE) 
 
RESUMO: O capítulo trata da análise da avaliação institucional em instituições federais de 
educação superior tomando como referência o Sistema Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (SIANES). Examina quais as possibilidades da avaliação na organização 
institucional, em sua modalidade de avaliação interna. Parte-se do pressuposto de que a 
avaliação institucional é um instrumento de constituição de critérios e parâmetros de 
qualidade. No entanto, na avaliação institucional têm predominado critérios e parâmetros 
de qualidade externos às instituições federais de educação superior. Como procedimento 
metodológico, utilizou-se a pesquisa documental, analisando-se, a partir do critério da 
“pertinência” e “relevância”, o processo de implementação da avaliação interna em três 
instituições federais de educação superior. Aponta-se, na pesquisa, que as perspectivas 
institucionais diferenciadas e as condições histórico-sociais influenciam a realização e as 
funções desempenhadas pela avaliação institucional em cada instituição analisada. 
Constatou-se, que o campo discursivo da avaliação se depara com condicionantes 
complexos de difícil materialidade na prática avaliativa. Não apenas na relação entre o 
discurso da democratização, presente no Sistema de Educação Superior, versus a 
qualidade; mas, também pelos obstáculos a materialização de uma cultura de avaliação na 
perspectiva formativa. Conclui-se que, o cenário atual de implementação da avaliação 
interna imprime aspectos peculiares ao desenvolvimento da avaliação institucional, 
sobretudo, no trabalho realizado pela Comissão Própria de Avaliação; o que expressa o 
grau de institucionalização da cultura da avaliação institucional, bem como as limitações 
no processo de implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 
fragmentação das avaliações, foco nas obsessões métricas, protagonismo do segmento 
docente em detrimento das demais representações, apatia da participação do segmento 
discente, burocratização, isolamento das comissões de avaliação, entre outros.  
 
Palavras–chave: Avaliação Institucional. Avaliação interna. Comissões Próprias de 
Avaliação. Instituições Federais de Educação. SINAES. 
 

 
1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
 

Na conjuntura brasileira atual, as demandas sociais16 por uma educação de 
qualidade têm suscitado uma série de debates, na sociedade em geral, acerca dos 
resultados proporcionados pelo sistema de educação superior. Um dos aspectos 
deste debate implica em identificar e reconhecer formas de potencializar a 
organização institucional e do sistema em seu contexto de atuação, respondendo 
aos anseios e perspectivas geradas pelo Estado, setor produtivo e o mercado, as 
famílias e a comunidade acadêmica.  

No entanto, o atendimento de múltiplas demandas e as várias propostas 
para organização das instituições e do sistema expressa visões e perspectivas 

                                                           
16 Democratização do acesso e permanência, qualificação profissional, assessoria técnica, 

desenvolvimento e inovação tecnológica, produção cultural, entre outros. 
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ideológicas distintas acerca da qualidade e do papel da educação superior. Uma 
dessas múltiplas possibilidades de modelar a organização institucional e do 
sistema como um todo, muito enfatizada pela legislação educacional atual, a 
exemplo, a LDB Lei nº 9.394/96, a Lei nº 5.773/06, e a Lei nº 10.861/04, e 
propagada por parte da sociedade civil organizada, pelo Estado e a comunidade 
acadêmica é a avaliação, como instrumento para fundamentar da regulação da 
educação superior. Instrumento muito defendido, criticado, desvirtuado e pouco 
compreendido no cotidiano das instituições de educação superior, mas 
hegemônico ao nível do discurso dos fazedores da política educacional. 

Por esta razão, almeja-se neste trabalho analisar o processo de 
implementação da avaliação institucional materializada na atual política de 
avaliação da educação superior, a partir de uma das três dimensões17 da avaliação, 
apontados por House (1994), a perspectiva tecnológica – o uso das técnicas e dos 
pressupostos teóricos da avaliação institucional nas Instituições de Educação 
Superior (IES). A partir desta perspectiva, é possível analisar a dimensão das 
relações entre o desenho da política em seus documentos e o formato que esta 
adquire em seu processo de implementação nas IES.  

O direcionamento do estudo foi voltado para análise de um dos três 
instrumentos de avaliação do SINAES, a Avaliação das Instituições de Educação 
Superior (AVALIES), centro de referência e articulação deste sistema desenvolvido 
em dois modelos básicos de avaliação18: a avaliação interna, coordenada pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA) na IES; e a avaliação externa, realizada por 
comissões designadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais (INEP), 
segundo diretrizes estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
Superior (CONAES).  

Problematizar o AVALIES, significa compartilhar da tese de que as 
perspectivas da avaliação – tecnológica – está associada muito mais aos contextos 
sociais e políticos do que com as mudanças do campo científico. Pois, nos últimos 
anos, evidencia-se um protagonismo da avaliação, não apenas no âmbito 
acadêmico, mas também, no âmbito político e social. A melhoria da qualidade da 
educação exige a necessidade de ampliar as fronteiras da avaliação, para verificar 
em que modo as políticas educacionais do sistema de educação superior estão 
contribuindo para a consecução dos objetivos previamente estabelecidos pelos 
interesses dos agentes da burocracia estatal, do mercado e da comunidade 
acadêmica (DIAS SOBRINHO, 2003).  

Ao analisar a avaliação como vetor estruturante de uma política pública 
específica como a educação, considerando o seu percurso histórico no Brasil, fica 
evidente a ambigüidade e a incongruência do conceito de avaliação em 
documentos e publicações (BRASIL, 1994; Lei 9.131/96; Lei 10.861/04; 
ZANDAVALLI, 2009; DIAS SOBRINHO, 2010) originados e baseados no contexto da 
reforma da educação superior e no desenvolvimento das práticas avaliativas no 
interior das IES.  

A variedade de funções e finalidades incorporadas à avaliação aumentou 
sua complexidade obrigando os estudiosos da temática a realizarem sua 
delimitação conceitual antes de problematizarem algum tema associado a esta. 

                                                           
17 Perspectiva tecnológica, política e cultural. (Ver, SILVA, 2015). 
18 Rodríguez Diéguez (1986) define como modelos básicos da avaliação: a avaliação interna, externa, inicial, 
formativa e somativa. Casanova (1995) coloca que esses dois modelos básicos de avaliação (interna e externa) 
referem-se à origem dos agentes avaliadores. 
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Neste trabalho, entende-se que o estudo das questões pertinentes a esse processo 
se faz relevante, por possibilitar compreender como ocorre a constituição dos 
elementos de práticas avaliativas no cotidiano das IES.  

Nessa apreciação, as Instituições Federais de Educação Superior (IFES) 
podem se constituir numa amostra distintiva. Além de se fazerem presentes em 
toda federação, a universidade e sua forma de organização acadêmica, marcada 
pelos princípios da autonomia acadêmica e da indissociabilidade entre ensino, 
pesquisa e extensão, tem realizado contribuição relevante à produção de 
conhecimento e tecnológica para o país. Ao mesmo tempo devem-se acrescentar as 
características próprias da gestão das universidades federais. O levantamento 
inicial, de caráter exploratório, considerou, neste trabalho, reduzir o universo de 
53 Instituições Federais de Educação Superior, a amostra de três casos 
particulares. 

Dessa forma, o critério de classificação adotado deu-se pela amostra do tipo 
não probabilística (RICHARDSON, 2009), onde a instituição escolhida foi 
determinada pelos critérios validados na experiência da IFES no tocante às 
políticas de avaliação da educação superior implementadas no País (PAIUB19, 
ENC/PROVÃO20, SINAES21). A classificação foi norteada por três critérios, a saber: 
o critério da “exaustividade”, o critério da “representatividade”, o critério da 
“pertinência”.  

No caso, utilizou-se o critério da “exaustividade” em relação às 
similaridades dos dados coletados no levantamento inicial, encontrados na 
amostra. Utilizou-se o critério da “representatividade”, por destacar a experiência 
distinta de avaliação institucional anteriores ao SINAES, que demarca a maneira 
como a instituição concebe a avaliação institucional, num percurso histórico. No 
tocante ao critério da pertinência, as instituições adequaram-se enquanto fonte de 
informação, de modo que correspondesse ao objetivo que suscita a análise, 
proposta nesta pesquisa, que foi de investigar o processo de implementação do 
AVALIES no contexto do SINAES.  

Pois, a amostra possibilita perceber alterações na teoria e na prática da 
avaliação propostos no AVALIES, no tocante à avaliação interna, verificando a 
consolidação e recontextualização de seus pressupostos teóricos e normativos em 
seu processo de implementação. Pelas razões apresentadas, as experiências 
escolhidas referem-se às Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), que, após o 
PAIUB, não considerou seus pressupostos e procedimentos metodológicos, 
realizando um conjunto de avaliações do tipo externa, para caracterizar sua 
avaliação institucional. A Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), 
instituição que vem desenvolvendo, através de Fórum, papel de protagonismo na 
mobilização da avaliação interna no âmbito do Estado de Pernambuco no contexto 
do SINAES. E a Universidade Federal do Vale do São Francisco (UNIVASF), 
instituição federal nova, faz parte do contexto de interiorização e expansão da rede 
federal de educação superior, sendo inserida, logo após sua fundação, ao SINAES. 

Uma vez delimitado o campo de estudo, foi necessário definir os sujeitos e 
as fontes da pesquisa.  Na escolha das fontes primárias e secundárias que 
fundamentam a pesquisa buscou-se identificar os documentos que respondessem 
ao problema proposto na pesquisa.  Em relação às fontes documentais agregaram-

                                                           
19 Programa Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras. 
20 Exame Nacional de Cursos. 
21 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 
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se a legislação e os documentos pertinentes ao SINAES e os documentos 
institucionais constitutivos do processo de avaliação interna. Assim, articulado à 
problematização posta, levantaram-se questões norteadoras: quais as 
possibilidades da avaliação interna de contribuir na identificação das 
potencialidades e fragilidades das políticas institucionais na promoção da melhoria 
da qualidade institucional?  

Com o intuito de enfrentar a problematização, definiu-se como objetivo 
geral: analisar quais as possibilidades da avaliação na organização institucional, 
em sua modalidade de avaliação interna, como instrumento de construção da 
identidade e de gestão institucional, com vistas a verificar como são estabelecidos 
os parâmetros das práticas avaliativas da avaliação e da qualidade na educação 
superior.  

A pesquisa, em seu desenvolvimento, considerou como pressuposto básico 
que o formato do AVALIES em seu arcabouço e em seu processo de implementação 
compromete e enrijece a avaliação institucional, pois o desenho da avaliação 
interna realizada pela CPA inibe as formas de participação e o envolvimento dos 
agentes/segmentos da comunidade acadêmica nas IES e da sociedade civil, bem 
como restringe a adoção de procedimentos metodológicos que viabilizem o diálogo 
(articulação) entre a gestão da IFES, a comunidade acadêmica, a sociedade e o 
Estado, desvelando o silenciamento, a burocratização e o formalismo em torno dos 
processos de avaliação interna e externa. Diferentemente do afirmado, a avaliação 
institucional deveria constituir-se como parâmetro de qualidade e uma excelente 
ferramenta para informar e fortalecer a gestão universitária, e por isso, promover 
transformações institucionais. 
 
2.  DIMENSÕES CONCEITUAIS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

A avaliação é atualmente, um dos temas que lograram mais destaque no 
âmbito das políticas educacionais, uma vez que a sociedade em seu conjunto está 
cada vez mais ciente de sua relevância e de suas repercussões no tocante à 
necessidade de alcançar melhores perspectivas de qualidade educacional. Esse 
aspecto indica um cenário de transformação na maneira como a sociedade concebe 
e aplica a avaliação, apresentando relevantes e numerosas transformações na 
concepção e prática da avaliação no âmbito do campo da educação superior.  

Esse aspecto está consolidando uma cultura da avaliação na educação 
superior, porém desvelam a dificuldade cada vez mais recorrente de uniformizar e 
definir o conceito de avaliação, quando lhes conferem determinados tipos, funções, 
fases, objetivos, influenciados por distintos contextos de políticas de avaliação que 
alteram o momento (quando avaliar), as funções (para que avaliar), os conteúdos 
(o que avaliar), os procedimentos (como avaliar) e os executores (quem avalia). 
Desta maneira, o conceito de avaliação padece com o processo de “sequestro 
semântico” realizado pelo conjunto de agentes envolvidos em suas práticas 
avaliativas. No Brasil, tais mudanças vêm induzindo alterações (desvios) na teoria 
e na prática da avaliação, materializadas em distintas políticas de avaliação da 
educação superior, nas últimas décadas.  

Há contextos em que si destaca a avaliação somente como resultados 
descuidando-se dos processos. Em outros, avalia-se sem instrumentos adequados, 
por que simplesmente é focado instrumentos de avaliação de cunho quantitativos. 
Avalia-se sem sentido ético, uma vez que se avalia apenas o negativo, para 
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controlar, sancionar, fazer e competir. Também se avalia de forma isolada ou 
esporádica, avaliando somente os estudantes, sem considerar o contexto. O que 
ocorre de fato, é que a avaliação, vem sendo interpretada como sinônimo de 
medida e classificação.  

Contudo, é preciso compreender que tais conceitos são fundamentais para o 
entendimento do que seja a avaliação. Porém, por si sós não são suficientes para 
definir tal conceito. Dessa forma, a avaliação ao incorporar as atividades de medir 
e classificar cria um eixo de polaridade, podendo se situar entre o pólo da medição 
(avaliação quantitativa) e o pólo de estimação (avaliação qualitativa). A avaliação 
entendida enquanto medida é baseada no paradigma positivista. Enquanto, 
estimação está baseada no paradigma naturalista (DIAS SOBRINHO, 2000). 

No paradigma positivista, a influência metodológica das ciências 
experimentais e do mundo das empresas, no campo educacional, promoveram a 
ênfase da avaliação na quantificação dos fenômenos da educação, sobretudo, na 
avaliação de produtos já acabados, em ocasiões que se deseja conhecer o resultado 
obtido. No paradigma naturalista, utilizado inicialmente no campo da pesquisa 
sociológica, passou ao âmbito educacional, para captar a realidade e as ações da 
forma como se apresentam ou ocorre, para interpretar os significados a partir da 
observação, para tentar conhecer os fatos humanos por meio da experiência 
humana, descrever uma representação completa dos fatos. 

É necessário atentar para a realidade de que raramente a avaliação se 
desenvolve sobre um único paradigma, de maneira “pura”. Na prática, empregam-
se elementos de ambos os paradigmas. É importante esclarecer que a 
contraposição paradigmática não foi exclusiva do campo da avaliação. Autores 
clássicos do campo da avaliação (PARLETT E HAMILTON, 1983; GUBA, 1991; 
COOK E REICHARDT, 1986) advogam a tese da harmonização dos paradigmas, 
visto que um posicionamento radical em um dos pólos empobreceria e a conjunção 
de ambos, enriqueceria o processo avaliativo. Esta leitura sugere que, utilizar 
determinados métodos não implica, necessariamente, assumir um paradigma ou 
cosmovisão específica, já que a contraposição entre avaliação quantitativa e 
qualitativa vai para além de uma simples consideração de apresentar resultados, 
realizada com freqüência de maneira simplista e maniqueísta. Na visão dos autores 
citados, é necessário articular o singular em um âmbito conceitual, aumentar a 
representatividade dos dados qualitativos e complementar o quantitativo com o 
qualitativo.  

