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1. Apresentação 
 

O 2º Simpósio de Avaliação da Educação Superior reuniu em três dias, de 31/08 a 02/09, na Sala II 

do Salão de Atos do prédio da Reitoria da Universidade Federal do Rio Grande do Sul – UFRGS, 

em Porto Alegre, grande número de pesquisadores, professores, técnicos e especialistas da área de 

avaliação da educação superior que atuam em vários estados do Brasil, e alguns professores 

também dedicados aos estudos do processo avaliativo, dos países vizinhos Argentina e Uruguai. A 

maioria dos participantes eram provenientes de universidade e institutos federais, outros vieram de 

universidades particulares e as únicas estaduais presentes foram a Universidade do Estado do Rio 

Grande do Norte – UERN, Universidade Estadual do Mato Grosso (UNEMAT) e a Universidade do 

Estado de São Paulo – USP. 

      A conferência de abertura foi com a Presidente do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira - INEP, Profa. Dra. Maria Inês Fini, moderada pelo Vice - Reitor da 

UFRGS, Prof. Dr. Rui Vicente Oppermann. Ela discutiu o tema “Avaliação da Educação Superior 

Brasileira: contextos, desafios e perspectivas”, no qual destacou a importância de se aliar avaliação 

processual e formação aos processos de avaliação em larga escala. 

    A segunda edição do Simpósio contou com uma importante conferência internacional. O 

estadunidense PhD Lawrence G. Jones da Universidade Carnegie Mellon (CMU), experto em 

Qualidade, fez uma proveitosa exposição sobre a qualidade do ensino superior em um contexto de 

competição global. A qualidade contribui para aumentar a competitividade e é decisiva para a 

sobrevivência das instituições em ambiente de grande disputa. Sua apresentação foi sobre a jornada 

de melhoria de qualidade contínua (CQI), uma experiência sobre a evolução dos princípios 

orientadores do CQI quanto a sua aplicação à educação superior. Nesse contexto, examinou os 

métodos CQI e ilustrou sua aplicação bem-sucedida pela ABET e como eles podem aumentar a 

experiência educacional global para os estudantes. 

      Ainda houve dois painéis, sendo um sobre Ranqueamento da Educação Superior com os 

painelistas Prof. Dr. Luis Lamb – UFRGS, Prof. Dr. Cláudio Anjos – British Council e Prof. Dr. 

Renato Pedrosa – Unicamp, coordenação do Prof. Dr. Rui Vicente Opperman – Vice-Reitor da 

UFRGS, e o outro sobre Autoavaliação (Avaliação Interna) com os painelistas Prof. Dr. Vahan 

Agopyan – Vice-Reitor da USP, Prof. Dr. Lívio Amaral – UFRGS e Prof. Dr. Wagner Bandeira 

Andriola – UFC, sob a coordenação Prof. Dr. Daltro José Nunes – Secretário de Avaliação 

Institucional da UFRGS. Contando, ainda, com a exposição e apresentação de vinte e sete pôsteres 

oriundos dos artigos. 

      A nossa participação no Simpósio se deu por vários motivos, dos quais destacamos: os vinte 

anos de implantação da Avaliação Institucional no âmbito da UERN, e para bem lembrarmos dessa 



trajetória escrevemos o artigo “Avaliação Institucional da UERN: avanços e desafios” e, a 

necessidade de participarmos do debate a nível nacional sobre a avaliação da educação superior, a 

fim de ampliarmos o conhecimento científico na área e, efetivamente, contribuir com a  melhoria de 

nossa atuação profissional. O referido artigo está relacionado à área de debate“Processos de 

Avaliação”. 

      Ao final do Simpósio, seis (06) trabalhos foram premiados, sendo dois (02) Orais nacionais, 

dois (02) Orais internacionais e dois (02) pôsteres. Todos foram recomendados para publicação nas 

revistas Científicas da Avaliação – UNICAMP, GUAL – Gestão Universitária na América Latina – 

Florianópolis/SC e Revista Produção Online – ABEPRO. 

      Os próximos Simpósios serão, em 2017, na Universidade Federal de Santa Catarina - UFSC em 

Florianópolis/SC e 2018, na Universidade Federal do Ceará - UFC em Fortaleza/CE. 

      Neste relatório expomos os objetivos do evento, a metodologia trabalhada nos três dias, as áreas 

de interesse que foram disponíveis para a produção dos artigos, a conferência internacional, os 

painéis, as nossas impressões do simpósio, as considerações finais e algumas fotos do evento. 

 

2. Objetivos 
 

O 2º Simpósio Avaliação da Educação Superior – AVALIES tem como objetivos debater o estado 

da arte e provocar a interação entre pesquisadores da área. O 2º AVALIES explora, especialmente, 

as avaliações internas, gerando conhecimentos para que as instituições, respeitadas suas 

características e vocações, com base científica, possam melhorar a qualidade de seus processos 

avaliativos. 

 

3. Metodologia 
 

O AVALIES teve apresentação oral de vinte e dois (22) artigos, uma (01) conferência nacional, 

uma (01) conferência internacional, dois (02) painéis e vinte e sete (27) exibições/apresentações de 

pôsteres. 

 

4. Áreas de Debates 
 

Os temas de interesse do 2º AVALIES-2016 incluiu os seguintes temas relacionados com 

Avaliações internas das IES. Alguns dos artigos relacionados foram aproveitados em mais de uma 

linha de pesquisa. 

1. Avaliação de Cursos por Competências (02) 



2. Avaliação de Egressos (02) 

3. Modelos de Avaliação (05) 

4. Métricas de Avaliação (01) 

5. Normas Técnicas de Avaliação 

6. Gerenciamento da Avaliação (01) 

7. Cultura da Avaliação/Qualidade (07) 

8. Ranqueamento da Qualidade com base em Avaliação (01) 

9. Processos de Avaliação (17) 

10. Estudos de Caso de Avaliação (15) 

11. Ferramentas de Suporte à Avaliação (01) 

12. Métodos de Avaliação Qualitativa/Quantitativa (02) 

13. Métodos e Técnicas de Construção e de Validação de Instrumentos de Avaliação (01) 

14. Interface da Avaliação com Gestão (03) 

15. Meta avaliação (03) 

16. Ética e Valores em Avaliação (02) 

17. Educação em Avaliação (04) 

 

5. Público 

A participação do público foi de 228 inscritos. Como citamos, a maioria proveniente das 

universidades e institutos federais, embora tivesse uma boa participação de universidades privadas. 

O curioso foi a pouca participação das universidades estaduais no evento, apenas três USP, UERN e 

UNEMAT. 

Sabe-se que eventos voltados especificamente para o campo da Avaliação Institucional não tem 

longa trajetória. É razoavelmente recente no país, a exceção de algumas instituições como por 

exemplo da USP que já vem realizando encontros sistematicamente. Esse simpósio em particular, 

segunda edição, igual à primeira, foi organizada por uma universidade federal, no caso à UFRGS. 

Resulta que a articulação e envolvimento desta, junto aos institutos federais e as universidades 

privadas, provavelmente seja mais eficiente. 

      A participação “tímida” das estaduais no evento, no mínimo, sugere muitas hipóteses, desde as 

dificuldades financeiras de enviar seus representantes para participar do evento até a pouca 

valorização de uma cultura de avaliação local. 



      No geral, o público presente participou bem das discussões provocadas pelos painelistas e 

conferencistas e, de norte ao sul do país, os mais experientes deram boas e pertinentes 

contribuições. 

6. Conferências 

O 2º Simpósio Avaliação da Educação Superior realizado pela UFRGS trouxe bons nomes para 

refletir e discutir a avaliação da educação superior no cenário brasileiro. Porém destacamos três; a 

pesquisadora Inês Fini – Presidente do Inep, o prof. DR. Andriola – escritor cearense na área de 

avaliação e o estadunidense Lawrence, com larga experiência na área de qualidade. Acreditamos 

que estes deram as melhores contribuições ao evento. 

6.1. Nacional - Avaliação da Educação Superior Brasileira: contextos, desafios e 

perspectivas - Profa. Dra. Maria Inês Fini 

A conferencista inicia sua fala dizendo que a avaliação é a quarta missão da universidade, seguida 

do ensino, pesquisa e extensão. Ela faz parte do “negócio” institucional e não deve ser um fim em si 

mesma. É um recurso meio que deverá ser utilizado para o aprimoramento ou melhoria do processo 

de ensino-aprendizagem e da gestão institucional. A avaliação é um tema amplo e complexo que se 

desdobra e perpassa por muitos outros temas importantes, como o da internacionalização e 

mercantilização da educação superior, da empresarização da universidade pública e a acreditação 

(certificação da qualidade). 

Na sequência, a conferencista deu ênfase ao Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

(ENADE). Chamou a atenção para se trabalhar os resultados tanto da avaliação interna como 

externa. Os resultados devem especialmente ser acompanhados, analisados e discutidos pela CPA, 

cabe a essa comissão avaliar juto com as coordenações dos cursos e membros da gestão o 

desempenho do aluno. E por último, destacou a importância da figura do Pesquisador Institucional 

(PI), que além da grande responsabilidade que o possui como interlocutor entre a IES e o Ministério 

da Educação, este deverá também contribuir nos processos de avaliação, supervisão e regulação da 

educação superior. 

6.2. Internacional - Qualidade da Avaliação -  Prof. Dr. Lawrence G. Jones (CMU) 

O estadunidense, Lawrence, PhD, recentemente se aposentou como um pesquisador chefe 

diferenciado do Instituto de Engenharia de Software (SEI) da Universidade Carnegie Mellon 

(UCM). Lawrence iniciou sua exposição dizendo que em muitos países ao redor do mundo, a 

educação superior enfrenta muitos desafios. Um desafio crítico é a necessidade de preparar os 



estudantes para o mercado de trabalho globalizado crescentemente competitivo. Assim sendo, é 

necessário oferecer uma educação de qualidade para atender as exigências do mercado. No século 

21, métodos de melhoria da qualidade, originalmente aplicados ao setor industrial, têm se mostrado 

valiosos no aumento de resultados, e consequentemente de competitividade, em muitos outros 

setores incluindo serviços, saúde e educação superior. 

      Experto na área de computação, destacou na conferência Qualidade, a avaliação como sendo o 

grande ponto da melhoria institucional. Segundo o conferencista, através dela se consegue chegar a 

qualidade de um produto ou serviço. “Se estamos descontentes com o produto que oferecemos a 

sociedade, no caso a educação, então há problemas no processo”. E esse processo, passa 

inevitavelmente pelos caminhos da avaliação. 

      Durante a apresentação, por várias vezes, Lawrence falou do ensino superior no cenário de 

competição global. Da mercantilização do ensino e necessidade de internacionalização que estão 

passando as IES. Assim que, a autoavaliação é um processo multifacetário, envolve questões de 

ordem teórica, profissional, valorativa, contextual, sociocultural e política. Nesse sentido, a 

construção de indicadores de qualidade vai além da coleta de informações a ser apresentada à 

instância superior. É um recurso dinâmico, contínuo e imprescindível de juízo de valor que 

re(define) seus caminhos com vistas à trans(formação) e melhoria contínua da sua realidade, 

associada a sua missão. 

 

7. Painéis 

7.1. Painel 1 – Ranqueamento da Educação Superior 

Coordenador: 

Carlos Alexandre Netto - Reitor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) 

Painelistas: 

Prof. Dr. Luis Lamb - Instituto de Informática (UFRGS) 

Prof. Dr. Cláudio Anjos - British Council 

Prof. Dr. Renato Pedrosa - Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) 

Os três painelistas deram boas contribuições no assunto em tela, desde a definição de conceitos, 

como CPC (Conceito Preliminar de Curso), IGC (Índice Geral de Cursos), até as novas discussões 

em torno dos rankings nas políticas de Educação Superior no Brasil e no mundo. 

      Na prática, o ranking teve origem no mundo empresarial norte-americano e surge no cenário 

educacional brasileiro em 1996, com a divulgação dos primeiros resultados do recém-criado Exame 



Nacional de Cursos (Provão). 

      A partir de então, foi unanimidade entre os expositores queo ranqueamento é uma política 

internacional de longo prazo, que serve como estratégia de estímulo de concorrência para a 

melhoria da qualidade da Educação Superior. Para tanto, reforçaram os painelistas que é necessário 

investimentos, principalmente do PIB para se alcançar os benefícios desejados. Esse tipo de 

investimento tem feito e faz toda a diferença na qualidade da educação nos diversos países, basta 

conferir as publicações de ranqueamento das universidades no mundo. Para os expositores, a 

educação de boa qualidade pode ser um dos recursos determinantes mais importante para o êxito no 

crescimento e desenvolvimento social e humano de longo prazo. 

      Mas até que ponto os rankings e a concorrência podem ser indutores da melhoria da qualidade 

da educação? Indagaram os painelistas. Esse é um longo debate recheado de opiniões contrárias. No 

Brasil, adequando-se as tendências do mundo globalizado, como foi o caso da União Europeia, por 

meio da implantação da Declaração de Bolonha (1999), que adotou um sistema europeu de 

educação superior, é notório que está em curso a implantação de um mercado competitivo de 

educação superior no Brasil, por meio de criação de regras de competição, critérios e metodologias 

que procuram atestar a qualidade de instituições de ensino e de seus cursos. 

      Algumas informações foram acrescidas para reflexão e debate; no Brasil o investimento por 

aluno nos ensinos fundamental, médio e superior está muito aquém do desejado no ranking 

mundial. Os valores nacionais aplicados na educação são inferiores aos de muitos outros países de 

renda similar. Além disso há uma enorme discrepância no investimento por aluno quando se 

comparam os ensinos fundamental e superior no país. Este último chega a um teto de até quatro 

vezes mais recursos que o outro. 

      Ficaram as reflexões! 