No Brasil, a avaliação da educação superior, nas três últimas décadas, 
acompanhando as tendências internacionais, apresentou mudanças substantivas 
no seu delineamento, principalmente em relação à sua concepção, princípios e 
pressupostos teórico-metodológicos, suscitando na sociedade intensos debates a 
respeito dos processos avaliativos adotados nas IES, no tocante as suas funções 
quanto às perspectivas de diagnóstico, regulação, previsão, retroalimentação e 
controle. No que se refere ao entendimento acerca da avaliação institucional, as 
políticas avaliativas destacam a mesma pelo viés polissêmico, aberto ao contexto 
de formulação de cada política. No caso do PAIUB22, a avaliação institucional dizia 
respeito à autoavaliação – avaliação interna – realizada por agentes da própria 
instituição. Já, no caso do ENC23, a avaliação institucional é inexistente, ou passa a 

                                                           
22 Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras, implementado a partir de 1994 com 

a adesão voluntária das IES e o incentivo e fomento do MEC. 
23 Exame Nacional de Cursos, implementado por meio da Lei. 9.131/95. 
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ser referida no âmbito da avaliação externa – realizada por agentes coordenados 
pelas instâncias centrais da avaliação.  

Estas tendências – avaliação interna e externa – permanecem na atual 
política de avaliação da educação superior, no SINAES. A avaliação institucional 
delineia-se de forma sistêmica, como componente principal da política de 
avaliação. Contudo, “apesar de sua concepção elegante e teoricamente embasada, a 
implementação do SINAES se tornou um processo árduo e, para muitos 
decepcionante [...]” (VERHINE, 2010, p. 632), isto porque a estrutura montada não 
implicou um processo harmônico em sua fase de implantação, desenvolvendo 
disparidades e desvios quanto às ênfases sugeridas em seu processo de formulação 
tanto ao nível da legislação quanto entre os seus formuladores.  

Por essa razão, considera-se relevante revisitar o conceito de avaliação 
institucional. De início, é preciso compreender que no cenário brasileiro ao nível 
dos documentos das políticas avaliativas o conceito de avaliação institucional 
aparece com o PAIUB nos moldes dos pressupostos teóricos da avaliação sistêmica 
e integradora, com ênfase na avaliação interna (ZANDAVALLI, 2009). No ENC, 
volta-se aos moldes dos pressupostos teóricos da avaliação controle, com ênfase na 
avaliação externa (GOMES, 2003). E no SINAES, integram-se as duas tendências 
numa perspectiva de mediação entre a avaliação interna e externa (BARREYRO E 
ROTHEN, 2008).  

Neste trabalho, o referencial analítico adotado baseia-se na perspectiva 
sistêmica e integradora, por não se considerar a avaliação institucional quando se 
trata de avaliar isoladamente conhecimentos, docentes individualmente, 
estudantes, os meios sem relação com os fins, e realizar análises fragmentadas. 
Nem, quando não pode ser tomada como equivalente ao produto da soma das 
várias avaliações, segundo agendas e agentes desconectados. Compreende-se que é 
avaliação institucional quando se articula as várias démarchers avaliativas. Quando 
confere rumo à identidade da IES. Quando a qualidade não está nos fragmentos, na 
separação, ou seja, quando está nas relações de conjunto. E quando a avaliação 
institucional se coloca como mediadora entre a avaliação do sistema de educação 
superior e a avaliação da instituição, onde a avaliação interna é complementada 
pela avaliação externa com sentido de legitimidade técnica, social e política. Dessa 
forma, apropriando-se de Dias Sobrinho, define-se que: 
 

Avaliação institucional é uma construção coletiva de 
questionamentos, é uma resposta ao desejo de ruptura das 
inércias, é um pôr em movimento um conjunto articulado de 
estudos, análises, reflexões e juízos de valor que tenham 
alguma força de transformação qualitativa da instituição e do 
seu contexto, através da melhora dos seus processos e das 
relações psicossociais. (2000, p. 103 – grifos nossos).  

 
Conceber a avaliação nesta perspectiva significa entender uma Instituição 

de Educação Superior como uma unidade complexa. Pois é necessário em relação 
às práticas avaliativas evitar a fragmentação da avaliação, o foco nas obsessões 
métricas, na distribuição de punições e recompensas, e na teatralização e 
burocratização de seus processos. É importante conceber a avaliação institucional 
numa relação de equilíbrio entre o olho normalizador e as aspirações 
emancipatórias (DIAS SOBRINHO, 2000).  
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Segundo Dias Sobrinho (2010), no processo de formulação do SINAES 
inscreve-se uma proposta de avaliação ‘sistêmica’ e ‘integradora’. No sentido de 
constituir um sistema de avaliação, há a imperiosa relevância do princípio da 
integralidade de seus componentes/instrumentos de avaliação, para garantir a 
articulação entre a avaliação e a regulação. Para garantir a coerência e aderência 
ao paradigma participativo-sistêmico, pelo menos em seus documentos, foi inscrito 
o princípio do respeito à identidade e diversidade institucional. Para avalizar esse 
processo, o SINAES focalizou a avaliação da instituição em sua globalidade, da qual 
faz parte a avaliação dos cursos e de desempenho discente. Neste caso, a avaliação 
institucional passa a ser caracterizada pelo processo de avaliação que acontece na 
própria instituição quando esta promove a avaliação interna, fornecendo subsídios 
para avaliação da comissão externa de especialistas (pares). Essa articulação 
resultaria da perspectiva de que o SINAES constituir-se-ia do diálogo entre as 
instituições da educação superior e as agências reguladoras (MEC, 2003).  

Então, um aspecto importante da avaliação institucional concentra-se no 
papel desempenhado pela CPA, que implica na fundação da idéia de comunidade 
avaliativa e auto-reguladora. Esse aspecto direciona a uma determinada concepção 
de avaliação interna. Segundo Leite (2008) “em termos amplos a avaliação é um 
‘organizador qualificado’, pois, organiza e coloca em seu lugar as informações que 
temos sobre uma IES”, e “como um processo interno de avaliação 
autoreferencializado, levado a cabo por sujeitos interessados e integrantes da 
própria instituição em que ela acontece” (p. 834-835). Conforme a Lei do SINAES, 
Lei nº 10.861/04, Art. 11, a CPA é um órgão colegiado, onde é assegurada a 
participação equilibrada dos segmentos que compõem a comunidade acadêmica, 
mas representante da sociedade civil organizada, para coordenar o processo de 
avaliação interna na IES.  

A literatura acadêmica apresenta limites em relação autonomia dos 
trabalhos da CPA, pois a avaliação interna em alguns casos é realizada de maneira 
fragmentada no interior das IES. Nas condições apresentadas, tanto ao nível 
interno quanto externo, verifica-se que as possibilidades de realização da avaliação 
interna e de sua articulação com a avaliação externa, padecem com esse efeito 
nocivo sobre os trabalhos da CPA. Esses aspectos levam a problematizar os limites 
e possibilidades do AVALIES. A análise da operacionalização da avaliação interna, a 
partir de trabalhos relatados na literatura acadêmica (POLIDORI, FONSECA, 
LARROSA, 2007; ZAINKO, 2008; PEIXOTO, 2009) em relação ao trabalho da CPA, 
encontram-se possíveis desvios na condução deste processo. Um desses desvios é a 
diferença no tocante à percepção do papel da avaliação institucional.  
 
3.  RESULTADOS E DISCUSSÕES: ANÁLISE DA AVALIAÇÃO INTERNA  
 

Esta seção propõe-se a apresentar uma breve discussão de parte dos 
resultados da pesquisa considerando a perspectiva tecnológica destacada por 
House (1994). No tocante a esta perspectiva no desenho da avaliação interna, na 
atual política de avaliação, é organizada e legitimada pela criação das Comissões 
Próprias de Avaliação (CPA), na Lei nº 10.861/04, em seu Art. 11, conforme a 
regulamentação, esta é composta pela representação equilibrada dos segmentos da 
comunidade acadêmica e da sociedade civil, cuja “constituição por ato do dirigente 
máximo da instituição de ensino superior ou por previsão no seu próprio estatuto 
ou regimento, assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade 
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universitária” (inciso I do Art. 11) e a “atuação será autônoma em relação a 
conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação 
superior” (inciso II do art. 11). A portaria nº 2.051/04 do MEC regulamenta a 
composição da CPA, sua natureza e tarefa. Em seu Art. 07 afirma  

 
As Comissões Próprias de Avaliação (CPA) [...] terão por atribuição 
a coordenação dos processo internos de avaliação da instituição 
[...] As CPAs atuarão com autonomia [...] A forma de composição 
[...], de funcionamento e a especificação de atribuições da CPA 
deverão ser objeto de regulamentação própria [da IES] [É] 
necessária participação de todos os segmentos da comunidade 
acadêmica [...] [Deve ter] ampla de sua composição e de todas as 
suas atividades. 

 
Segundo este artigo a organização da CPA considera as características da 

IES, devendo ser reconhecida como órgão de representação acadêmica e não 
administrativa, apresentando funções básicas, como a condução dos processos 
internos de avaliação e a sistematização dos dados coletados e a prestação de 
informações aos órgãos do sistema – Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais 
(INEP).  

Analisando o desenho da avaliação interna nos casos da IFES 1, da IFES 2 e 
da IFES 3, verificou-se que a CPA tem por finalidade: identificar o perfil e o 
significado da atuação da universidade, questionar as atividades e finalidades da 
Universidade, fortalecer as relações de cooperação entre os atores institucionais 
(aspectos indentitários), verificar as condições de oferta dos cursos de graduação e 
pós-graduação, diagnosticar pontos positivos e negativos das condições de oferta 
dos cursos superiores, e estimular o conhecimento dos problemas dos cursos 
superiores em suas dimensões do ensino, pesquisa e extensão, prestar contas à 
sociedade (aspectos da organização institucional).  
 No tocante a concepção de avaliação interna, os documentos produzidos 
pela CPA nos três casos analisados apontam para perspectiva formativa, propõe a 
avaliação, como um processo contínuo por meio do qual a Instituição constrói 
conhecimento sobre sua própria realidade, também é caracterizada como “um 
processo cíclico”, criativo e renovador de análises, interpretação e síntese das 
dimensões que definem a Universidade.  

Analisando os artigos do regimento interno da CPA da IFES 1, é possível 
perceber que tais atribuições tornam o trabalho da CPA nestas Universidades uma 
tarefa complexa, uma vez que estas Comissões apresentam o papel de levantar as 
condições de estrutura de oferta para os cursos de graduação e pós-graduação, 
identificar o perfil de atuação da instituição junto à sociedade e de, sobretudo, 
desenvolver na comunidade acadêmica a cultura da autoavaliação. Dessa forma, a 
concepção de avaliação adotada nestas Instituições caracteriza-se pela perspectiva 
do paradigma sistêmico e integrador, por destacá-la como um processo contínuo, 
de respeito à identidade institucional, de visão global.  
 Um aspecto relevante observado materializou-se no formato de composição 
da CPA, no que concerne a representação dos segmentos da comunidade 
acadêmica. Frente a este aspecto, ocorreu um descompasso entre o que propõe o, o 
Projeto de Avaliação Institucional, o Regimento interno, a legislação e o executado 
pelas Instituições.  
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No caso da IFES 1 há representantes das Pró-Reitorias, de todos os centros, 
professores de cada centro, Técnico-administrativos e discente. Neste contexto, 
fere-se a participação da comunidade universitária na avaliação interna, pois a 
representação da reitoria não deveria participar na CPA, tais como os 
representantes de Pró-Reitorias, mas propiciar apoio logístico as demandas da 
Comissão na avaliação interna. A participação desses agentes na avaliação interna 
indica clara evidência de influências da gestão comprometendo na implementação 
a autonomia na avaliação interna.  

Quando confrontado esse aspecto com o projeto de avaliação interna, 
verifica-se um contexto diferenciado. A proposta dos projetos em si é norteada na 
perspectiva da avaliação sistêmica, integradora e democrática, conforme a Lei nº 
10.861/04 do SINAES. A lei, também, especifica que a CPA deverá ser composta 
pela participação equilibrada dos segmentos da comunidade acadêmica. E esse 
aspecto, a princípio é uma realidade nos documentos24 da IFES 1, e da IFES 3, 
porém isso não se confirma nos relatórios produzidos por estas Comissões, quando 
foi verificada a fragilidade da representação estudantil, dos técnicos 
administrativos e da sociedade civil e a proeminência do segmento docente nos 
trabalhos da CPA, como evidencia a tabela25 a seguir: 
 
 

 Quadro 1 - Segmento que representa na CPA * Instituição  

 Instituição  Total 

IFES 1  IFES 2 IFES 3 

Segmento que 
representa na 
CPA 

Docente 

Representação 11  5 7 23 

% Segmento que 
representa na 
CPA 

47,8%  21,7% 30,4% 
100,0
% 

Técnico-
administrativ
o 

Representação 13  5 1 19 

% Segmento que 
representa na 
CPA 

68,4%  26,3% 5,3% 
100,0
% 

Discente 

Representação 10  4 1 15 

% Segmento que 
representa na 
CPA 

66,7%  26,7% 6,7% 
100,0
% 

Representant
e da 
sociedade 
civil 

Representação 0  4 2 6 

% Segmento que 
representa na 
CPA 

0,0%  66,7% 33,3% 
100,0
% 

Total 

Quantitativo de 
Representantes 

34  18 11 63 

% Comparativo  
CPA 

54,0%  28,6% 17,5% 
100,0
% 

      Fonte: Elaborado pelos autores 
 

                                                           
24 Regimentos das CPA. 
25 Este quadro foi montado a partir dos dados disponíveis no último relatório das CPAs das Instituições 

pesquisadas, no portal da transparência do governo federal e no Google. A representação da sociedade 

civil na IFES 1 era vaga no momento da pesquisa. 
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De início é perceptível que cada Instituição utilizou bem o artifício da 
legislação no tocante a regulamentação própria do formato de suas comissões. O 
número de participantes distribuídos nos segmentos representados apresenta 
distinções consideráveis. No que se refere a participação, em termo qualitativos, 
nas três Comissões analisadas é predominante o segmento docente; pois as 
tomadas de decisões em torno do trabalho desenvolvido são protagonizadas por 
este segmento. Quantitativamente, a CPA da IFES 1 apresenta a maior 
representação de docentes em relação aos demais segmentos. Na IFES 2, há um 
empate entre a representação docente e dos técnicos administrativos, porém em 
termos qualitativos esse equilíbrio não se sustenta. A IFES 1 apresenta um número 
maior de representantes de técnico-administrativos, todavia o segmento dos 
professores apresenta mais peso nas decisões de trabalho da Comissão, como 
verificado na análise dos relatórios de avaliação interna. A representação discente, 
em termos quantitativos, apresenta-se bem distribuída na IFES 1 e na IFES 2, e 
exibe um desequilíbrio significativo na IFES 3. No entanto, o peso deste segmento 
na tomada de decisões em torno do processo de avaliação interna fica aquém 
daquele descrito na legislação do SINAES. Vários autores evidenciam o esse 
esvaziamento da participação discente no processo de avaliação interna, entre eles, 
podem-se citar Leite (2008), Peixoto (2009), Silva (2009). Outro aspecto desvelado 
no quadro é a fragilidade em termos quantitativos da participação da sociedade 
civil nestas Comissões.  