 

7.2. Painel 2 – Autoavaliação (Avaliação Interna) 
Coordenador: Daltro José Nunes - Secretário de Avaliação Institucional (UFRGS) 

Painelistas: 

Prof. Dr. Vahan Agopyan - Vice-Reitor da Universidade de São Paulo (USP) 

Prof. Dr. Lívio Amaral (UFRGS) 

Prof. Dr. Wagner Bandeira Andriola - Universidade Federal do Ceará (UFC) 

 

Esse painel mostrou três experiências institucionais, UFRGS, USP e UFC, na área de avaliação 

interna. O primeiro painelista, o Prof. Dr. Vahan Agopyan, Vice-Reitor e Presidente da Comissão 

Permanente de Avaliação da USP, fez uma exposição sobre a trajetória da avaliação na USP desde 



1992, os desafios e as estratégias da avaliação interna daquela instituição. 

      Na sua fala destacamos os elementos que mais nos chamaram a atenção: 1) Avaliação na USP: 

É uma preocupação antiga, foi intensificada na década de 80 e de forma sistemática aplicada a partir 

da década de 90 – com a criação da CPA. 2) Avaliação como instrumento de Qualidade: a 

autoavaliação permite uma reflexão sobre o desempenho da Unidade/Departamento, os dados 

servem para comparação do desempenho com o de instituições congêneres e possibilita o 

acompanhamento da evolução do desempenho institucional e o aprimoramento da USP. 

Foi destacado que na USP a AI constituem de questões relacionadas a três eixos avaliativos: 1) 

Conjunto de intenções (missão, visão e proposta educacional); 2) Autoavaliação (gestão, 

articulação, infraestrutura, serviços técnicos administrativos, docentes, processos de ensino 

aprendizagem, graduação, pós-graduação, pesquisa, cultura e extensão, e internacionalização); e 3) 

Plano institucional com previsão de metas e ações. 

      Por último, a composição da CPA da USP é formada somente por docentes (10 no total) e entre 

as finalidades da Comissão, o Prof. Vahan destacou que cabe à CPA, subsidiar o Reitor e o 

Conselho Universitário com dados e análises qualitativas sobre o desempenho da Universidade, no 

que se refere às atividades-fim. Essa atividade é parte da rotina institucional. 

    O segundo painelista, o Prof. Dr. Lívio Amaral, deteve sua fala sobre a avaliação no Sistema 

Nacional de Pós-Graduação do Ministério de Educação. Recordou que a avaliação na pós-

graduação é uma realidade realizada pela Coordenação de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

desde 1977 e falou dos objetivos do Sistema Nacional de Pós-Graduação (SNPG). 

O referido sistema, continuamente aperfeiçoado, serve de instrumento para a comunidade 

universitária na busca de um padrão de excelência acadêmica para os mestrados e doutorados 

nacionais. Os resultados da avaliação servem de base para a formulação de políticas para a área de 

pós-graduação, bem como para o dimensionamento das ações de fomento (bolsas de estudo, 

auxílios, apoios). 

      Depois o Prof. Dr. Lívio forneceu dados e informações relevantes relacionadas aos programas 

da Plataforma Sucupira da Capes: linhas de pesquisa, financiadores, propostas do programa, 

discentes, docentes, participantes externos, projetos de pesquisa, disciplinas, turmas, trabalhos de 

conclusão e produções intelectuais. A Plataforma é um sistema de gestão das informações que 

permite à Capes avaliar os programas de pós-graduação e dar publicidade das informações do 

SNPG em tempo real. A proposta do painelista Prof. Dr. Lívio Amaral foi dar a conhecer a 

Plataforma aos participantes e estimulá-los a fazer uso dessa importante ferramenta. 

      Por último o Prof. Dr. Andriola da UFC inquietou o público em geral com declarações do tipo: 

1) “Após 12 anos do SINAES (Lei nº 10.861, de 14/04/2004), a autoavaliação continua como um 

viés eminentemente descritivo da realidade institucional”. Descrever com qual finalidade? 



Provocou! Temos que partir para outros pontos. 

2) “A autoavaliação tem cumprido um papel meramente decorativo dentre a maioria das IES” 

(papel burocrático). É preciso avançar! 

3) “A autoavaliação deverá permitir explicar a realidade institucional. Ex. Por que há cursos com 

melhor qualidade formativa que outros na mesma Universidade e/ou Instituição”? 

4) “A autoavaliação necessariamente deverá recorrer a modelos mistos de análise de dados 

(quantitativos e qualitativos)”. A avaliação não é apenas um processo técnico. Ela é também uma 

questão política. A parte quantitativa tem a vantagem de ser palpável. Como diz Pedro Demo, 

citando Habermas, “A qualidade escapa às nossas palavras e mora na greta das coisas. É tão certo 

que existe quanto é difícil de captar”. A avaliação qualitativa é uma necessidade inadiável. 

5) “A autoavaliação não conseguiu se impor como atividade útil à gestão institucional”; 

6) “A autoavaliação existe para aprimorar à gestão”; 

7) “Não se conseguiu avançar numa proposta nacional de formação de avaliadores”. 

 

      Para o Prof. Andriola alguns desafios da Avaliação Interna merecem reflexões: 

1) Deve estar plenamente incorporada às rotinas institucionais; 

2) Deve servir ao planejamento institucional, com vistas a melhoria; 

3) Contar com programas de formação voltados aos avaliadores. 

      O prof. Andriola, ainda discutiu sobre os critérios, na sua concepção, necessários para assumir a 

coordenação dos trabalhos de avaliação institucional; Diplomacia (negociador), Pesquisador, 

Executivo - no sentido de ser operativo/dinâmico e Planejador – fomentar boas informações para o 

gestor tomar as decisões. E fechou alertando a todos que a “avaliação não é um campo para 

amadorismos”. 

 

8. Discussões apresentadas mais evidentes (orais e pôsteres) 

Diante da riqueza dos trabalhos apresentados no 2º AVALIES, oriundos das apresentações orais e 

pôsteres, destacamos os pontos que são mais convergentes com os interesses da nossa instituição: 

avaliação do egresso, internacionalização da educação superior, ENADE, ranqueamento e 

emprezarização. 

 
8.1. AVALIAÇÃO DO EGRESSO 
 

Os egressos são sujeitos significativos para suas IES de formação, tendo em vista sua 

trajetória acadêmica, assim como a sua inserção ou não no mercado de trabalho. Nesse sentido, a 



opinião do egresso mostra-se importante no acompanhamento da trajetória profissional do aluno, 

devendo ser vista como ferramenta de controle estratégico e operacional.  

 Segundo Spartel, 2009, a avaliação do egresso se dá sob duas óticas distintas: 

1. Avaliação direta → engloba atributos operacionais e estruturais, como currículo, 

professores, bibliotecas, entre outros. Os indicadores nesse tipo de avaliação compreendem: 

competitividade, atributos do curso mais valorizados pelos egressos e a satisfação com o 

curso e intenção de uso deste. A competitividade aqui está relacionada à imagem que o 

aluno tem da instituição. 