Um elemento sutil desvelado na pesquisa, refere-se ao critério de 
participação das representações dos segmentos docente e técnico-administrativos 
adotados nas três instituições, a experiência institucional, como revela a tabela 
0226, a seguir: 
 

 Quadro 2 - Experiência institucional * Instituição  
          Instituição  Total 

IFES 1  IFES 2 IFES 3 

Experiência 
institucional 

Experiência 
de 1 a 3 anos 
na Instituição 

Quantitativo 0  4 1 5 

% 
Experiência 
institucional 

0,0%  80,0% 
20,0
% 

100,0
% 

Experiência 
de 4 a 6 anos 
na Instituição 

Quantitativo 5  3 4 12 

% 
Experiência 
institucional 

41,7%  25,0% 
33,3
% 

100,0
% 

Mais de 7 
anos na 
Instituição 

Quantitativo 18  7 4 29 

% 
Experiência 
institucional 

62,1%  24,1% 
13,8
% 

100,0
% 

Total 

Quantitativo 23  14 9 46 

% 
Experiência 
institucional 

50,0%  30,4% 
19,6
% 

100,0
% 

    Fonte: Elaborado pelos autores. 
 

                                                           
26 Este quadro foi montado a partir dos dados disponíveis no último relatório das CPAs das Instituições 

pesquisadas, no portal da transparência do governo federal e no Google.  
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No quadro acima, a pesquisa considerou um universo de 46 representantes, 
dos quais 23 (50%) representam a IFES 1; 14 (30,4%) a IFES 2 e 9 (19,6%) a IFES 
3. Nas três Instituições analisadas, é perceptível a participação na CPA de 
servidores com mais de 7 anos de inserção/experiência institucional. Esse aspecto 
desvela os acordos em torno de indicações para participar de Comissões desta 
natureza nos perfis institucionais pesquisados. Sem dúvida uma questão que 
merece ser aprofundada em estudos futuros. 

As CPAs pesquisadas, como estratégia metodológica, descrevem em seus 
relatórios as dez dimensões descritas no contexto de avaliação interna do SINAES. 
No entanto, é perceptível uma preocupação com a realização das avaliações de 
cursos de graduação, com a dimensão do ensino e da pesquisa, da infraestrutura, 
em detrimentos de outras dimensões. Inicialmente, nos relatórios, a preocupação 
da avaliação era com a dimensão do ensino. A evolução dos trabalhos da CPA 
evidencia uma atenção cada vez mais recorrente com a dimensão da pesquisa nas 
Instituições pesquisadas. Estão menos presentes as dimensões referentes as 
políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e técnico-administrativo; e a 
sustentabilidade financeira. 

Provavelmente, isso ocorreu/ocorre, devido aos estímulos dos padrões 
externos de qualidade ditados pelas agências de fomento, indutoras de política de 
pesquisa, como o CNPq, a CAPES. Isso aponta para o fato do processo de avaliação 
interna centrar-se mais nos aspectos de gestão da organização institucional do que 
identitários (construção de políticas institucionais), ou seja, o compartilhamento 
das tomadas de decisões com a comunidade acadêmica. Os diagnósticos levantados 
na avaliação interna não constituíram uma fonte para o diálogo entre a 
comunidade acadêmica e a gestão da IFES, no caso da IFES 3 é possível visualizar 
nitidamente esse aspecto. As Instituições buscaram, através da avaliação interna, 
associar a finalidade da avaliação com a perspectiva tecnológica, em detrimento 
das outras dimensões – perspectiva política e cultural – por meio de padrões de 
qualidade externos as mesmas. 

 Chamou a atenção, o desenho que a CPA adquiriu em relação ao vínculo 
institucional na IFES 1, já que se evidenciou certa tensão quanto à instância em que 
esta deveria vincular-se. Dessa forma, neste aspecto, percebe-se que a CPA não 
entrou na lógica institucional, ou seja, a instituição não incorporou os trabalhos e 
por essa razão a rotina institucional da IFES 1 foi pouco impactada pelos trabalhos 
da CPA, mesmo apresentando o quadro de maior número de participantes na 
Comissão. Todavia, a evolução dos relatórios demonstra uma tentativa de 
superação deste aspecto, mesmo que a dimensão voltada aos aspectos 
organizacionais predomine em detrimento dos aspectos voltados à identidade 
institucional. 

Um elemento decisivo contribuinte para o formato que a avaliação adquire 
em seu processo final nas Instituições pesquisadas refere-se à ausência de 
familiaridade da comunidade universitária e de seus representantes na CPA com 
os princípios, diretrizes e pressupostos metodológicos da avaliação interna no 
contexto do SINAES. Isso implica na fragilidade em torno do entendimento sobre o 
papel da avaliação interna na atual política de avaliação, desvelando desvios 
referentes à concepção de avaliação institucional. Entre eles associam-se a 
fragilidade no tocante a uma tipologia do processo decisório, reverberando na 
questão da legitimidade das práticas avaliativas planejadas para serem aplicadas 
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neste cenário institucional. Portanto, fica evidente a carência de recursos humanos 
familiarizados com as atividades complexas do processo de avaliação interna. 

Esse aspecto denota a dificuldade do SINAES no tocante ao estabelecimento 
de parâmetros avaliativos (doravante metodologia) para avaliar as IFES.  No 
entanto, demonstra e justifica a tendência de si preferir a utilização de 
procedimentos quantitativos – tradicionais na educação brasileira – em 
detrimentos de múltiplos métodos no processo avaliativo que potencializem o 
diálogo na e entre a comunidade acadêmica, a gestão da IFES, a sociedade civil 
organizada e o Estado, esvaziando o instrumento AVALIES, em sua modalidade de 
avaliação interna, de seu significado e importância. 

O esvaziamento desta modalidade de avaliação leva a reflexão a respeito da 
perspectiva tecnológica que a avaliação assume neste cenário. Problemas 
relacionados à resistência do segmento docente e ao entendimento da comunidade 
universitária quanto ao parâmetro avaliativo adotado no desenvolvimento da 
avaliação interna.  Em destaque, neste caso, a evidência do receio, principalmente 
dos docentes, em relação às punições em conseqüência do processo avaliativo. 
Muitos temiam/temem que haja uma exposição pública de conceitos, notas e de 
determinados aspectos pedagógicos destes na comunidade acadêmica.  

Esse aspecto desvela a redução da participação a sua dimensão 
instrumental, indicando um determinado perfil da avaliação interna de cunho mais 
racionalista. Um desses perfis pode ser visualizado na diferença no tocante à 
percepção do papel da avaliação interna pela gestão, pela própria comunidade 
universitária e pelas instâncias governamentais, ou seja, na maneira como a 
avaliação acontece na realidade e constitui sua identidade na instituição, como 
evidenciam os relatórios de autoavaliação das IFES.  

Esses aspectos evidenciam possíveis tensões no tocante ao processo de 
negociação política e a perspectiva cultural que a avaliação assume, perspectivas 
que por ora não serão bordadas neste trabalho, para estabelecer os trabalhos da 
CPA; mas, sugere interesses distintos em relação à autoavaliação, por parte da 
gestão da IFES, da comunidade acadêmica e do próprio MEC, materializando a 
avaliação interna como fonte de valor das autoridades administrativas, como 
destinatária das agências do governo, como propriedade da administração central, 
com enfoque em métodos quantitativos, restringindo a participação da 
comunidade acadêmica. Isso denota que as perspectivas institucionais 
diferenciadas e as condições histórico-sociais influenciam a realização e as funções 
desempenhadas pela avaliação institucional em cada instituição. 

Este último aspecto fragilizou o processo de sensibilização da comunidade 
acadêmica no tocante ao diagnóstico da avaliação. Isso desvela que a 
desarticulação da gestão da IFES com a CPA evidencia a ocorrência de tomada de 
decisões unilaterais em relação aos aspectos da organização e identidade 
institucional, caracterizando a avaliação interna num processo burocrático e de 
pouca visibilidade. Dessa maneira, o campo discursivo da avaliação depara-se com 
condicionantes complexos de difícil materialidade na prática da avaliação interna, 
que é convulsionado não apenas pelos discursos da “democratização 
massificadora”, mas também pela inexistência de uma política de avaliação 
institucional, independentemente da perspectiva teórica que a informe (DIAS 
SOBRINHO, 2010). 

Dessa forma, o cenário atual de implementação da avaliação interna 
imprime aspectos peculiares ao desenvolvimento da avaliação institucional, 
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sobretudo, no trabalho realizado pela CPA, o que expressa o grau de 
institucionalização da cultura da avaliação, bem como as limitações no processo de 
implementação do SINAES – fragmentação das avaliações, foco nas obsessões 
métricas, protagonismo do segmento docente em detrimento das demais 
representações, apatia da participação do segmento discente, burocratização, 
isolamento das comissões de avaliação, entre outros. Esse cenário, desvela que na 
avaliação institucional tem predominado critérios e parâmetros de qualidade que 
são distintos daqueles descritos nos referenciais normativos do SINAES e não tem 
adquirido aderência às práticas avaliativas das instituições federais de educação 
superior. 
 
4.  CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

De forma sucinta, os dados apresentados proporcionam perceber evidencias 
de entraves à materialização do AVALIES, em sua modalidade de avaliação interna, 
no tocante a consolidação da avaliação na perspectiva sistêmica e integradora na 
perspectiva tecnológica, no processo de avaliação das IFES pesquisadas. Para 
constatar de maneira mais aprofundada esses entraves, se faz indispensável à 
efetivação de estudos empíricos pautados em pressupostos teóricos vigorosos e 
comparativos em diversos contextos institucionais, associados com as instâncias 
centrais do SINAES, como a CONAES e o INEP; no sentido de superar uma 
característica comum do campo, os trabalhos restritos à natureza teórico-
conceitual. 

Também é perceptível nos casos analisados, que a gestão das IFES desvela 
um processo de aprendizagem incipiente no tocante a interface da avaliação com o 
planejamento institucional, o uso da avaliação está muito mais associado aos 
aspectos da organização institucional do que aos aspectos da identidade 
institucional, pois é preciso desenvolver expertise por parte dos agentes internos 
no tocante ao processo de avaliação interna. Mesmo diante deste cenário, se a 
avaliação interna não se apresentar de maneira fragmentada, as possibilidades de 
êxito do processo serão animadoras. 

Todavia, é preciso estar atento, pois a concepção de avaliação desenhada no 
processo de implementação da avaliação interna nas IFES pesquisadas é uma 
concepção distante daquela descrita nos documentos do SINAES, quando 
observados os relatórios de avaliação interna, valorativa dos questionamentos 
coletivos refletindo na prática uma transformação qualitativa da instituição, 
ajudando de fato, o conhecimento sobre o fenômeno educativo da educação 
superior. 

Conclui-se que, o cenário atual de implementação da avaliação interna 
imprime aspectos peculiares ao desenvolvimento da avaliação institucional, 
sobretudo, no trabalho realizado pela Comissão Própria de Avaliação; o que 
expressa o grau de institucionalização da cultura da avaliação institucional, bem 
como as limitações no processo de implementação do Sistema Nacional de 
Avaliação da Educação Superior – fragmentação das avaliações, foco nas obsessões 
métricas, protagonismo do segmento docente em detrimento das demais 
representações, apatia da participação do segmento discente, burocratização, 
isolamento das comissões de avaliação, entre outros.  
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CAPÍTULO VIII: SALA VIRTUAL DE AUTOAVALIAÇÃO DISCENTE NA EDUCAÇÃO 
A DISTÂNCIA: O CASO DO CURSO DE LICENCIATURA EM LETRAS EAD/UFRPE 
 
Ivanda M. Martins Silva (UFRPE) 
 
RESUMO: O capítulo descreve a importância da sala de autoavaliação discente, disponível 
no ambiente virtual de aprendizagem do curso de Licenciatura em Letras EAD/UFRPE. 
Foram organizadas duas salas de autoavaliação (docente/discente) no ambiente virtual de 
aprendizagem Moodle da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia 
(UAEADTec) da UFRPE, com vistas a apoiar o processo de autoavaliação do curso de 
Letras/EAD. As salas virtuais contaram com a assessoria de uma professora e uma tutora, 
as quais ficaram responsáveis pelas mediações em fóruns de interação sobre os processos 
de avaliação institucional e autoavaliação do curso. Este artigo prioriza o relato da 
dinâmica da sala virtual de autoavaliação discente como ferramenta importante na 
divulgação das ações da CPA/UFRPE, por meio de informes sobre legislação, avaliação da 
educação superior, além da apresentação de resultados da avaliação institucional e da 
autoavaliação do curso.  
 
Palavras-chave: Autoavaliação de curso, Licenciatura em Letras, Educação a Distância. 
 
INTRODUÇÃO 

 
A experiência da UFRPE na oferta de cursos de graduação a distância ocorre 

desde 2006, quando implantou o primeiro curso de graduação a distância ─ 
Licenciatura em Física. Desde então, a UFRPE vem destacando-se no cenário 
pernambucano e no âmbito do Norte-Nordeste como uma das instituições 
pioneiras na oferta de cursos na modalidade a distância. Atualmente, a UFRPE 
apresenta os seguintes cursos de graduação a distância: Licenciaturas/ Letras, 
Artes Visuais, História, Pedagogia, Computação, Interdisciplinar em Ensino de 
Ciências. Bacharelados/ Administração Pública, Sistemas de Informação. Também 
tem atuado na Pós-graduação, com a oferta de Especializações em Mídias na 
Educação, Ensino de Ciências, Administração Pública, além do Mestrado 
Profissional em Tecnologia e Gestão em Educação a Distância.  

Para atender às demandas regionais, a UFRPE tem incentivado a oferta de 
cursos de Licenciatura em Letras, com habilitações diferenciadas em suas unidades 
acadêmicas. Na sede da UFRPE, em Recife, promovido pelo Departamento de 
Letras (DL), o curso de Letras prioriza o ensino de Língua Portuguesa/Língua 
Espanhola. Nas Unidades Acadêmicas de Garanhuns (UAG) e de Serra Talhada 
(UAST), os cursos de Letras ofertados privilegiam ensino de Língua 
Portuguesa/Língua Inglesa. A oferta de tais cursos de Licenciatura em Letras 
precisa ser ampliada para suprir as demandas na formação inicial docente, tendo 
em vista o cenário pernambucano em relação às lacunas na profissionalização de 
docentes da educação básica. Nesse sentido, a UFRPE propôs o curso de 
Licenciatura em Letras na modalidade a distância, criado pela Resolução CEPE/ 
UFRPE nº 383/2009 (Processo nº 23082.015328/2009).  

O Projeto Pedagógico do Curso de Licenciatura em Letras EAD/UFRPE foi 
atualizado pela Resolução CEPE/UFRPE nº 181/2014. Este curso está vinculado à 
Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec), com sede 
em Dois Irmãos, Recife/PE, buscando dialogar com as demandas regionais nos 
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processos de formação docente, tendo em vista a realidade educacional de 
Pernambuco.  

Geograficamente, a oferta do curso de Licenciatura em Letras dialoga com as 
demandas socioeconômicas do estado pernambucano, abrangendo a zona da mata, 
o agreste e o sertão. Na zona da mata, no município de Carpina, distante 54 km do 
Recife, funciona o polo de apoio presencial do curso de Letras, atendendo às 
demandas daquela região. No agreste, o curso conta com o polo de apoio presencial 
do município de Pesqueira, distante 215 km da capital pernambucana (Recife). No 
sertão do estado, o município de Afrânio, distante 779 km do Recife, também 
funciona como polo de apoio presencial. 

No caso da Educação a Distância, os desafios nos processos de avaliação 
institucional são imensos, considerando-se a complexidade do sistema EAD e a 
participação de diferentes atores, como discentes, docentes, tutores virtuais, 
tutores presenciais, coordenações (curso, polos, tutoria, pedagógica, produção de 
materiais didáticos).  Tendo em vista a necessidade dos diferentes atores da EAD 
participarem dos processos avaliativos, acompanhando informações e relatórios 
produzidos pela CPA/ UFRPE, foram organizadas duas salas de autoavaliação 
(docente/discente) no ambiente virtual de aprendizagem Moodle, com vistas a 
apoiar o processo de autoavaliação do curso de Letras EAD/UFRPE.  

 As salas de autoavaliação contaram com a assessoria de uma professora e 
uma tutora, as quais atuaram nas mediações em fóruns de interação, discutindo 
temas sobre os processos de avaliação institucional e autoavaliação do curso. 
Nesse sentido, as salas virtuais revelaram-se como ferramentas importantes na 
divulgação das ações da CPA/UFRPE, por meio de informes sobre legislação, 
avaliação da educação superior, além da apresentação de resultados da avaliação 
institucional e da autoavaliação do curso. 

A CPA/UFRPE vem atuando desde 2004, visando sistematizar os processos 
de autoavaliação institucional, sendo formada por Coordenação Geral e membros 
dos segmentos docente, técnico, discente e sociedade civil. Como a UFRPE tem 
diferentes Unidades Acadêmicas (UAG, UAST, UACSA, Sede, UAEADTec), a CPA é 
formada por subcomissões que representam as diferentes unidades da UFRPE. 
Ressalta-se que a CPA/UFRPE vem consolidando sua atuação nos ciclos avaliativos 
institucionais, desenvolvendo ações nos processos de autoavaliação institucional, 
por meio da aplicação de questionários, atendendo às dez dimensões propostas 
pelo Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior/SINAES.  

A Lei nº 10.861/2004 instituiu o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino 
Superior/SINAES com a finalidade de analisar, oferecer subsídios, fazer 
recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação dos processos e 
políticas de avaliação da educação superior e elaborar a revisão crítica dos seus 
instrumentos, metodologias e critérios utilizados. As dez dimensões apresentadas 
em 2004 pelo SINAES são redimensionadas em 2014 para atender às orientações 
da Nota Técnica Nº 14 /2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC, cujo objetivo é 
uniformizar o entendimento sobre os Indicadores do Instrumento de Avaliação 
Institucional Externa, publicado no D.O.U, de 4 de fevereiro de 2014, por meio da 
Portaria nº 92, de 31 de janeiro de 2014, no âmbito das instâncias que compõem o 
processo de avaliação do SINAES. 

Desse modo, após a publicação da Nota Técnica Nº 14 /2014 – 
CGACGIES/DAES/INEP/MEC, a CPA/UFRPE iniciou processo de revisão dos 
instrumentos de avaliação institucional, tendo em vista os eixos propostos na 
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referida norma técnica, os quais englobam as dimensões anteriormente propostas 
pelo SINAES, tendo em vistas os eixos: planejamento e avaliação institucional, 
desenvolvimento institucional, políticas acadêmicas, políticas de gestão, 
infraestrutura. 

Os processos avaliativos encaminhados pela CPA/UFRPE fundamentam-se 
na aplicação de instrumentos, como, por exemplo, questionário de avaliação 
institucional discente-docente, o qual atende às categorias: planejamento didático 
de ensino, práticas de ensino, processos e critérios de avaliação da aprendizagem; 
atividades, ações e programas de pesquisa; atividades, ações e programas de 
extensão, atividades, ações e programas de monitoria, relações interpessoais; 
infraestrutura, biblioteca, recursos tecnológicos e de informática.  

No caso das avaliações para a dinâmica dos cursos na modalidade a 
distância, a CPA/UFRPE desenvolveu instrumento de avaliação específico para os 
cursos EAD, no sentido de incluir características do sistema EAD. Os discentes, 
docentes e técnicos acessam o questionário na base do Sistema de Informação e 
Gestão Acadêmica (SIG@) (www.siga.ufrpe.br) com login e senha de acesso. Não há 
a obrigatoriedade em relação às respostas aos questionários, ou seja, docentes, 
discentes e técnicos podem escolher responder ou não. Esse processo busca 
construir uma cultura de avaliação institucional em que os sujeitos percebam a 
importância do processo formativo nos fluxos de autoavaliação. 

Além dos instrumentos de avaliação institucional, organizados pela 
CPA/UFRPE, o processo de autoavaliação do curso de Licenciatura em Letras 
EAD/UFRPE conta com alguns instrumentos avaliativos que buscam contemplar a 
complexidade do sistema EAD, tais como: 

 
 Relatórios dos professores: ao término das atividades propostas em 

cada componente curricular, o professor é convidado a apresentar relatório 
de atividades, avaliando alunos, tutores, materiais didáticos, bem como 
sugerindo ações para aprimorar a gestão acadêmica do curso.  
 

 Relatórios dos tutores virtuais: os tutores virtuais elaboram relatórios 
das atividades virtuais realizadas pelos discentes. Esses relatórios são 
enviados à Coordenação de Tutoria e é analisada a frequência dos discentes 
em relação às atividades propostas no ambiente virtual de aprendizagem 
(AVA).  

 
 Relatórios dos tutores presenciais: após cada encontro presencial, os 

tutores presenciais apresentam relatórios das atividades realizadas no polo, 
revelando sugestões em relação à infraestrutura do polo, bem como 
apontando principais dificuldades dos alunos em relação à dinâmica do 
encontro presencial proposto. 

 
 Relatórios das coordenações de polo: os coordenadores de polo 

também apresentam relatórios das atividades realizadas no polo, sempre 
que solicitados pelas coordenações. 

 
 Instrumentos de avaliação discente/docente/tutor para o curso de 

Letras/EAD: alguns instrumentos de avaliação são disponibilizados aos 
alunos, docentes e tutores para avaliação das atividades acadêmicas do 

http://www.siga.ufrpe.br/
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curso. Tais instrumentos são revistos e atualizados, de acordo com as 
demandas contínuas do curso. 
 

 Instrumento de avaliação dos polos: percebeu-se a importância de se 
desenvolver a avaliação dos polos de apoio presencial, por meio de 
instrumento específico capaz de atender às demandas dos estudantes em 
relação à dinâmica e a gestão do polo. 
 
Esses instrumentos de autoavaliação articulam-se à proposta do Projeto 

Pedagógico do Curso/PPC e à concepção formativa de avaliação da CPA/UFRPE, 
tendo em vista os processos de avaliação institucional interna e avaliação do curso. 
Sob esse aspecto, a criação da sala virtual de autoavaliação configura-se como 
canal importante para consolidar os fluxos de avaliação, divulgando-se as ações da 
CPA/UFRPE nos processos de sistematização dos ciclos avaliativos. 

O presente artigo irá priorizar a descrição da sala virtual de autoavaliação 
discente, tendo em vista a necessidade de mobilizar os estudantes para os 
processos de avaliação institucional e autoavaliação do curso. Nesse sentido, será 
descrito o desenho metodológico de autoavaliação do curso de Letras EAD/UFRPE, 
com o objetivo principal de apresentar as etapas que envolveram a autoavaliação 
do curso, considerando a criação da sala virtual de autoavaliação discente no 
ambiente Moodle. 

 
2. METODOLOGIA 

 
 A metodologia do processo de autoavaliação do curso de Letras 

EAD/UFRPE está em sintonia com a concepção formativa de avaliação proposta 
pela CPA/UFRPE e atende ao PPC/Projeto Pedagógico do Curso, compreendendo 
as conexões entre avaliações diagnósticas, formativas e reguladoras no processo 
de construção de uma cultura de autoavaliação entre docentes, tutores virtuais, 
tutores presenciais, discentes, técnicos e coordenações que dão suporte às ações 
do curso. Considerando tais pressupostos, as seguintes etapas são primordiais 
para nortear os processos de autoavaliação do curso de Letras EAD/UFRPE.  

 
Adequação do instrumento de avaliação institucional de acordo com a 
legislação em vigor (Lei nº 10.861/2004- SINAES, Nota Técnica Nº 14 /2014 – 
CGACGIES/DAES/INEP/MEC, relatórios da CPA/UFRPE, Projeto de Autoavaliação 
do Curso de Letras EAD/UFRPE-2014). 
 
Sensibilização do público-alvo da autoavaliação do curso de Letras 
EAD/UFRPE (docentes, tutores, discentes, coordenações/gestores, técnicos do 
curso de Letras EAD/UFRPE). Nesta etapa, foi considerada a divulgação do 
processo de autoavaliação junto ao público-alvo.  
 
Organização das salas de autoavaliação (docentes/tutores e discentes). 
Nessas salas, foram disponibilizados materiais de leitura, documentos sobre 
avaliação institucional, relatórios da CPA/UFRPE, projeto de avaliação 
institucional, projeto de autoavaliação do curso, além de ferramentas de interação 
online, como fóruns, quiz e wiki. Nas salas virtuais disponíveis no Moodle, docentes 
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e tutores contam com orientações dos mediadores (professora e tutora virtual) 
sobre divulgação das etapas de autoavaliação. 
 
Aplicação dos instrumentos de avaliação institucional e de autoavaliação do 
curso. De acordo com cronograma das etapas de avaliação institucional, são 
aplicados os instrumentos de avaliação docente/discente pela CPA/UFRPE. 
Também são aplicados instrumentos específicos direcionados à autoavaliação do 
curso de Letras EAD/UFRPE, os quais priorizam a autoavaliação discente/docente, 
avaliação dos polos, avaliação das turmas, avaliação de encontros presenciais, 
avaliação diagnóstica do perfil de entrada dos, coordenação de tutoria, professores, 
tutores, membros do Núcleo Docente estudantes, avaliação dos materiais didáticos 
do curso. Esse processo é realizado por meio da assessoria de avaliação do curso 
de Letras/EAD, com participação de coordenação de curso Estruturante/NDE e do 
Colegiado de Coordenação Didática/CCD. 
 
Divulgação de relatórios de avaliação institucional e de autoavaliação do 
curso. Após processo de aplicação dos instrumentos de avaliação, inicia-se a 
elaboração dos relatórios e Boletins de avaliação institucional, realizados pela 
CPA/UFRPE. Também são organizados relatórios do processo de autoavaliação do 
curso, com base nas informações apresentadas pela CPA/UFRPE, bem como nos 
dados coletados a partir dos instrumentos específicos de autoavaliação, de acordo 
com demandas específicas do curso. 

As etapas do processo de avaliação do curso são evidenciadas na organização 
das salas de autoavaliação (docente/discente), disponíveis no ambiente virtual de 
aprendizagem do curso de Letras EAD/UFRPE, conforme próxima seção. 

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
O curso de Licenciatura em Letras EAD/UFRPE dispõe de duas salas virtuais 

de autoavaliação (docente/discente) disponíveis no Moodle. Para este artigo, foi 
considerada a sala de autoavaliação discente, disponível em 
http://www.par2.ead.ufrpe.br/course/view.php?id=1630. Na sala, todos os alunos 
matriculados no semestre letivo são alocados como participantes, também há a 
participação de professora e tutora virtual, nos processos de mediação e 
divulgação das informações sobre avaliação institucional e autoavaliação do curso. 
A sala de autoavaliação discente é organizada com base nas seguintes ferramentas: 
quadro de avisos; fóruns de notícias; repositório de documentos sobre 
CPA/UFRPE; eixo 01/avaliação em andamento; eixo 02/avaliação discente (a voz 
do aluno); eixo 03/avaliação dos polos de apoio presencial; eixo 04/resultados, 
relatórios e boletins de avaliação.  

A seguir são apresentadas algumas figuras com interfaces da sala virtual de 
autoavaliação discente disponível no ambiente virtual Moodle do curso de 
Licenciatura em Letras EAD/UFRPE. A figura 1 revela a página de entrada da sala 
virtual com mensagem de boas vindas aos participantes. 

 

http://www.par2.ead.ufrpe.br/course/view.php?id=1630
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Figura 01: Sala de autoavaliação discente /Mensagem de apresentação inicial 
Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso de Letras EAD/UFRPE 
 

Por meio da mensagem inicial, os discentes já encontram informações sobre 
os eixos de avaliação que são contemplados no processo de avaliação institucional 
e da autoavaliação do curso, como, por exemplo, aqueles previstos na Nota Técnica 
Nº 14/2014-CGACGIES/DAES/INEP/MEC, os quais contemplam as 10 dimensões 
do SINAES, conforme tabela 01: 

Tabela 01: Eixos de autoavaliação propostos pela Nota Técnica Nº 14 /2014 
– CGACGIES/DAES/INEP/MEC 

 
EIXOS DIMENSÕES 

PLANEJAMENTO E 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL D.8 - Planejamento e Autoavaliação 

DESENVOLVIMENTO 
INSTITUCIONAL 

D.1 - Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

D.3 - Responsabilidade Social da Instituição 

POLÍTICAS ACADÊMICAS 

D.2 - Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão 

D.4 - Comunicação com a Sociedade 

D.9 - Políticas de Atendimento aos Discentes 

POLÍTICAS DE GESTÃO 

D.5 - Políticas de Pessoal 

D.6 - Organização e Gestão da Instituição 

D.10 - Sustentabilidade Financeira 

INFRAESTRUTURA D.7 - Infraestrutura Física 

Fonte: Tabela adaptada pelas autoras do artigo, com base nas 10 dimensões 
do SINAES e nas dimensões da Nota Técnica Nº 14 /2014 – 
CGACGIES/DAES/INEP/MEC 
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A figura 02 apresenta quadro virtual de avisos, com informes aos discentes 
sobre ações da CPA/UFRPE, bem como notícias sobre a aplicação de questionários 
de avaliação institucional na base do Sistema de Informação e Gestão Acadêmica 
(SIG@), como se nota a seguir: 

                                                                         
Figura 02: Sala de autoavaliação discente/Quadro de avisos importantes                                                                               
Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso de Letras EAD/UFRPE 
 

Logo abaixo do quadro de avisos, surgem informações específicas sobre a 
CPA/UFRPE. O módulo “O que é CPA? Conheça a Comissão Própria de 
Avaliação” revela o objetivo geral e a missão da CPA/UFRPE no processo de 
avaliação institucional. Neste espaço, os estudantes podem encontrar um 
repositório de documentos importantes, como PDI, PPC, projeto de autoavaliação 
institucional, projeto de autoavaliação do curso, publicações da CPA, instrumentos 
de avaliação, relatórios/boletins da CPA/UFRPE. O estudante ainda encontra 
notícias referentes à legislação sobre avaliação institucional, por meio de 
publicações de notas técnicas, como a Nota Técnica nº 65 que orienta as 
instituições sobre a elaboração dos relatórios de autoavaliação realizados pelas 
CPAs. 

                                                     
 
Figura 03: Sala de autoavaliação discente/Informes sobre CPA/UFRPE e 
repositório de documentos sobre avaliação institucional - Fonte: Ambiente Virtual 
de Aprendizagem do Curso de Letras EAD/UFRPE 
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A figura 04 revela o eixo 01 com a avaliação em andamento. Foi criado um 

instrumento específico para avaliação dos encontros presenciais nos polos, a fim 
de se construir uma visão diagnóstica da metodologia utilizada nas etapas 
presenciais de funcionamento do curso, bem como tendo em vista as dinâmicas 
avaliativas realizadas nos polos.  