2. Avaliação indireta → centra-se numa abordagem de longo prazo, onde o egresso faz uma 

análise do impacto do curso, considerando indicadores como: impacto do curso na renda e 

no desempenho profissional do egresso, a função atualmente exercida pelo egresso e a 

continuidade da formação. 

 O ponto primordial centra-se no distanciamento no que está prescrito no currículo, o que se 

evidencia de fato na graduação e o que o mercado exige dos egressos.  

 

8.2. INTERNACIONALIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR 
 

A internacionalização da educação superior, conforme a UNESCO (2003, P.154), é 

entendida “como um conceito amplo, muito abrangente, que pode envolver a cooperação 

internacional, mas se refere também a mudanças que ocorrem dentro de uma determinada 

instituição, através de iniciativas políticas e de caráter específico”. 

Na Conferência Mundial Sobre Educação Superior +5, foi discutido o processo de 

internacionalização da educação superior (UNESCO, 2003). Na Conferência, foram expostos 

fatores que incrementam a internacionalização da educação superior:  

1) A percepção da importância do conhecimento para o bem-estar econômico, social e 

cultural da sociedade em todo o mundo (a sociedade do conhecimento).  

2) Integração e aplicação das Tecnologias de Informação e Comunicação aos processos de 

aprendizado, ensino e pesquisa.  

3) Pressões e demandas para que as instituições de educação superior preparem graduados, 

formando-os para trabalhar em um contexto internacional.  

4) Mobilidade cada vez mais fácil de pessoas com alta qualificação, criando um mercado de 

trabalho competitivo para trabalhadores científicos e acadêmicos.  

5) Redução ou estagnação do financiamento público da educação superior na maioria dos 

países, sem um declínio na demanda de acesso a essa educação.  

6) Aumento da pressão para a diversificação das fontes de financiamento, que alimenta a 



comercialização da educação, inclusive em nível internacional.  

7) O advento de novos supridores e inovadores no fornecimento do conhecimento da 

educação superior (UNESCO, 2003, p. 160). 

 

A cooperação internacional traz consigo benefícios como o compartilhamento de custos, 

acesso à experiência, tecnologia e instalações. A cooperação pode também ocorrer para estreitar 

relações políticas, exercer influência sobre parceiros e demonstrar liderança. No entanto, um alerta 

se faz necessário: há o risco de perder a liberdade de ação, aumento da complexidade gerencial e 

são citadas como desvantagens: (i) transferência tecnológica de maneira indesejada, (ii) ajuda 

involuntária em criar ou fortalecer futuros competidores e (iii) riscos políticos caso a cooperação 

falhe. 

Outro ponto a ser observado é a mercantilização da educação, em que a internacionalização 

é vista como um meio. Para Jooste (2015), algumas universidades buscam aumentar sua presença 

em outros países, principalmente no hemisfério sul do planeta, objetivando o crescimento de sua 

presença e de seu lucro. Leite e Genro (2012) afirmam que o modelo de internacionalização atual, 

baseado no Processo de Bolonha, é uma forma de dominação por parte dos países desenvolvidos. 

Os objetivos seriam a exportação da educação superior e a disseminação de valores e 

conhecimentos direcionando as políticas educacionais conforme os interesses dos países 

dominantes. 

 
 
8.3. UMA REFLEXÃO SOBRE O ENADE 
 
A partir do SINAES surge uma série de alterações no contexto da educação superior que criam um 

padrão gerencial estabelecido, no qual a educação superior passa a ser influenciada por uma 

dinâmica de prestação de contas e garantia de qualidade. 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE), constituído a 

partir da Lei No. 10.861, de 14 de abril de 2004, surge como instrumento de avaliação do 

desempenho estudantil a garantir a observância das Diretrizes Curriculares Nacionais em seu 

percurso formativo. 

No entanto, a partir do Conceito Preliminar de Curso (CPC) e do Índice Geral de 

Curso (IGC), as críticas ao ENADE surgem devido a dependência desses indicadores de um 

“evento” que ainda é pouco compreendido pela comunidade acadêmica, sobretudo pelos estudantes. 

Isso faz com que estes negligenciem o momento, prejudicando o entendimento de diversos pontos 

do evento que podem impactar nas condições regulatórias da instituição.  

Nesse contexto, observa-se que há pontos que devem ser defendidos para inclusão do 



ENADE na cultura da instituição, com destaque para a sensibilização, para um profundo estudo dos 

instrumentos de avaliação aplicado pelos professores e para o uso dos resultados que são publicados 

pelo INEP para a reavaliação do Projeto Pedagógico do Curso. 

Segundo Molck (2012), o ENADE tem a possibilidade de promover a expansão 

diversificada em uma área específica, quando estabelece padrões curriculares que fortalecem as 

atividades formativas do estudante. Contudo, é possível identificar que, ao estabelecer padrões 

específicos para uma determinada área, o ENADE restringe a uma determinada autonomia 

curricular. Nesse sentido, especialmente devido ao CPC e ao IGC, o ENADE se torna um 

instrumento que restringe as oportunidades de ampliação e abrangência do currículo, de tal modo 

que sua influência pode ser considerada um retrocesso ao processo de expansão da educação 

superior. O Quadro 01 traz uma visão geral dos estudos utilizados e das lacunas encontradas. 

 

 

 
 

A partir das considerações da literatura, é possível perceber que o ENADE não é apenas 

uma avaliação que “avalia” o estudante na perspectiva das diretrizes curriculares, mas sim um 

conjunto articulado de movimentos que devem ser compreendidos como instrumentos e 

mecanismos de governança que se aplicam à gestão dos cursos de graduação e, em função do IGC, 

à própria instituição. 

Diante do exposto, são propostas ações de sensibilização que consideram três aspectos em 

específico: a caracterização do ENADE, os desafios na perspectiva regulatória, a importância do 



compromisso do estudante e a importância do CPC para o curso em avaliação. 

1. Caracterização do ENADE: 
 

 Um ciclo de palestras e debates para os estudantes habilitados à participação do 

evento, com a intenção de compartilhar todo o conhecimento disponível sobre o 

ENADE. 

 Na caracterização do ENADE, foco nas operações que envolvem o exame e, 

principalmente, nas questões operacionais que devem ser desenvolvidas ao longo de 

todo o ano. 

 Apresentar o planejamento estabelecido pelo curso, considerando as ações que 

envolvem também os professores. 

 
2. Desafios da perspectiva regulatória: 
 

 Na sensibilização, apresentar um panorama geral dos desempenhos nos ciclos 

anteriores e trazer à discussão todas as questões que envolvem um desempenho ruim, 

para posteriormente apresentar a importância do compromisso do estudante e um 

detalhamento do CPC. Apresentar também aos docentes. 

 

3. A importância do compromisso do estudante e a importância do CPC para o curso 
em avaliação: 

 
 Especificamente aos docentes, desenvolver um programa de capacitação para 

o desenvolvimento de itens para a avaliação em larga escala. Criar uma 

oficina para os cursos de graduação, permitindo que se explore um dos 

grandes desafios estabelecidos para o Exame: o Instrumento de avaliação. A 

partir daí, promover uma análise entre os instrumentos de avaliação usados 

pelos professores e a estrutura proposta pelo INEP para o ENADE. 