                                                                           
Figura 04: Sala de autoavaliação discente/Eixo 01: Avaliação em andamento 
Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso de Letras EAD/UFRPE 
 

Em relação à autoavaliação do discente, há um eixo específico que fornece 
informações sobre os instrumentos de avaliação e a necessidade de se mobilizar o 
corpo discente para participar amplamente dos processos de avaliação 
institucional e autoavaliação do curso. Nesse sentido, são disponibilizados avisos, 
instrumentos e relatórios de avaliação, visando persuadir os estudantes para 
continuarem participando das ações de avaliação institucional e da autoavaliação 
do curso, conforme se observa na figura 05 a seguir. 

                                                        
Figura 05: Sala de autoavaliação discente/Eixo 02: Avaliação discente: a voz dos 
alunos 
Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso de Letras EAD/UFRPE 
 

A figura 06 mostra mensagem convidando os estudantes para a avaliação do 
polo de apoio presencial, com instrumento de avaliação específico para as 
características de demandas dos polos nos quais o curso de Letras/EAD está sendo 
ofertado. Os estudantes dos polos Carpina, Pesqueira e Afrânio, municípios 
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pernambucanos, podem realizar a avaliação, considerando aspectos como 
infraestrutura, biblioteca, atividades de ensino, pesquisa e extensão, laboratórios 
de informática, participação da coordenação de polo e dos tutores presenciais, 
além de outras questões importantes para a gestão dos polos.  

                                                       
Figura 06: Sala de autoavaliação discente/Eixo 03: Avaliação dos polos 
Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso de Letras EAD/UFRPE 

 
Sem dúvida, é importante envolver os discentes em todo o processo de 

autoavaliação, considerando-se, também, o acesso dos estudantes aos resultados 
de cada etapa avaliativa. Sob esse aspecto, o eixo 04, apresentado na figura 07, 
revela a seção com acompanhamento dos resultados do processo de autoavaliação 
institucional e da avaliação do curso.  

                                                                      
Figura 07: Sala de autoavaliação discente/Eixo 04: Resultados e Relatórios da 
Autoavaliação Discente 
Fonte: Ambiente Virtual de Aprendizagem do Curso de Letras EAD/UFRPE 

 
Os estudantes têm a oportunidade de acompanhar os relatórios e os 

Boletins da CPA/UFRPE, visualizando as dimensões avaliadas em cada ciclo 
avaliativo. Também podem visualizar os relatórios específicos com as demandas 
do curso, tendo em vista as etapas avaliativas referentes aos polos, dinâmica de 
encontros presenciais, avaliações dos docentes/tutores, avaliação dos projetos e 
ações do curso Com base no acompanhamento dos resultados, os discentes podem 
perceber as fragilidades e os avanços nos processos de avaliação institucional e 
autoavaliação do curso, visualizando a importância de ampliar sua participação e 
consolidar a cultura de autoavaliação. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A avaliação da educação superior precisa ser integrada à cultura 

organizacional das Instituições de Ensino Superior. Cada Instituição tem 
autonomia para criar instrumentos e processos de autoavaliação, conforme 
regulamentação da CPA/Comissão Própria de Avaliação, bem como tendo em vista 
as diretrizes e lesgialação que regem a avaliação da educação superior no Brasil. 

A literatura especializada no tema da avaliação em Educação a Distância 
aponta para a necessidade de se desenvolverem propostas inovadoras de 
avaliação, tendo em vista as novas demandas da EAD (POLAK, 2007, CARLINI e 
RAMOS, 2007). Na EAD, a avaliação precisa estar ancorada em uma abordagem 
formativa, respeitando-se as diversas etapas do processo avaliativo. No contexto 
da EAD, a autoavaliação do curso está imbricada à avaliação de qualidade dos 
cursos ofertados na modalidade a distância, considerando-se a integração entre as 
diversas concepções de avaliação apresentadas de forma subjacente no 
planejamento institucional e nos projetos pedagógicos dos cursos. 

Pensando na necessidade de se buscar consolidar a cultura de 
autoavaliação, foi organizada a sala virtual de autoavaliação discente no curso de 
Licenciatura em Letras EAD/UFRPE. Espera-se que esta ação de autoavaliação do 
curso de Licenciatura em Letras EAD/UFRPE consiga dialogar com as demandas 
dos discentes, tendo em vista as conexões entre ensino-pesquisa-extensão como 
eixos fundamentais na educação superior. 
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CAPÍTULO IX: A COMUNICAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA 
UFRPE: PARTICIPAÇÃO DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA NO PROCESSO 
AVALIATIVO 
 
Aliete Gomes Carneiro Rosa (UFRPE-UAG)* 
Giselle Nanes (UFRPE – Campus Dois Irmãos) 
Maria Edilene Vilaça (UFRPE-UAG) 
Amanda Souza de Paula (UFRPE-UACSA) 
 Ana Paula Ferreira da Silva (UFRPE-UAG) 
Maximiliano Carneiro da Cunha (UFRPE – UAST) 
 
RESUMO: A lei do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) orienta a 
que todas as Instituições de Ensino Superior e todos os membros da comunidade 
acadêmica participem do processo de autoavaliação da instituição. O presente capítulo 
debate os desafios e conquistas do trabalho desenvolvido pela Comissão Própria de 
Avaliação da UFRPE da Universidade Federal Rural de Pernambuco (CPA/UFRPE) para 
consolidar a participação da comunidade universitária nesse processo. Exercer um papel 
político e técnico para concretização da cultura avaliativa se configura, ainda, como um 
desafio para a CPA/UFRPE, principalmente na proposição de uma prática autoavaliativa 
cooperativa e democrática, que envolva não apenas a gestão administrativa, mas os vários 
segmentos da comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnicos administrativos). 
Nesse sentido, a comunicação se tornou necessária e fundamental para conhecimento e 
divulgação do que seja a autoavaliação na UFRPE quando de seu planejamento de 
estratégias de divulgação do trabalho da CPA, assim como de seus instrumentos de 
avaliação, o que resultou no aumento da participação da comunidade. Através de canais 
diversos de divulgação e comunicação, o processo vem se tornando mais participativo, 
crítico e consciente.   
 
Palavras-chave: Comissão Própria de Avaliação, Autoavaliação Institucional, Comunidade 
Universitária, Comunicação. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

A Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004) instituiu o Sistema Nacional de 
Avaliação do Ensino Superior (SINAES) com a finalidade de analisar, oferecer 
subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação 
dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão 
crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados. De acordo com 
SINAES, fica estabelecido que a avaliação das Instituições de Educação Superior 
(IES) é composta de duas modalidades: Avaliação Externa, realizada por 
Comissões Avaliadoras instituídas pelo Instituto Nacional de Pesquisas 
Educacionais – INEP e Avaliação Interna, coordenada pela Comissão Própria de 
Avaliação – CPA (BRASIL, 2004a). 

Ao considerar que a avaliação institucional deve ser compreendida como 
impulsionadora de mudanças no processo acadêmico de produção e disseminação 
de conhecimento, contribuindo para efetiva transformação da educação superior, o 
SINAES sugere que todas IES e todos os membros da comunidade educativa – 
professores, estudantes, técnicos-administrativos, ex-alunos, e outros grupos 
sociais envolvidos – devem participar dos processos avaliativos, realizando ações 
coletivamente legitimadas (BRASIL, 2004b).  
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No entanto, ao longo de dez anos, desde sua implementação, estudos 
destacam diversas dificuldades das IES na busca por consolidar uma cultura de 
avaliação institucional, de acordo com a legislação proposta. Tal como afirma 
Zainko (2008), na busca por uma avaliação processual e dinâmica, os problemas 
mais evidentes e que demandam providências são: a fragilidade da “cultura de 
avaliação”, a insuficiência de pessoal capacitado para pôr a efeito a avaliação em 
nova concepção, as dificuldades da composição política da CONAES27, e 
insuficiência de pessoal técnico para a análise dos relatórios de autoavaliação. 
Especificamente, nas IES, a autora destaca que a constituição da Comissão Própria 
de Avaliação (CPA) esbarra em problemas tais como: escassez de corpo 
profissional qualificado, insuficiência de discussões internas com a comunidade 
acadêmica e dificuldades orçamentárias para a realização da autoavaliação. 

Tal como destacam Silva (2010) e Silva e Gomes (2011), em estudos 
realizados com universidades federais no Nordeste, a efetivação do trabalho 
conduzido pelas CPAs perpassa diversas dificuldades tais como: carência de 
assistência técnica, parca infraestrutura e ausência de destinação orçamentária 
para realização das pesquisas avaliativas. No que se refere à sensibilização, para 
efetivo envolvimento da comunidade acadêmica, são descritas diversas 
dificuldades para promoção da participação e envolvimento dos professores, 
estudantes e funcionários no processo de autoavaliação. 

Nesse sentido, o presente artigo debate os desafios e conquistas do trabalho 
desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação da UFRPE da Universidade 
Federal Rural de Pernambuco (CPA/UFRPE) para consolidar a participação da 
comunidade universitária no processo de autoavaliação institucional. Insere-se na 
área 2, tratando do papel da comunicação na avaliação interna. Exercer um papel 
político e técnico para concretização da cultura avaliativa configura-se, ainda, 
como um desafio para a CPA/UFRPE, principalmente na proposição de uma prática 
autoavaliativa cooperativa e democrática, que envolva não apenas a gestão 
administrativa, mas todos os segmentos da comunidade acadêmica (docentes, 
discentes e técnicos-administrativos). Um obstáculo importante para a inserção de 
tal cultura autoavaliativa na instituição é imposto pela extensão da comunidade 
acadêmica. Conforme será descrito em detalhes na seção seguinte, a UFRPE conta 
com 54 Cursos de Graduação oferecidos pela Sede, em Dois Irmãos, e por 4 
Unidades Acadêmicas distintas. Ao todo, a comunidade acadêmica da UFRPE é 
composta por mais de 12 mil integrantes (10 mil estudantes de graduação, 1.120 
professores e 1.090 servidores técnico-administrativos). Nesse contexto, a CPA 
precisa desenvolver estratégias eficientes para divulgar a sua atuação e, desta 
forma, conseguir contribuir para o processo de autoavaliação nos três segmentos 
da comunidade acadêmica.  

Em consonância com a legislação nacional, a Universidade Federal Rural de 
Pernambuco (UFRPE) instituiu a sua Comissão Própria de Avaliação já no mesmo 
ano de 2004 e em 2005 foi criado e aprovado o Regimento da CPA/UFRPE. Cabe 
ressaltar que o próprio Regimento foi concretizado dentro de um processo 
coletivo, através de Seminários de Autoavaliação, realizados em 2004. Esses 
Seminários incentivaram a participação de todos os segmentos da comunidade 
acadêmica, incluindo representantes das Pró-Reitorias, departamentos 

                                                           
27 A CONAES – Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior – tem o papel de coordenar e 
supervisionar o SINAES, propondo e avaliando estratégias e diretrizes para autoavaliação 
institucional. 
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administrativos e acadêmicos, coordenações de cursos, órgãos suplementares, 
Associação dos Docentes (ADUFERPE), Diretório Central dos Estudantes (DCE) e 
Diretórios Acadêmicos (DA) (NANES et al, 2014). 

O ano de 2014 marcou o aniversário de 10 anos do processo de autoavaliação 
na UFRPE, conduzido pela CPA. Processo respaldado na compreensão de que a 
autoavaliação institucional cria oportunidades para ampliação de conhecimento, 
reflexão crítica e construção coletiva de diretrizes para a tomada de decisões. 
Nesse sentido, discutiremos as estratégias utilizadas nos processos de 
sensibilização e mobilização, visando ampliação da comunidade a cada ciclo 
avaliativo.  
 
2. TRAJETÓRIAS METODOLÓGICAS NO PROCESSO DE AUTOAVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL  
 

A UFRPE é sediada no Campus de Dois Irmãos, no Recife - PE e tem suas ações 
estendidas por todo o estado de Pernambuco, por meio das Unidades Acadêmicas 
de Garanhuns (UAG), Serra Talhada (UAST), Cabo de Santo Agostinho (UACSA) e 
Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec). Destacam-se, também, os campi 
avançados, ou seja, extensões situadas no Litoral, na Zona da Mata, no Agreste e no 
Sertão de Pernambuco, além do Colégio Agrícola Dom Agostinho Ikas (CODAI).  

Conforme informações constantes no PDI – Plano de Desenvolvimento 
Institucional (UFRPE, 2013-2020), a UFRPE oferta 54 (cinquenta e quatro) cursos 
de graduação, sendo 40 (quarenta) na modalidade presencial e 11 (onze) cursos na 
modalidade a distância. Dos cursos presenciais, destacam-se 7 (sete) na área de 
Ciências Humanas e Ciências Sociais Aplicadas, 2 (dois) Ciências Biológicas, 4 
(quatro) Computação e Informática, 15 (quinze) de Formação de Professores, 5 
(cinco) Engenharias, sendo 4 (quatro) referentes a Cursos das Ciências Agrárias, 
como Engenharia Florestal, Agrícola e Ambiental, e 2 (dois) cursos de Pesca. Além 
desses cursos, a Instituição oferece mais 8 (oito) Cursos das Ciências Agrárias, na 
Sede, em Recife, e nas Unidades Acadêmicas de Garanhuns e Serra Talhada. Dos 
Cursos da Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia (UAEADTec), 
9 (nove) são de formação de professores, 1 (um) da área de Computação e 
Informática e 1 (um) na área de Humanas, ofertados em polos distribuídos nos 
Estados de Pernambuco, Paraíba, Bahia, Ceará e Tocantins. Em 2014, foi criada a 
Unidade Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA) com oferta de mais 5 
(cinco) cursos na área de engenharia, a saber: Civil, Elétrica, Eletrônica, Mecânica e 
de Materiais.   

Tendo em vista esse perfil institucional multicampi, a UFRPE vem 
consolidando seus ciclos de autoavaliação, buscando contemplar de maneira 
igualitária a participação da comunidade universitária de todos os campi e 
assegurar que os trabalhos da CPA possam ser efetivados não apenas na Sede, mas 
em cada Unidade Acadêmica da UFRPE.  

Dessa forma, a composição da CPA/UFRPE assegura a participação de todos 
os segmentos da comunidade universitária e de representantes da sociedade civil 
organizada. Entre os anos de 2004 e 2011, a Comissão era constituída por 18 
integrantes, com a seguinte composição: quatro representantes de cada segmento 
(docente, técnico-administrativo, discente e sociedade civil organizada) e um 
coordenador geral e coordenador adjunto. Em 2012, a Comissão buscou a 
integração de representantes das Unidades Acadêmicas, formalizando comissões 
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da CPA/UFRPE na UAG, UAST, UAEADTec, e no CODAI. Mais recentemente, no ano 
de 2014, foi formalizada a comissão CPA/UFRPE da UACSA. Nas Unidades 
Acadêmicas, a CPA é formada por três representantes de cada segmento (1 
docente, 1 técnico e 1 discente). Atualmente a CPA/UFRPE é composta por trinta e 
cinco pessoas, somados todos os seus membros. 

Em uma década de implementação do Processo de Avaliação Institucional, 
especialmente no que concerne à construção e sensibilização paulatina da 
comunidade acadêmica, a CPA/UFRPE vem buscando diferentes estratégias para 
envolvimento da comunidade. Especificamente, no ciclo avaliativo 2012-2014 e 
primeiro ano do ciclo avaliativo 2015-2017 (em vigência), diversificamos 
significativamente os espaços, instrumentos e meios de comunicação, alcançando 
ampliação nos índices de participação.  

No ano de 2012, o instrumento de avaliação da CPA/UFRPE foi reelaborado. 
Foram construídos novos questionários, contemplando cada segmento 
universitário (discente, docente e técnico-administrativo), assim como 
especificidades entre cursos de graduação presencial e a distância. Antes da 
aplicação dos questionários, foram realizados testes-piloto para validação do 
instrumento junto à comunidade universitária. Através de link criado pelo Google 
Docs, foram disponibilizados os formulários de modo que a comunidade acadêmica 
pudesse avaliar e opinar sobre a clareza das perguntas ou dificuldades observadas. 
Após essa validação, os questionários foram inseridos eletronicamente na base do 
Sistema de Informações de Gestão Acadêmica (SIG@). Desde o ano de 2013, o 
período de autoavaliação institucional foi incluído no calendário acadêmico, o que 
certamente vem respaldando as ações da CPA/UFRPE. 

Em 2015, ao iniciar novo ciclo (2015-2017), o instrumento avaliativo 
(questionário) foi novamente revisto, buscando coadunar o instrumento de 
avaliação institucional interno com as normativas do novo instrumento de 
Avaliação Institucional externa28, bem como considerando sugestões dos 
segmentos docente e discente, em relação a melhorias no tocante à objetividade 
das perguntas e maior celeridade para preenchimento do instrumento.  

Concomitantemente foram ampliadas ações de divulgação sobre o papel e o 
trabalho da CPA entre os segmentos docente, discente e técnico-administrativo. 
Também foram implementadas ações de mobilização para participação destes no 
processo de autoavaliação institucional e divulgação dos resultados dos relatórios 
e dados da autoavaliação por curso.  

Entre as ações de divulgação, buscou-se solidificar parcerias com a Pró-
Reitoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), Pró-
Reitoria de Ensino de Graduação (PREG), Pró-Reitoria de Gestão Estudantil 
(PROGEST), Coordenação de Acompanhamento e Monitoramento de Egressos 
(CAME) e Superintendência de Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (SUGEPE). 
Essas parcerias têm permitido ações de mobilização específicas entre os três 
segmentos acadêmicos. Desde 2012, a CPA está alocada na Pró-Reitoria de 
Planejamento e Desenvolvimento Institucional (PROPLAN), considerando a 

                                                           
28 A Nota Técnica Nº 14/2014 [CGACGIES/DAES/INEP/MEC] descreve orientações sobre o novo 
instrumento de Avaliação Institucional Externa do SINAES. O novo instrumento reagrupa 10 
dimensões [referidas no artigo 3º do SINAES], em cinco eixos avaliativos [1. Planejamento e 
avaliação institucional; 2. Desenvolvimento Institucional; 3. Políticas Acadêmicas; 4. Políticas de 
Gestão; 5.Infraestrutura].  
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importância de consolidação do diálogo entre autoavaliação e planejamento 
institucional.  

Em 2014, foi firmada parceria com a Pró-Reitoria de Ensino de Graduação, 
através da Coordenação de Acompanhamento Pedagógico, de forma a incluir 
apresentações das ações da CPA na programação do Curso de Atualização 
Pedagógica para docentes. Desde então, todos os docentes ingressantes na UFRPE 
têm informação sobre as ações da CPA e são incentivados à participação. 
Destacam-se também apresentações realizadas nas reuniões da Câmara de Ensino 
de Graduação, com participação de todos os coordenadores de Cursos do campus 
Dois Irmãos e coordenadores gerais dos cursos das Unidades Acadêmicas.  

No mesmo ano, também foi realizada parceria com a Superintendência de 
Gestão e Desenvolvimento de Pessoas (SUGEPE), através da Coordenação de 
Desenvolvimento de Pessoas, para divulgação e mobilização para autoavaliação 
institucional nos Encontros propostos para o segmento técnico. Os encontros 
promovidos para docentes e técnicos ocorrem em todas as Unidades Acadêmicas e 
Campus Dois Irmãos, o que corrobora para democratização das ações de 
divulgação e mobilização do trabalho da CPA.  

Ressalta-se que a participação nos ciclos avaliativos é voluntária, tendo em 
vista a concepção formativa que norteia a prática de autoavaliação da CPA/UFRPE. 
Durante o período de disponibilização do Questionário, as ações de divulgação são 
intensificadas por meio de informativos nas páginas de websites institucionais, 
inserção de faixas e cartazes pelos campi, além de distribuição de folders 
CPA/UFRPE (Figuras 01 e 02), explicitando a importância da participação na 
autoavaliação e apresentando resultados das avaliações.  
 
Figura 01 - Folder CPA/UFRPE (Ciclo 2012-2014) 
 
 
Figura 02 Folder CPA/UFRPE Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG) 
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Especificamente na Unidade Acadêmica de Educação a Distância e Tecnologia 
também são publicados informativos na página principal do ambiente virtual de 
aprendizagem (Moodle) e nas salas virtuais de cada curso de graduação. Na 
próxima seção, descrevemos os resultados exitosos da diversificação das 
estratégias para envolvimento da comunidade universitária no processo de 
autoavaliação institucional.   
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  
 

No ano 2014, foi disponibilizado o Instrumento Avaliativo [Questionário 
CPA/UFRPE Discente/Docente] aplicado, apenas entre o segmento discente, 
contemplando perguntas sobre a Dimensão II – Ensino, Pesquisa e Extensão – 
SINAES. A ampliação de ações de divulgação repercutiu diretamente para o 
aumento significativo do índice de participação do segmento discente no processo 
de Autoavaliação Institucional, que obteve um índice geral de 34,48%.  

 No Campus Dois Irmãos, o índice de participação ficou em torno de 41% 
(Gráfico 01). Considerando que a participação é voluntária e o índice de 
participação em 2012 e 2013 foi em média de 18%, o percentual geral de 
participação estudantil alcançado significa uma importante ampliação no processo 
de Autoavaliação Institucional. 
 

Tabela 01  
Participação dos estudantes no Questionário Discente/Docente CPA/UFRPE 

2014  
[Cursos de Graduação] 
 
Em comparação com anos anteriores [2012 e 2013], os dados da tabela 

revelam também avanços na adesão de participação entre segmento discente em 
todas as Unidades Acadêmicas. Na Unidade Acadêmica de Garanhuns (UAG) da 
UFRPE, foi alcançado total de 43,72% de participação do segmento discente, em 
comparação com os índices da primeira avaliação, realizada em 2012, que foi de 
20,36% (Relatório Final da Autoavaliação: biênio 2011-2012, 2013). A ampliação 
dos índices de participação dos discentes da UAG é fruto das ações desenvolvidas 
pela CPA, no sentido de sensibilizar a comunidade universitária para participar dos 
processos autoavaliativos. Essa sensibilização foi efetivada a partir de reuniões 
com discentes por curso por ocasião da recepção dos estudantes no início de 
2014.2. Além da apresentação da CPA aos estudantes ingressantes e veteranos, 
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foram disponibilizados laboratórios de informática para aqueles que desejassem 
contribuir, respondendo o formulário.  

Em relação à Unidade Acadêmica de Serra Talhada (UAST) da UFRPE, dados 
revelam os avanços na adesão dos discentes com total de 32% de participação, em 
relação aos 19,62% (Relatório Final da Autoavaliação: biênio 2011-2012, 2013).  

Como se vê, ainda na tabela, a Unidade Acadêmica de Educação a Distância e 
Tecnologia/UAEADTEC da UFRPE obteve um total de 27,52% de participação. Um 
índice significativo, em comparação à primeira avaliação realizada em 2012, que 
foi 8,66% de participação (Relatório Final da Autoavaliação: biênio 2011-2012, 
2013).  

Cabe destacar que a CPA ainda não conta com dados referentes à Unidade 
Acadêmica do Cabo de Santo Agostinho (UACSA), uma vez que esta apenas entrou 
em funcionamento no segundo semestre de 2014. O questionário do primeiro ano 
do ciclo avaliativo 2015-2017 está disponibilizado para a comunidade acadêmica 
desta Unidade, o que já traz sua inserção no processo de autoavaliação 
institucional. 

Os dados coletados com os discentes foram organizados em um Boletim 
CPA/UFRPE. O Boletim foi elaborado com informações específicas sobre os 
resultados da autoavaliação interna (Ano: 2014), por curso de graduação. Estes 
foram disponibilizados on-line para toda a comunidade acadêmica. De posse dos 
Boletins, a CPA promoveu encontros com docentes e discentes para comunicação 
dos resultados. Aos professores, foram distribuídos os boletins impressos e para os 
alunos foram criados, também, folders por curso (Figura 02).  

Apesar da recente divulgação do Boletim CPA/UFRPE, já há relatos de 
coordenadores de curso declarando o uso dos resultados dispostos no boletim 
como motivadores de ações pedagógicas nos cursos. Esse fato ressalta a 
importância da diversificação de materiais na divulgação dos relatórios de 
autoavaliação institucional.  

Especificamente no caso da CPA-UAG, dadas as condições, promoveu-se 
reuniões para apresentação dos Boletins CPA/UFRPE-UAG e apresentação do 
questionário do ciclo avaliativo 2012-2014, que tinham como objetivos: (i) realizar 
devolutiva da Autoavaliação da Dimensão 2 do Ciclo Avaliativo de 2012-2014, em 
relação ao formulário Discente-Docente, que trata da avaliação das práticas dos 
docentes na UFRPE-UAG; (ii) promover diálogo com coordenadores, professores e 
alunos a fim de fortalecer e aprimorar o processo de autoavaliação institucional; e 
(iii) sensibilizar docentes, técnicos e discentes quanto à adesão para o Ciclo 
Avaliativo 2015-2017. Já no primeiro semestre de 2015, somaram-se mais de 
quinze reuniões em que se refletiu, com os vários segmentos da Instituição, sobre a 
importância da autoavaliação e, mais especificamente no caso desta Dimensão, as 
práticas docentes.  

Durante as reuniões com docentes e coordenadores de curso, várias 
contribuições foram dadas para o fortalecimento do processo, mas também para o 
reconhecimento da importância do trabalho da CPA para a instituição. Foram 
divulgados os canais de comunicação além de feito o convite para a participação e 
preenchimento do novo formulário do Ciclo Avaliativo 2015-2017. 

Todas as reuniões geraram grandes debates em torno de esclarecimentos, 
indagações sobre o que os formulários representam, clareza de perguntas e 
resposta, necessidade de participação de todos no processo de autoavaliação. A 
Comunidade como um todo compreende melhor o papel da CPA na Instituição e 
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começa a se mostrar aberta ao diálogo rumo a um processo cada vez mais 
democrático e participativo. Mesmo na UACSA, apesar do recente início de 
atividades na Unidade Acadêmica [2014.2], as ações da CPA já estão sendo 
divulgadas. Para apresentar a CPA aos novos servidores da Universidade, a 
coordenação da CPA esteve presente no campus provisório onde foi feito um 
seminário, apontando suas principais ações. Além disso, com o auxílio da 
subcomissão da própria Unidade Acadêmica, houve uma grande mobilização para 
motivar a participação da comunidade acadêmica no processo de autoavaliação. 
Através da apresentação do boletim CPA com os dados já coletados em outras 
Unidades, em reunião do colegiado do curso, os coordenadores atentaram para a 
importância do trabalho e incentivaram os alunos a responderem o questionário 
vigente [Ciclo 2015-2017].  
 
4.CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
O processo de autoavaliação ainda levanta um sem-número de questões uma 

vez que tal cultura ainda se mostra à margem do processo de planejamento de 
várias instituições. O fazer acadêmico, em tese, deveria encarar o processo como 
natural além naturalizar a relação avaliação-planejamento, viabilizando um 
processo cada vez mais democrático. A busca pela avaliação processual e dinâmica 
ainda evidencia fragilidades dessa cultura e busca pessoas comprometidas com 
essa nova concepção. 

No entanto, os dados discutidos neste artigo evidenciam como a CPA-UFRPE 
vem criando estratégias para ampliar a participação da comunidade acadêmica na 
autovaliação institucional, mesmo considerando os desafios de suas metas, entre 
os quais destacamos a proposta avaliativa considerando a ampla dimensão 
quantitativa e a pluralidade de uma instituição multcampi.  

Nos casos aqui descritos, argumentamos que a comunicação sobre o trabalho 
desenvolvido pela CPA e divulgação dos resultados avaliativos vem ampliando a 
credibilidade junto à comunidade acadêmica em razão da percepção de que os 
dados coletados são também coletivizados, refletidos e utilizados para fornecer 
subsídios nos processos de planejamento da UFRPE e seus cursos de graduação. 

No entanto, destaca-se que ainda há muitos desafios em relação à 
disponibilidade orçamentária e ampliação de pessoal técnico específico nas IES, 
para que a avaliação do ensino superior, no que tange ao trabalho realizado pela 
CPA seja efetivamente realizada. Nesse sentido, ao longo de seus 10 anos de 
implementação, a CPA-UFRPE também encontra dificuldades na consolidação de 
cultura de avaliação institucional, de acordo com a legislação proposta pelo 
SINAES. Mas, a despeito de todos os entraves, este trabalho mostrou, inclusive pelo 
expressivo aumento do número de participantes, que a comunicação desempenha 
papel fundamental para o desenvolvimento da autoavaliação institucional. Não 
será apenas este o cerne da questão, mas, certamente, mostra-se como importante 
ferramenta para a credibilidade do processo. 
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CAPÍTULO X: A COMUNICAÇÃO NA AVALIAÇÃO INTERNA: RELATO DE 
EXPERIÊNCIA DA CPA-UFPE 
 
Fernanda Maria Ribeiro de Alencar (UFPE),   
Francisco de Assis Brandão dos Reis (UFPE) 
Alda Verônica Souza Livera (UFPE) 
Daniele Andrade da Cunha (UFPE) 

 
RESUMO. No processo da Autoavaliação são vistos vários atores interagindo e se 
comunicando colaborativamente para o processo da gestão organizacional da instituição.  
Tem-se assim, um mecanismo de autoconhecimento que aborda a valorização da sua 
missão pública da instituição, de seu contexto e de sua história com vistas à melhoria da 
qualidade daquilo que ela oferece à sociedade. Nesse contexto, a cooperação entre os 
atores é de fundamental importância.  O capítulo em questão tem como objetivo 
apresentar relato de experiência das ações de comunicação desenvolvidas pela Comissão 
Própria de Avaliação (CPA) da UFPE como forma de estimular a cooperação da 
comunidade interna. Como método de pesquisa utilizou-se o hipotético-dedutivo, 
buscando-se conhecer e utilizar estratégias de comunicação que possibilitassem a 
divulgação e a apropriação das atividades desenvolvidas pela CPA e a sua apropriação 
pelos colaboradores da instituição. Dessa forma, poder-se-ia ter um maior número de 
conhecedores e interessados em participar do processo de autoavaliação, entendendo-o 
como importante para a gestão institucional. Algumas estratégias foram propostas e 
alguns resultados começam a ser alcançados. 
 
Palavras-chave: Comunicação Organizacional, Ferramentas de Comunicação, Avaliação 
Interna, CPA-UFPE. 

 
1. INTRODUÇÃO 
 

É sabido que a autoavaliação de uma instituição, como um processo global, 
tem por objetivo revisar o que foi planejado pelos vários atores dessa instituição e 
identificar as não conformidades, a fim de que as ações sejam reconstruídas 
continuamente em busca do objetivo estratégico-operacional. Funciona como um 
instrumento que auxilia no processo da gestão organizacional, proporcionando às 
instituições, em particular às instituições de educação superior, um meio de 
autoconhecimento que contempla sua missão pública, seu contexto e sua história. 
Por isso, é pertinente a preocupação em se conhecer não só os diferentes modelos 
de Avaliação Institucional, para adequar aquele que é mais pertinente às 
necessidades e particularidades da instituição (SANCHES, 2007), mas também 
considerar-se o processo da comunicação no âmbito organizacional.  