 

 Após isso, apresentar os princípios das questões para os estudantes, 

sensibilizando-os para que compreendam a estrutura das questões, os tipos de 

itens e os desafios para respondê-los, especialmente os itens discursivos. 

Nesse sentido, também se estabeleceu um movimento de capacitação dos 

estudantes habilitados para que compreendam os itens, suas estruturas e as 

formas pelas quais devem abordá-los. 

 



 
 
 
UMA PROPOSTA DE AÇÃO 
 
 

 Tanto gestores, quanto docentes e estudantes, são os envolvidos e devem se responsabilizar 
por cumprir os itens e requisitos relacionados com o bom desempenho no evento. 
 

 O ENADE é um elemento articulado ao Conceito Preliminar de Curso, que carece de um 
profundo envolvimento de gestores, docentes e discentes. As responsabilidades podem ser 
compartilhadas na medida em que o ENADE é compreendido pelos gestores como um 
elemento estratégico que impacta no Conceito Preliminar de Curso e no Índice Geral de 
Cursos. 

 

 Os docentes devem compreender o ENADE como um elemento que influencia a construção 
dos elementos que orientam a avaliação do estudante. E para este, o ENADE deve ser 
compreendido como um componente do percurso formativo do Projeto Pedagógico, 
entendido na perspectiva de um componente curricular obrigatório que deve ser percebido 
para além de uma disciplina. 

 

 Aos gestores cabe o entendimento da importância dos indicadores de qualidade da educação 
superior, na perspectiva do que propõe a Portaria Normativa No. 23, de 29 de dezembro de 
2010. 

 

 Compreender o ENADE como elemento constituinte do CPC e, até mesmo, do IGC, é 
fundamental para promover a autonomia necessária aos coordenadores de curso e aos 
demais gestores, para que as ações desenvolvidas possam observar, criteriosamente, os 
elementos que fortalecem os indicadores como instrumentos competitivos para a instituição. 
 

 Aos docentes cabe este mesmo entendimento, complementado com a estrutura 
das avaliações que são aplicadas aos estudantes, permitindo que se construam 
instrumentos aderentes a proposta do ENADE. Ademais, em conjunto com o 
entendimento do questionário do estudante, os docentes se tornam, com essa 



compreensão, importantes interlocutores institucionais para fortalecer a criação de 
uma cultura favorável ao ENADE, e, portanto, ao CPC como elemento de gestão. 
 

 Aos discentes, cabe o entendimento aos impactos regulatórios, aos impactos das 
questões e a importância do instrumento de avaliação, a importância do ENADE para 
o curso e as operações que envolvem o exame. 

 
 
8.4. RANQUEAMENTO E EMPRESARIZAÇÃO 
 
As Universidades fazem uso das suas posições nos diferentes rankings como uma forma de 

demonstrar a qualidade que cada uma possui. A crescente visibilidade obtida pelos rankings 

nacionais e internacionais queapresentam os índices de desempenho e de qualidade das instituições 

de ensino superiorafeta não somente as instituições privadas, que usam estes resultados nas suas 

ações demarketing, mas também, de alguma forma, tem influência nas instituições públicas,como 

pode ser observado claramente na divulgação em seus sites das posições que elasconquistam nestes 

instrumentos. 

 Nesse viés, as universidades, como as demais instituições de educação, passam a atuar em 

um contexto de competição, se alinhando aos preceitos da empresarização do mundo corporativo. 

Considerando o fenômeno, uma série de rankings e de instrumentos de avaliação, sejam eles 

oficiais ou não, começaram a tomar corpo,dentre estes, o IGC (Índice Geral de Cursos) e o CPC 

(Conceito Preliminar de Curso). 

Diantedessa dimensão da competitividade, as IES têm de buscar consolidar-se cada vez mais 

em um cenário de disputa, fazendo com que características distintivas venham a ser necessárias para 

que a organização possa atuar. Nessa linha, entende-se que a universidade não se vê e nem atua 

como uma instituição social, em que se “[...] tem a sociedade como seu princípio e sua referência 

normativa e valorativa [...]” (CHAUÍ, 2003, p. 6), mas sim como uma organização tendo “[...] 

apenas a si mesma como referência, num processo de competição com outras que fixaram os 

mesmos objetivos particulares” (CHAUÍ, 2003, p. 6).  

Cabe a reflexão de que tipo de universidade a sociedade demanda. 

 

9. Considerações Finais 
O presente documento teve como objetivo relatar o 2º Simpósio de Avaliação da Educação Superior 

em Porto Alegre. A seguir algumas considerações percebidas pelas participantes: 

 

I - Da Avaliação Institucional 

1) A Avaliação Institucional nas Universidades Federais, Institutos e nas particulares tem um 

caráter prioritário. Ela faz parte da rotina institucional; 



2) A Avaliação Institucional, entendida como o quarto pilar da Universidade, deverá ser valorizada 

do mesmo modo que o ensino, a pesquisa e a extensão; 

3) A avaliação Institucional para ser efetiva precisa ser um recurso/instrumento para a gestão 

institucional; 

4) Há distintos níveis em torno da concepção de avaliação e dos modelos de avaliação institucional. 

Nesse sentido, o processo avaliativo nas IES se encontra em diferentes estágios. Algumas 

Universidades o processo está bem desenvolvido, avançado e consolidado, no entanto em outras 

carece de ampliação e aprofundamento. 

 

II – Do ENADE  

1)O ENADE não é apenas uma avaliação que “avalia” o estudante na perspectiva das diretrizes 

curriculares, mas sim um conjunto articulado de movimentos que devem ser compreendidos como 

instrumentos e mecanismos de governança que se aplicam à gestão dos cursos de graduação e, em 

função do IGC, à própria instituição; 

2)O ENADE carece de um profundo envolvimento de gestores, docentes e discentes, sendo suas 

responsabilidades compartilhadas na medida em que é compreendido pelos gestores como um 

elemento estratégico que impacta no Conceito Preliminar de Curso e no Índice Geral de Cursos; 

3)“Evento” ainda pouco compreendido pela comunidade acadêmica, sobretudo pelos estudantes, 

fazendo com que estes negligenciem o momento, prejudicando o entendimento de diversos pontos 

do evento que podem impactar nas condições regulatórias de sua instituição; 

4)O ENADE é um elemento que deve orientar as atividades docentes, embora estes dificilmente se 

envolvam no processo; 

5)O ENADE deve ser um norteador do Projeto Político Pedagógico. 