A comunicação é uma necessidade própria do ser humano, presente em toda 
a história da Humanidade, constituindo-se uma ferramenta indispensável para a 
convivência e a relações em sociedade (PINTO, 2013). Os componentes que fazem 
parte da comunicação já são estudados desde muito tempo, desde a Teoria da 
Informação de Shannon e Weaver de 1949.  De acordo com Colnago (2006), numa 
visão mais moderna e democrática, a comunicação organizacional é fortemente 
influenciada pelas transações entre as pessoas, sendo imprescindíveis o diálogo, a 
troca e a participação entre os gestores, os colaboradores e o ambiente da 
organização. Faz-se necessário considerar o uso da comunicação externa e interna, 
sobretudo essa última, a fim de se promover a integração dos colaboradores, 
independentemente da posição hierárquica ocupada na organização. Segundo Dias 
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Sobrinho (2005), é necessário um processo social de comunicação no contexto do 
próprio processo de avaliação.  Isso porque segundo ele (DIAS SOBRINHO, 2003),  

 
Um processo de avaliação não se restringe apenas a aspectos 
organizacionais e gerenciais de uma instituição, mas ultrapassa seus 
limites, atinge contextos cada vez mais amplos, reflete a ideologia e os 
valores orientadores da sociedade.(P.92). 
 

Na interação entre os atores da organização e do processo de Autoavaliação 
se identifica a necessidade da cooperação de uns com os outros, para alcançarem 
certos objetivos que a ação individual isolada não conseguiria alcançar. Uma falha 
na comunicação pode gerar várias dificuldades na compreensão das ações e uma 
decisão incorreta para a mitigação das não conformidades pode levar a sérios 
prejuízos. 

 Não só no processo da Autoavaliação, mas num contexto muito mais amplo, 
faz-se necessário entender a importância da comunicação interna em todos os 
níveis hierárquicos, como instrumento na administração estratégica, para se 
atingir a eficácia organizacional e para que o trabalho entre os colaboradores flua 
de forma eficiente, a fim de que seja atingido o objetivo pretendido. 

No âmbito do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 
a Comissão Própria de Avaliação (CPA) das Instituições de Ensino Superior (IES), 
ator responsável pela coordenação do processo de autoavaliação em si, deve ter 
como uma de suas estratégias o estabelecimento e o estímulo à comunicação entre 
todos os atores organizacionais. Baseando-se nesse preceito, o presente trabalho 
tem como objetivo apresentar relato da experiência das ações de comunicação 
implementadas pela CPA da UFPE como forma de estimular a cooperação da 
comunidade interna em seu processo de autoavaliação.   

 
2. METODOLOGIA 

 
O método refere-se à forma como o objeto de estudo será abordado. Desta 

feita, optou-se pelo método hipotético-dedutivo, iniciando-se pela percepção das 
lacunas nos conhecimentos existentes quanto a estratégias de comunicação 
organizacional. Assim, formula-se a hipótese e, pelo processo dedutivo, testa-se a 
predição da ocorrência de fenômenos (LAKATOS&MARCONI, 2010).  

A hipótese considerada foi que se adotando estratégias de comunicação a 
CPA pode alcançar um maior número de colaboradores da organização.  

Faz-se necessário identificar o que existe na literatura quanto à comunicação 
organizacional e às estratégias que podem ser implementadas na prática da 
autoavaliação pela CPA.  Assim, do ponto de vista de como a pesquisa foi 
executada, esse trabalho teve um caráter exploratório, pois buscou identificar e 
analisar os estudos encontrados na literatura e, também, a observação do uso de 
métodos por Comissões Próprias de Avaliação de outras instituições. 

Procurou-se identificar trabalhos na literatura científica que discutiam a 
comunicação organizacional, sua importância para o bom desempenho da 
organização e suas principais dificuldades.  Foi utilizada também a interação com 
os partícipes das avaliações externas, pelo diálogo estabelecido no momento da 
avaliação e, posteriormente, pela análise dos relatos da avaliação in loco 
disponibilizados pelas comissões. Assim, a partir da compreensão do conceito de 



 

115 
 

comunicação e da sua necessidade, passou-se a buscar estratégias para a sua 
realização no contexto da autoavaliação em uma instituição pública grande em 
termos de atores e pouco desenvolvida na cultura da avaliativa.  

 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

As ferramentas de comunicação são instrumentos que auxiliam o processo da 
comunicação da organização. No caso específico, tem-se a CPA-UFPE como a 
organização que precisa interagir com a instituição em que está inserida, a 
Universidade Federal de Pernambuco. 

Nesta seção são apresentadas algumas ferramentas e estratégias de 
comunicação desenvolvidas pela CPA da UFPE para o desempenho e suas funções e 
a consequente melhoria de sua imagem institucional.  
 
3.1 Instrumentos de Comunicação Oral  
 

A comunicação oral é a forma mais simples de divulgarmos o que somos e 
quais nossa missão e visão. Com ela é possível a troca de informações de uma 
forma rápida, simples e direta. Desta feita, a estratégia inicial foi provocar o 
diálogo com a administração central, através de várias reuniões com o Magnífico 
Reitor, nas quais apresentamos o marco teórico e legal para a existência da 
Comissão Própria de Avaliação nas Instituições de Ensino Superior (IES), bem 
como a importância da mesma como interface no processo da gestão 
compartilhada.  A partir de então, pode-se se estabelecer outros mecanismos para 
se atingir os demais atores organizacionais e se definir a identidade da CPA e os 
processos nos quais participa ativamente.   

Foram propostas conversas informais dentro da UFPE com grupos de 
dirigentes em específico: Pró-Reitores, Diretores de Centro e Coordenadores de 
Curso.  A comunicação informal é um excelente instrumento de comunicação pois 
permitem uma descontração maior aos participantes na apresentação de opiniões 
e sugestões.  Essas reuniões com dirigentes não aconteceram. Foram marcas, mas 
por inúmeras vezes transferidas. Como alternativa, foram propostas visitas a cada 
um dos Centros Acadêmicos para se tratar especificamente, da divulgação do 
instrumento de coleta, da condução do processo de coleta e dos resultados da 
Avaliação do exercício anterior. Essa estratégia, encontra-se incipiente.   

Foram instituídos grupos de trabalho em específico, proporcionando 
oportunidades para estimular o envolvimento, solicitar novas ideias, motivar o 
desempenho e estabelecer a comunicação nos dois sentidos. Com esse grupo a 
ideia foi instituir os processos que envolvem a avaliação na instituição como um 
todo. Definir as atividades e os atores responsáveis por cada atividade. Para tanto, 
revisitou-se o organograma institucional e, apesar de estar a CPA vinculada 
diretamente ao Gabinete, foi proposta uma atuação da CPA mais democrática, não 
verticalizada, como numa hierarquia tradicionalista, mas segundo uma estrutura 
horizontalizada (Fig. 1).   
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Figura 1 – Atuação horizontalizada da CPA-UFPE 

Desse grupo, também foi estabelecido um modelo inicial de processos (Fig. 
2). A periodicidade dos encontros passou a ser semanal e o foco ficou alterado para 
atender as demandas particulares da avaliação institucional como um todo.  Em 
função disso, passou-se a desenvolver seminários particulares para atender os 
cursos sob avaliação, apresentando-se a importância da CPA para o curso e 
explicando-se as exigências das comissões externas em relação à autoavaliação.  

 

Figura 2a – Processos da avaliação de responsabilidade da CPA-UFPE 

A CPA atuou ativamente, e conjuntamente com a PROACAD, promovendo 
momentos de interação com os coordenadores de cursos. Algumas visitas aos 
Centros Acadêmicos que estariam sob avaliação do INEP foram realizadas, e nessas 
ocasiões aproveitou-se a oportunidade para avaliarmos questões de infraestrutura. 
Com a Diretoria de Avaliação e Planejamento (DAP) a CPA tem atuado no sentido 
de promover a cultura da avaliação na organização como um todo. Vários 
seminários foram realizados permitindo um contato direto entre os intervenientes 
e proporcionando hipóteses de relacionamento pessoal. 
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Aproveitando a necessidade de se trabalhar o ENADE, a CPA passou a 
desenvolver seminário, no qual além das questões específicas desenvolvidas pela 
representação discente, aproveitou-se para trabalhar a identidade da própria CPA.   

Com o objetivo de trabalhar a importância da Avaliação Institucional e o 
papel da CPA nesse contexto, foi realizado um seminário aberto à comunidade 
interna e ao público em geral (Fig. 3). Nessa ocasião foi apresentado o instrumento 
de coleta da CPA-UFPE, na perspectiva do novo roteiro de relatório sugerido pelo 
INEP. 

Com a comunidade externa a CPA-UFPE passou a integrar o grupo de estudo 
das CPAs de Pernambuco com o objetivo dar continuidade ao diálogo iniciado 
sobre autoavaliação, normas legais adotadas pelos órgãos normalizadores e 
vantagens que a instituição de ensino superior pode ter com a aplicação para a 
melhoria da qualidade nas dimensões ensino, pesquisa, extensão e gestão. 
Participou-se de seminários nacionais e do III Fórum de CPAs de Pernambuco, no 
sertão do estado de Pernambuco. 

 

 

Figura 3 – Seminário de Avaliação Institucional da CPA UFPE - 2014  

Apesar das várias estratégias aplicadas na UFPE, a imagem da CPA ainda não 
está incutida e consolidada na instituição. Muitas resistências precisam ainda ser 
vencidas, sobretudo o da avaliação como um instrumento de punição e 
perseguição. Há, nesse contexto, uma visão equivocada do papel da CPA.  

 
3.2 Instrumentos de Comunicação Escrita  

 
A forma de comunicação escrita é tradicional e imediata, pois pode ser 

imediatamente lido e serve de testemunho de divulgação. Trata-se de uma forma 
de comunicar não muito dispendiosa, mas que tem uma difusão ilimitada e pode 
ser aplicada independentemente da dimensão da instituição. Neste sentido foram 
pensados: folhetos, informativo e seção no manual acadêmico. 

O folheto é um meio de divulgação de fácil maneabilidade e de custo 
relativamente baixo, tendo como objetivo atingir um público maior em pouco 
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tempo e servir como cartão de visitas da CPA. O formato foi pensado, mas ainda 
não foram impressos. 

O informativo bimensal, CPA INFORMA UFPE (Fig. 4), tem como objetivo é 
apresentar à comunidade acadêmica as ações da CPA, atos regulatórios, notícias 
relacionadas ao MEC, entrevista com membros da CPA, entre outros assuntos. 

 

 

Figura 4 – Informativo CPA INFORMA UFPE  

O Manual Acadêmico é uma publicação eletrônica, quem tem como objetivo 
dar acesso às orientações e informações aos ingressantes n UFPE. Nele fala-se de 
toda a estrutura da instituição, da ouvidoria e do sistema de avaliação da 
aprendizagem. Todavia, apesar de se ter solicitado a inserção de uma seção sobre a 
CPA e o seu papel na instituição, ainda se acredita que a CPA é um ser extra 
institucional 
 
3.3 Instrumentos de Comunicação Eletrônica  
 

Esse tipo de instrumento muito mais econômico e de grande inserção que se 
constitui em uma das principais ferramentas de trabalho nas instituições. A CPA-
UFPE se utiliza de: boletim institucional, facebook e página eletrônica. 

Com relação ao boletim institucional desenvolvido pela Assessoria de 
Comunicações (ASCOM) da UFPE, constituído por um conjunto de notícias ou 
informações úteis transmitidas diariamente, quando a CPA necessita divulgar suas 
atividades à comunidade, solicita a publicação da notícia desejada. Todavia, não se 
apresenta com grande autonomia. 

Como forma de atingir a um público maior, sobretudo os discentes, a CPA-
UFPE criou um perfil no Facebook (cpadaufpe) onde disponibiliza fotos e notícias 
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relativas às suas ações de forma mais rápida e com maior autonomia. Precisa-se 
divulgar o endereço desse perfil para que a quantidade de acessos aumente. 

Um outro instrumento criado e onde todos os documentos produzidos pela 
CPA são disponibilizados é a sua página eletrônica (www.ufpe.br/cpa). 
Atualmente, uma página oficial da instituição, onde se tem o acesso autônomo e 
onde se pode postar as informações que se julgar pertinente. 

 
3.4 Instrumentos de Comunicação Audiovisual 
 

Os instrumentos de comunicação audiovisual utilizam conjuntamente as 
palavras e as imagens e, ao longo do tempo, tem se mostrado bastante eficaz. Como 
estratégia de comunicação visual, foi solicitada a criação da identidade visual da 
CPA, com a criação de uma logo marca (Fig. 5).   

 

Figura 5 – Logomarca da CPA-UFPE 

No futuro já se pretende produzir um vídeo institucional da CPA de modo a 
subsidiar a apresentação da mesma. Atualmente, são desenvolvidos slides 
compondo uma apresentação sobretudo para as comissões de avaliação externa e 
para serem disponibilizados nos totens afixados nas entradas dos Centros 
Acadêmicos da instituição. 

De modo geral, numa análise geral, os instrumentos para a comunicação são 
de grande utilidade para as instituições. O importante com isso é garantir-se a 
autonomia e a inserção da CPA na comunidade da instituição, de modo a ser 
possível desenvolver sua missão. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Constatou-se na prática do trabalho de autoavaliação e na teoria que a 

deficiência na comunicação interna gerava desequilíbrio no trabalho colaborativo, 
além de baixa qualidade de vida dos atores envolvidos, baixa produtividade, 
aumento de stress, conflitos pessoais e falta de motivação. Eis um dos motivos 
identificados para não se conseguir preencher todos os integrantes da CPA-UFPE 
previstos por seu regimento interno. Algumas ações mitigadoras foram 
desenvolvidas pela CPA para que ela própria pudesse ser reconhecida 

Existe um relativo consenso na administração central da UFPE de que só 
através de qualificada autoavaliação será possível aprimorar o desempenho da 
instituição. Entretanto, há alguma desconfiança quanto à utilização dos 
instrumentos de autoavaliação e dos resultados obtidos na aplicação desses 
instrumentos. Assim, na prática, a autoavaliação é prejudicada pelo não 
envolvimento de toda comunidade acadêmica. Uma das principais resistências 
reside no corpo docente, sobretudo com relação à avaliação do docente pelo 
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discente. É necessário ampliar mais a prática da ferramenta de comunicação do 
discurso como forma de ouvir mais a comunidade e, com isso, construir uma 
política de avaliação democrática, consolidada e referendada por todos os 
seguimentos. Essa política encontra-se atualmente em estudo.  

Pode-se dizer que a sensibilização para a autoavaliação institucional na UFPE 
caminha satisfatoriamente, pois tanto a comunidade acadêmica em geral, quanto 
os seus gestores, em particular, já percebem a necessidade de uma política 
institucional de autoavaliação, a fim de que a UFPE não fique vulnerável às 
avaliações externas cujos critérios nem sempre são suficientemente claros ou 
adequados à realidade da Instituição. Sobretudo, com a aprovação do novo 
instrumento de avaliação institucional que passa a considerar as 10 (dez) 
dimensões em 5(cinco) eixos e que atribui à CPA um papel de suma importância 
nesse processo de autoavaliação. 

A CPA no processo de autoavaliação de 2014 teve um papel importante para 
a sensibilização da comunidade e da administração central no processo de 
autoavaliação. A maioria das Pró-Reitorias e órgãos suplementares colaboraram 
fornecendo informações sobre suas iniciativas de autoavaliação. Muito ainda é 
necessário fazer para consolidar o processo, sabendo-se, por outro lado, que a 
autoavaliação é um processo contínuo.      