 

III - Diversos 

1) Sugere-se que as instituições se apropriem mais de questões como: empresarização, 

internacionalização e mercantilização das universidades públicas, qualidade da educação superior 

(rankings nacionais e internacionais); 

2) Oportunizar encontros de Formação de Avaliadores – Preparar os profissionais das IES para 

dominar todos os passos de um processo de avaliação institucional, para fins de credenciamento e 

recredenciamento; avaliação de cursos para efeito de reconhecimento e/ou renovação de 

reconhecimento e avaliação de alunos por meio do ENADE. O intuito é difundir, aprimorar e 

consolidar a Avaliação Institucional nas IES; 

3) O papel do Pesquisador Institucional é de extrema importância institucional e deverá participar 

junto à Avaliação Institucional de discussões e decisões nas áreas afins. 
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Abstract. This paper has got the intention of reporting the institutional evaluation  
process in Rio Grande do Norte State University - RNSU, doing, firstly, a historical 
review of this process in the institution, perceiving its methodology, in order to 
understand and know how the institutional evaluation happened and its further advances. 
We ended with reflections about the fragilities, difficulties and challenges of a higher 
education institution (HEI), like our RNSU, facing the extremely relevant mission of 
educating acting people in a socio- interactive world, collaborating with the construction 
of theircountry. 

 
Resumo. Este artigo tem a intenção de fazer um relato do processo da avaliação 
institucional da Universidade do Estado do Rio Grande do Norte - UERN, trazendo, 
primeiramente, um resgate histórico desse processo na instituição, passando pela sua 
metodologia, para que se entenda e se conheça como se deu a avaliação institucional e 
seus posteriores avanços. Finalizamos com reflexões acerca das fragilidades, 
dificuldades e desafios de uma instituição de ensino superior (IES), como é a nossa 
UERN, frente à relevantíssima missão de formar pessoas atuantes no mundo sócio- 
interativo, colaborando com a construção do seu país. 

 
 

1. Introdução 
 
 

Na contemporaneidade, a educação está cada vez mais sendo vista como instrumento 

solucionador de desigualdades. Para tanto, a instituição educacional precisa ter uma  

prática autônoma, mas também legalista, para servir melhor a comunidade que atende. 

Conquanto, para que tal autonomia se firme com a manutenção ou melhoria da qualidade, 
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exige-se dessas instituições educacionais transparência, prestação de contas à sociedade, 

mostrando erros e acertos para direcionar práticas e estratégias. 

Prática já solidificada nas instituições de ensino superior (IES), a avaliação 

institucional se insere justamente nesse contexto como parâmetro para que a sociedade 

possa embasar seu julgamento. 

Segundo Dias Sobrinho (2003, p.95), 
 

(...) a Avaliação não é um processo autolimitado, que basta em si mesmo.  
Visando tornar mais visível e compreensível o cotidiano de uma instituição, a 
avaliação ultrapassa os âmbitos mais restritos do objeto a avaliar e lança seus 
efeitos sobre o sistema de educação superior e suas funções relativamente à 
construção da sociedade. Ela ilumina e instrumentaliza as reformas educacionais, 
desde a mudança nos currículos, maneiras de organização de cursos e formas 
gerenciais, até novas estruturas do sistema. Em outras palavras, a avaliação está 
no centro do processo de reformas, no foco de competições institucionais, e só ela 
garante a sobrevivência do ensino de excelência buscado pelas sociedades 
contemporâneas. 

 
 

A Universidade do Estado do Rio Grande do Norte (UERN), praticamente de 

pronto, reconheceu que o processo avaliativo é um importante instrumento de gestão 

universitária, começando seus passos já no ano de 1994, estendendo-se até a atualidade 

com reconhecidos avanços e intensos desafios. 

Neste pensamento, construímos este artigo no intuito de participar, como instituição 

pública estadual, do debate nacional. 

 
2. ResgateHistórico 

 
Contextualização nacional 

A Avaliação Institucional (AI) é uma temática em destaque no cenário das Universidades 

Públicas Brasileiras, sobretudo nas Instituições de Ensino Superior – IES, que dentro de 

um processo contínuo busca melhorar a qualidade da educação superior no país, nos 

aspectos do ensino, pesquisa, extensão e na gestão institucional. 

No Brasil, o interesse pela avaliação do ensino superior inicia-se na década de  

1970 e começa a ganhar força e adesão uma década depois. É nesse momento  que 

docentesdaAssociaçãoNacionaldeDocentesdoEnsinoSuperior(ANDES)decidem 



 

discutir sobre a importância desse instrumento, que serve para auxiliar as políticas  

públicas educacionais no âmbito do planejamento, da gestão compartilhada e na prestação 

de contas dos serviços oferecidos à sociedade. Esse debate resultou, em 1983, na primeira 

proposta de avaliação acadêmica chamada Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária (PARU) e, em 1993, no surgimento do primeiro programa de avaliação 

institucional de âmbito nacional implantado no Brasil, chamado de Programa de  

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras –PAIUB. 

Após alguns anos de experiência com o PAIUB, entre outras portarias criadas para 

a organização e regulação de um sistema nacional de educação superior, destaca-se a Lei 

n°10.861, de 14 de abril de 2004, - criada com novas diretrizes e instituindo o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. A nova lei é formada por três 

componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos de graduação e do 

desempenho dos estudantes. O sistema avalia todos os aspectos que giram em torno desses 

três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade social, o desempenho dos 

alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações físicas entre outros 

aspectos. 

Suas finalidades consistem: a) na melhoria da qualidade da educação superior, b) 

na orientação da expansão de sua oferta, c) no aumento permanente da sua eficácia 

institucional e efetividade acadêmica e social, d) no 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). 

O novo modelo de avaliação Institucional está centrado em duas modalidades: 1) 

avaliação interna conduzida, pelas Comissões Próprias de Avaliação - CPA de cada 

instituição, de acordo com as diretrizes e roteiro da autoavaliação da Comissão Nacional 

de Avaliação da Educação Superior - CONAES; e 2) avaliação externa, realizadas por 

comissões designadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira - INEP/MEC. Outra modalidade avaliativa criada pelo SINAES foi o Exame 

Nacional   de  Avaliação   de  Desempenho  dos   Estudantes   –   ENADE.   Para  aferir  o 



 

desempenho dos estudantes, o ENADE aplica-se no final do primeiro e do último ano dos 

cursos de graduação. 

O resultado da autoavaliação é um importante instrumento de tomada de decisões 

nos processos de regulação e supervisão da educação superior, quais sejam o 

credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a 

autorização, o reconhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação. 

Todo o esforço empenhado na avaliação institucional serve de apoio às IES para o 

planejamento institucional e a gestão acadêmica e administrativa. Ademais convém para 

alunos e sociedade aferirem as condições dos cursos e das instituições existentes na 

localidade. Nesse sentido, a avaliação deve ser um instrumento assumido por todos na 

educação superior – dirigentes, docentes, discentes e servidores técnico-administrativos e, 

ainda, com o apoio de atores externos do entorno institucional. 

Nesse percurso, os instrumentos de Avaliação Institucional Externa para os atos 

supracitados passam por alterações. Antes caracterizados por 10 dimensões, passa a partir 

de 31 de janeiro de 2014 – revogando-se as Portarias 1.016 e 1.264, de outubro de 2007 e 

2008, respectivamente - à Portaria nº 92, de 2014. Em vigor, esta portaria estabelece cinco 

eixos, avaliativos: Planejamento e Avaliação Institucional, Desenvolvimento Institucional, 

Políticas Acadêmicas, Políticas de Gestão e Infraestrutura. 