De forma sistemática e gradativa pensa-se construir a cultura de 
autoavaliação na instituição, passando a ser vista como processo de construção 
coletiva, em direção à qualidade da universidade. 

Alguns desafios já se colocam para a avaliação institucional da UFPE no 
decorrer de 2015, dentre esses o de estender o processo avaliativo, com o 
envolvimento de todas as Pró-Reitorias e Órgãos Suplementares, em todas as 
dimensões da gestão universitária.  
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CAPÍTULO XI: AS ESTRATÉGIAS COMUNICACIONAIS DA COMISSÃO PRÓPRIA 
DE AVALIAÇÃO DA FACULDADE DE ODONTOLOGIA DE PERNAMBUCO – FOR 
 
Rivaneide Batista Nogueira (FOR) 
Alcieros Martins da Paz (FOR)  
Romero Carlos Albuquerque (FOR) 
Rita de Cássia Bradão (FOR) 
João Maria Ferreira (FOR) 
Andréa Barbosa Melo (FOR) 
 
RESUMO: Esse capítulo está inserido na discussão das interfaces de uma gestão 
compartilhada na educação superior brasileira, centrado no papel da comunicação no 
processo da avaliação interna, vinculada a comissão própria de avaliação (CPA). Essas 
comissões próprias de avaliação foram concebidas para agregar as forças sociais 
existentes no cenário das IES, na busca do aprimoramento da qualidade do ensino. O 
objetivo principal desse capítulo foi avaliar a comunicação organizacional como elemento 
delimitador do processo de mudança na cultura de avaliação organizacional. Usamos a 
metodologia de um relato de caso compreendendo a terceira fase dos trabalhos 
desenvolvidos pela CPA/FOR, com o envolvimento direto de todos os segmentos, no 
primeiro semestre de 2015. Percebemos o potencial facilitador da comunicação para gerir 
o conhecimento de uma organização e aproveitar na gestão o seu autoconhecimento. 
Aprendemos que a linguagem dialógica, lúdica, com quebra de hierarquia, nem sempre faz 
parte da cultura organizacional acadêmica, mas, precisa ser revista, dando novo 
significado nessa estratégia comunicativa e com os vários segmentos que envolvem as 
instituições. 

Palavras-chave: CPA, comunicação organizacional, cultura de avaliação organizacional. 

 
1.INTRODUÇÃO 
 

A constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA), no âmbito das 
Instituições de Ensino Superior Brasileiro, vai ser concretizada a partir da lei 
10.861 de 14 de abril de 2004 que institui o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES). Nesse contexto, a autoavaliação articulada à 
avaliação externa, terá nas CPAs o lócus estratégico concebido para agregar as 
forças sociais existentes no cenário das IES, na busca do aprimoramento da 
qualidade do ensino de forma organizada e plural (SORDI, 2011). 

Para o MEC (BRASIL, MEC, 2004) a autoavaliação objetiva entre outras 
coisas produzir conhecimentos, identificar as causas dos seus problemas e 
deficiência, aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo 
docente e técnico-administrativo, além de fortalecer as relações de cooperação 
entre os diversos atores institucionais. 

Na sua lógica de trabalho, as CPAs foram concebidas para ser instrumento 
articulador da avaliação institucional, constituindo-se em base de informação, 
comunicação e disseminação da cultura da avaliação organizacional no sentido da 
mudança e melhoria da qualidade institucional. 

De acordo com as orientações documentais do CONAES/SINAES, as IES 
estão livres para elaborarem as suas metodologias de trabalho, os procedimentos e 
objetivos da autoavaliação. Entretanto, os trabalhos desenvolvidos pela CPA 
(Portaria n.2051/04, art.7º), devem ter uma etapa de preparação e implantação, 
uma segunda de coleta, análise e elaboração dos relatórios, e, uma terceira etapa 
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muito importante para a consolidação do trabalho anterior, que representa o 
momento de consolidação entre documentos gerados institucionalmente e a 
articulação e debate com os vários segmentos relacionados e em torno dessa IES 
(professores, alunos, técnico-administrativos e sociedade civil). 

Para Silva e Gomes (2011), devemos considerar todas as dificuldades e 
insuficiências já devidamente analisadas ao longo da implantação das CPAs no 
sistema de Educação Superior Brasileira, como composição, insuficiência de 
capacitação, burocratização, etc... Essas pertinentes e necessárias críticas não 
impede a busca de superarmos caminhos já percorridos da cultura organizacional 
estabelecida nas nossas instituições de ensino superior. Nesse ponto, centramos a 
nossa reflexão no papel desempenhado pela CPA da FOR, na sua lógica de trabalho 
e, na busca de ações que gerassem resultados na qualificação da gestão e na 
instalação de uma cultura institucional participativa e comunicativa. 

De acordo com Braga e Marques (2008), o processo de mudança 
organizacional deveria ser tratado como um processo normal de transformações 
constantes. Entretanto, diante das dificuldades nas organizações em lidar com a 
gestão de mudanças, diversos autores estão buscando descobrir fatores que afetam 
o sucesso no processo de transição. A comunicação inadequada é apontada como 
um fator que contribui para criar dificuldades no engajamento das pessoas e 
aumenta as suas resistências. 

Nossa questão principal era como dar retorno do resultado da 
autoavaliação interna do ano de 2014, de uma maneira que chamasse a atenção e 
resultasse num maior engajamento dos vários segmentos institucional sem o 
excesso de formalidade, criando um ambiente descontraído e de trocas efetivas e 
afetivas. 

O objetivo principal desse trabalho foi avaliar a comunicação organizacional 
como elemento delimitador do processo de mudança na cultura de avaliação 
organizacional. De maneira secundária perceber como a comunicação não formal 
seria um elemento diferenciador na divulgação e trocas com os vários segmentos 
organizacionais.  

O presente trabalho é um relato de caso compreendendo a terceira fase da 
metodologia de trabalho da CPA/FOR, com o envolvimento direto dos alunos, 
professores e funcionários da instituição FOR. Essa experiência começou a ser 
desenvolvidas no segundo semestre de 2015, compreendendo três encontros 
iniciais, desdobrados depois para quatro encontros. Utilizamos gincanas, vídeos, 
imagens, gráficos e lanche coletivo. Registramos as imagens em fotografias e 
vídeos, documentos em atas e depoimentos avaliativos para análise desse estudo 
de caso. 

 
2.RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Percebemos o potencial facilitador da comunicação para gerir o 
conhecimento de uma organização e aproveitar com sabedoria o seu 
autoconhecimento. Verificamos possíveis desdobramentos não previstos, mas 
constatados durante a ação. Aprendemos que a linguagem dialógica, lúdica, com 
quebra de hierarquia, nem sempre faz parte da cultura organizacional acadêmica, 
mas, precisa ser revista, dando novo significado nessa estratégia comunicativa com 
os vários segmentos que envolvem as instituições. 
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Foi muito gratificante sentir o interesse, a escuta, o debate, o entendimento 
e as várias trocas durante esses encontros usando a comunicação informal. Uma 
das primeiras repercussões dessa ação interna institucional foi o reconhecimento 
existência da CPA, enquanto grupo não pertencente à direção formal da IES, e o 
fortalecimento das nossas relações no entendimento e a cooperação entre os 
diversos atores institucionais. 
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CAPÍTULO XII: SINAES: MODELO DE AVALIAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR NO 
BRASIL 
 
Michelle Pinheiro Rodrigues Silva – Faculdade Senac/ PE. 
 
RESUMO: A fim de atuar com eficácia, o processo educacional que engloba a avaliação 
deve ser realizado pelas instituições de ensino superior permanentemente, prezando pelo 
desenvolvimento institucional e pelo aprendizado do estudante. O Objetivo Geral deste 
capítulo é contribuir com o estudo do Sinaes como modelo de avaliação da educação no 
ensino superior, analisando a avaliação institucional como eixo do processo avaliativo e 
pesquisar as práticas que influenciam na qualidade da avaliação institucional no ensino 
superior. A metodologia aplicada: pesquisas documentais e bibliográficas, focando os 
instrumentos de avaliação instituídos pelo MEC – Ministério da Educação, esse modelo 
atrelado a conceitos e métodos implantados na IES que fazem a diferença quando 
destacamos, por exemplo, a cultura avaliativa, através da informação com objetivo de 
tornar a comunidade acadêmica participante do processo, em seu cotidiano. Outra forma 
de atuação da IES, é o feedback nos resultados alcançados na avaliação, despertando o 
interesse e o sentimento de pertencimento de todos os envolvidos no processo avaliativo 
com a participação efetiva da CPA – Comissão Própria de Avaliação que tem o papel de 
coordenar e articular ações da avaliação interna ou externa no ensino superior.  
 
Palavras-chave: Educação Superior, Avaliação Institucional, Qualidade  

 
1. INTRODUÇÃO 
 

Com a aprovação da Lei Nº. 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, o Brasil passou a ter 
um conjunto de procedimentos avaliativos neste nível de ensino. 

Entre esses procedimentos destaca-se a Avaliação Institucional, onde são 
realizadas duas etapas: a autoavaliação e avaliação externa. O Instrumento de 
Avaliação Institucional Externa subsidia atos de credenciamento e 
recredenciamento presencial de instituições de educação superior, transformando–
as em organização acadêmica de faculdade para centro universitário e deste para 
universidade (BRASIL, 2004).  

Sua concepção busca atender à diversidade do sistema de educação superior 
e respeitar a identidade das instituições que o compõem. 

Considerando a particularidade das diferentes organizações acadêmicas, o 
instrumento de avaliação institucional tem como foco definido o Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e os processos diante dos indicadores e da 
análise do Instrumento de Avaliação Institucional do Ensino Superior (BRASIL, 
2004). Ratifico a relevância no estudo para contribuir com a pesquisa de políticas 
públicas institucionais de avaliação institucional (interna e externa).   

Tem como Objetivo Geral contribuir com o estudo do Sinaes como modelo de 
avaliação da educação no ensino superior. Como Objetivos Específicos: analisar a 
avaliação institucional como eixo do processo avaliativo e pesquisar as práticas que 
influenciam na qualidade da avaliação institucional no ensino superior. O presente 
estudo visa contribuir sugerindo uma prática de ensino voltada para a qualidade 
da aprendizagem com foco no eixo norteador do processo avaliativo, pois a 
Avaliação Institucional é um grande desafio para a Educação do Ensino Superior no 
Brasil. 
2. METODOLOGIA 
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Com a democratização do acesso à educação superior, prezando pela 

inclusão e qualidade como um dos compromissos do Estado Brasileiro, expresso na 
meta do PNE – Plano Nacional de Educação, a avaliação institucional requer um 
processo contínuo de autoavaliação das IES e entre as estratégias para o 
cumprimento das metas está o aperfeiçoamento do Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior (SINAES), o Instrumento de Avaliação Institucional 
orientando as dimensões a serem fortalecidas. (BRASIL, 2014).  

 O presente artigo tem como fundamentos metodológicos pesquisas 
documentais e pesquisas bibliográficas, focando os instrumentos de avaliação 
instituídos pelo MEC – Ministério da Educação. 

Para Nagel apud Lakatos (2010): do ponto de vista de sua característica 
qualitativa aborda a distinção entre leis e teorias, assim com suas relações e 
características observáveis. Os documentos oficiais, institucionais e as bibliografias 
analisadas são importantes para iniciar a pesquisa qualitativa e poder reunir os 
resultados obtidos. 

Segundo Dias Sobrinho (2011): a avaliação faz parte do processo global de 
avaliação da instituição, enquanto tomada de consciência e busca pela qualidade 
do ensino, ratificando a relevância das práticas atreladas ao instrumento de 
avaliação. 
 
3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

O SINAES foi concebido a partir de um conceito de avaliação baseado nas 
ideias de integração e participação, no que diz respeito à integração, a proposta 
inicial do SINAES buscava “assegurar, entre outras coisas, a integração das 
dimensões internas e externas, particular e global, somativo e formativo, 
quantitativo e qualitativo e os diversos objetos e objetivos da avaliação” (SINAES, 
2004, p. 84).  

Segundo Azevedo (2004): as políticas avaliativas contemporâneas, tendo 
como realidades empíricas as políticas de outros países, fornecem subsídios que 
demonstram a similaridade mundial das diretrizes educativas, tecidas pelos 
pressupostos neoliberais, neste sentido demonstra que o modelo predominante é o 
da avaliação estandartizada, que visa o controle de objetivos pré-definidos, quer 
enquanto produto quer enquanto resultado educacional. Na realidade ela se refere ao 
campo analítico das políticas públicas e se reporta a expansão da educação superior.  

Dias Sobrinho (2011): coloca que quanto às estratégias, ainda que adotem 
estratégias diferentes, e se realizem em instituições com distintas histórias e 
desenvolvimentos diversos, reafirmam os valores construtivos e proativos da 
avaliação: um processo pedagógico e participativo que se projeta no tempo global, 
isto é, torna-se permanente, vira cultura. É uma visão institucional relevante no 
campo da atuação da IES no âmbito da participação enquanto comunidade 
acadêmica: diretores, coordenadores de curso, docentes, discentes, corpo técnico 
administrativo, ou seja, uma cultura avaliativa baseada nos princípios éticos, 
norteadas pelo instrumento de avaliação institucional, aplicando às práticas 
avaliativas condizentes ao processo, tornando a Avaliação mais uma atividade 
fundamental no calendário acadêmico, assim como as estratégias voltadas para 
informar e esclarecer a todos o que rege a legislação do MEC, os resultados dos 
relatórios de autoavaliação institucional, o desempenho do ENADE - Exame Nacional 
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de Desempenho dos Estudantes e a participação efetiva da CPA – Comissão Própria 
de Avaliação. 

Segundo Silva e Gomes (2011, p.589): “Na construção do SINAES, a legislação 
(Lei nº 10.861/04, art. 3º, § 2º, e a Portaria nº 2.051/04) aponta para a questão da 
articulação, constituindo-se um dos pilares para o processo avaliativo que se orienta 
pelo paradigma emancipatório e formativo. É nítida, na legislação citada, a 
preocupação em definir instrumentos, sistematizar etapas, direcionar os relatórios 
produzidos, na perspectiva de produzir diagnósticos para subsidiar o processo de 
avaliação institucional das IES e estabelecer o equilíbrio entre os instrumentos 
avaliativos, como demonstra a Portaria Ministerial nº 2.051/04, nos artigos 11 e 
12”. 

 
4. CONCLUSÃO 
 

Diante de algumas práticas institucionais abordadas, das leituras 
bibliográficas e documentais realizadas, conclui-se que cada instituição de ensino 
superior deve adequar o modelo instituído pelo Ministério da Educação através do 
Sinaes - Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior a sua realidade, 
inovando com algumas ações que fazem a diferença no processo avaliativo como, 
por exemplo, a cultura avaliativa que deve permear as atividades já propostas na 
IES, assim como o conhecimento e a informação do modelo avaliativo, seja 
avaliação interna ou externa, todos devem se sentir parte integrante e responsável 
do processo de avaliação institucional.  

Considerando a importância da construção do Relatório de Avaliação 
Institucional, que inclui também um Relato Institucional, que descreve e evidencia 
os principais elementos do seu processo avaliativo interno e externo em relação ao 
PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, incluindo os relatórios elaborados 
pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), garantindo maior legitimidade nas 
etapas avaliativas.  
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