Nesse cenário, em torno da busca dos melhores caminhos para a avaliação 

institucional (AI), que são levados a cabo pelo MEC e seus organismos financiadores, 

insere-se a UERN, instituição pública estadual com 46 anos de existência. A seguir, 

traçaremos um pouco de sua trajetória no contexto da avaliação institucional brasileira. 

 
A avaliação institucional na UERN 

Na Universidade Regional do Rio Grande do Norte – URRN, atualmente Universidade  

do Estado do Rio Grande do Norte – UERN, a avaliação institucional só teve origem em 

1996, integrante do PAIUB e, conforme Freitas (1996), com objetivo de manter um 

processo contínuo de análise e reflexão do papel pedagógico, social e político da 

universidade, visando o aperfeiçoamento do seu projetoinstitucional. 



 

A primeira etapa do processo do Programa de Avaliação Institucional consistia no 

diagnóstico dos Cursos de Graduação oferecidos pela Instituição, em que, a partir dos 

dados, eram definidos as variáveis e os indicadores que norteariam as prioridades das 

etapas seguintes de avaliação interna e externa. 

A preparação para a implantação da proposta do PAIUB no interior da URRN 

passou por dois anos em discussão, 1994/1995. Esse processo de concepção e 

implantação de sistema de Planejamento Acadêmico ou Avaliação Institucional (lato 

sensu) foi desenvolvido em quatro etapas: 

1. A primeira etapa (dezembro 1994 a março 1995), das Atividades Preparatórias, 

consistiu na criação da estrutura de apoio técnico ao desenvolvimento do programa e na 

sua formulaçãoinicial. 

2. A segunda etapa (abril a julho 1995), de Planificação Normativa, compreendia a 

discussão e definição do projeto acadêmico da instituição, das suas orientações básicas, do 

referencial normativo - fundamento essencial para o desenvolvimento das  etapas 

seguintes. Abrangia também a divulgação doprograma. 

3. A terceira etapa (julho de 1995 a janeiro de 1996), da Planificação Estratégica, 

correspondia à discussão e definição do Projeto Estratégico 2005, dos seus problemas 

prioritários e do caminho a ser trilhado até 2005 pela URRN, para a suasuperação. 

4. A quarta etapa (janeiro a dezembro de 1996), de Planificação Operativa, compreendia 

a especificação/concretização das decisões estratégicas anteriormente adotadas e a 

programação das ações a serem executadas pelas unidades operacionais daURRN. 

Nesse cenário, a avaliação emerge essencialmente como um processo de reflexão 

crítica da URRN e decisão sobre os rumos e caminhos da instituição universitária em 

função de sua situação conflitiva/cooperativa no município de Mossoró, região Oeste do 

Estado Rio Grande do Norte. É oportuna a citação de Freitas (1996): 

Convidamos toda a Comunidade Universitária a se engajar no processo de 
avaliação com o propósito de conhecer e compreender melhor a URRN nos seus 
avanços, retrocessos, omissões e audácia, com firme disposição de romper com  
os medos e vícios, mas com o compromisso e a competência que é peculiar 
àqueles que acreditam sempre nainstituição. 



 

Para a professora Freitas (1996), a partir dessas discussões, seria desencadeado 

uma sistemática para se obter insumos necessários à reflexão e a abertura de espaços para 

a re(definição), descobertas e compreensão da missão institucional. A estratégia adotada 

foi ratificar os elementos norteadores da universidade: missão, objetivos, funções e 

características organizacionais, investigados por meio de instrumentos de pesquisa 

(questionários e entrevistas) aplicados entre os representantes da Comunidade 

Universitária e da sociedade civil organizada. Sendo um processo contínuo e sistemático 

para o aperfeiçoamento acadêmico, à melhoria da gestão e à prestação de contas do uso 

dos recursos públicos, à participação e o engajamento de todos fortificaria oprocesso. 

A avaliação, segundo Barcelos (1987, p.26), constitui-se numa “atividade integradora 

porque revela, discute, complementa, amplia e propõe caminhos outros ainda não 

percebidos na prática desenvolvida, (...) mas que por ela podem ser apontados”. 

Desse modo, o processo avaliativo deve ser conduzido pelos seus segmentos como 

um instrumento de questionamento na busca da qualidade e da eficiência da Instituição.  

E a URRN esteve no caminhocerto! 

Para tanto, o desenvolvimento do PAIUB (latu sensu)1995/1996 da URRN 

envolveu os seguintes níveis organizacionais: a) o Conselho Universitário e o Conselho 

Superior de Ensino e Pesquisa, os órgãos colegiados deliberativos das unidades 

organizacionais executivos da Universidade, acadêmicos e administrativos, o Grupo de 

Trabalho Técnico, designado pelo Reitor, e o Grupo de Trabalho Técnico, assessorado e 

apoiado por consultores externos contratados para exercer funções específicas. 

O custo estimado para a execução do PAIUB 1995/1996 foi de R$ 90.520,00, 

sendo que a URRN, com seus próprios recursos, arcou com 56% do custo total e o restante 

foi adquirido através de financiamento do MEC, pelo Programa termos do Edital 01/94. 

Em 1998, o processo de AI da URRN entra na terceira edição do projeto e o 

principal objetivo foi dar conhecimento à Comunidade Universitária o processo 

metodológico de AI da Universidade. A adesão voluntária e democrática no processo dos 

segmentos universitários foi imprescindível. 

Nos anos seguintes, o processo avaliativo vai se expandindo no interior da 

instituição e sempre com o pressuposto básico de repensar a universidade como prestadora 



 

de serviços e produtora de um bem público, a educação. Com o instrumento técnico e 

político em mãos, a AI foi, e é, um importante recurso para constatar na Universidade 

desvios/deficiências e contemplar a necessária intervenção corretiva / preventiva da 

realidade avaliada. 

Nesse contexto, com o crescimento das atividades na UERN, sobretudo na última 

década com a expansão da oferta de vagas, de sua infraestrutura (física, de equipamentos, 

de laboratórios, de bibliotecas e de informatização), do seu raio de atuação nos municípios 

do Rio Grande do Norte, com o Campus Central em Mossoró e outros cinco Campi 

situados em Assu, Patu, Pau dos Ferros, Caicó e Natal e, ainda, com as mudanças nas 

políticas educacionais, sociais e econômicas, houve necessidade de redimensionar o 

processo de avaliação, adequando-o a essas transformações. No princípio, como foi  

citado, a AI tomou a orientação do PAIUB e, atualmente, com a Lei 10.861/2004 e a 

portaria 92/2014, ambas do SINAES, a UERN dá continuidade ao processo avaliativo. A 

seguir são abordados alguns dos passos metodológicos desse processo de 

autoconhecimento institucional naUERN. 

 
3. Alguns passos do processometodológico 

Para o processo de AI da UERN, participam desde o princípio o corpo docente e o 

discente1, ressaltando que essa avaliação inicialmente era realizada com aplicação  

manual dos questionários em todos os cursos da instituição. Após os formulários 

respondidos, os dados eram compilados pela equipe da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) e membros da Assessoria de Avaliação Institucional (AAI) e encaminhada para os 

cursos que haviam participado do processo. Por quase 15 anos, a avaliação foi aplicada 

manualmente. Somente a partir do ano semestre 2011.1, o nosso processo passou a ser 

eletrônico, permanecendo com as mesmas dimensões avaliativas da manual. O objetivo é 

manter um processo contínuo de análise e reflexão do papel da UERN enquanto IES, 

realizando-se semestralmente no Subsistema de Avaliação Institucional – SIPAVI, sob a 

responsabilidade daAAI. 

 
 

1 O projeto de avaliação institucional original prevê também a avaliação do corpo técnicoadministrativo 



 

Sob o crivo da AAI, a CPA, conforme o SINAES, tem a finalidade de coordenar e 

acompanhar o processo interno de autoavaliação em toda a UERN e a sistematização dos 

dados coletados na aplicação dos referidos questionários. Os resultados são registrados 

em um Relatório Diagnóstico dos Cursos de Graduação que servirá como subsídio para a 

avaliação de reconhecimento/renovação e recredenciamento desses cursos pelo Conselho 

Estadual de Educação – CEE/RN. Embora esse processo avaliativo busque fomentar a 

qualidade do ensino, pesquisa e extensão, é oportuno dizer que a AI na UERN se faz 

somente no âmbito do ensino, ficando o processo avaliativo referente à extensão e à 

pesquisa ainda em desenvolvimento. Nesse contexto, podemos dizer que todo o processo 

interno de avaliação da instituição acontece em quatro etapas. 

A primeira é a avaliação online, qual seja, questionários atribuídos aos docentes e 

discentes disponibilizados na Plataforma Íntegra2. Esta é feita semestralmente acerca das 

dimensões avaliativas já supracitadas, tendo um cunho de voluntariado, embora as 

discussões e reflexões da AAI/CPA apontem fortemente para a obrigatoriedade do 

processo. É nesse momento que contamos com a ação das Comissões Setoriais de 

Avaliação (COSEs) no acompanhamento diário do curso e dos seus integrantes e na 

sensibilização quanto à participação do processo de avaliação institucional interna. É 

oportuno mencionar que esta comissão funciona como um “elo” de ligação entre o curso 

acadêmico/faculdade e a AAI/CPA uma vez que seu trabalho é “in loco”, diária e 

diretamente com todos os sujeitos interessados, trabalhando em paralelo com o Núcleo 

Docente Estruturante (NDE), a quem é atribuída à incumbência, fundamental, das 

questões pedagógicas. Assim sendo, de acordo com o regimento interno da CPA: 
Art. 21 Compete às Comissões Setoriais de Avaliação – COSEs: 

I. Sensibilizar a comunidade acadêmica do respectivo órgão para os processos de 
avaliaçãoinstitucional; 

II. Desenvolver o processo de autoavaliação no órgão, conforme o projeto de 
autoavaliação da Universidade e orientações da Comissão Própria de Avaliação – 
CPA-UERN; 

III. Organizar reuniões sistemáticas para desenvolver suasatividades; 
IV. Sistematizar e prestar informações solicitadas pela Comissão Própria deAvaliação 
– CPA/UERN; (...) 

 
 
 

2 A Plataforma Íntegra é uma solução 100% projetada e desenvolvida pela equipe técnica de desenvolvimentoda 
UERN para prover um ambiente integrado de acesso aos sistemas gestores de bancos de dadosinstitucionais. 

Com um cadastro unificado de pessoal, a plataforma permitirá, através de um login único, o acesso facilitado às 
diversas áreas de trabalho que um usuário pode ter acesso num determinado momento. 



 

 
A segunda etapa fica a cargo da CPA, em que esta comissão fará uma visita, 

denominada visita in loco, para analisar a infraestrutura, processo ensino-aprendizagem, a 

gestão, entre outros aspectos do curso e da faculdade a que este curso está atrelado. 

Adicionado a isso, realizam uma reunião com os docentes e discentes, em separado, para 

que essas pessoas, além do que já avaliaram nos questionários online, possam expressar 

suas opiniões, críticas e/ou sugestões no que se refere à atuação do diretor da faculdade e 

do coordenador/chefe de departamento de seu curso, infraestrutura, acervo bibliográfico, 

pesquisa, extensão, questões pedagógicas e, claro, outros aspectos/quesitos que achem 

importante pontuar. 

A terceira etapa se faz, primeiramente, de um relatório produzido da junção do 

trabalho das COSEs e da CPA em relação a cada curso avaliado internamente. À COSE do 

curso cabe informar os seus dados institucionais, o seu diagnóstico, incluído aí o projeto 

pedagógico do curso, os recursos humanos e, por fim, os resultados dos dados coletados  

da avaliação online, respondida pelo corpo docente e pelo discente. Já à CPA tem a função 

de informar o resultado da sua visita in loco ao curso que está sendo avaliado e, baseando- 

se nesse resultado, ao final do relatório, vai lançar comentários e recomendações de ações 

para a direção da faculdade, para o departamento do curso e, finalmente, para a 

administração central. Os problemas detectados no relatório supracitado são  

encaminhados para os respectivos setores da UERN, pela CPA, e acompanhados pelas 

COSES's, para o seu conhecimento e devidasprovidências. 

A quarta etapa é bem recente na UERN, uma vez que se faz de uma exigência do 

CEE/RN ainda no corrente ano. Este determina que as IES sob sua jurisdição, produzam 

um Relatório de Detalhamento das Providências tomadas para sanar as deficiências 

registradas no Relatório de Diagnóstico de Curso de Graduação gerado por sua avaliação 

interna. Esse detalhamento é feito com antecedência suficiente para que já seja incluído, 

junto aos dois últimos relatórios da avaliação interna, no pedido de reconhecimento e 

renovação de reconhecimento do curso ao CEE. 

Os relatórios gerados pela avaliação interna, inserido também o Relatório de 

Detalhamento dos Problemas sanados, são subsídios utilizados no momento da avaliação 

externa feita por avaliadores designados pelo CEE/RN. Todo esse material avaliativo fica 

à disposição da comunidade acadêmica no site da instituição, no link daAAI. 

Ao longo desse do tempo, observamos que o processo de AI na instituição tem 



 

avançado, mas a participação e os resultados ainda não surtem os efeitos desejados. 

 
 

4. Fragilidades edesafios 

Diante do que já exposto até aqui, a avaliação institucional configura-se, hoje, como 

rotina indispensável ao crescimento acadêmico, da melhoria da gestão universitária e à 

prestação de contas do dinheiro público. A UERN entende o seu papel como uma IES e 

reconhece o seu processo de autoavaliação como um instrumento estratégico de melhoria 

institucional, envolvendo a sociedade. 

No entanto, na consecução desse objetivo, enfrenta desafios. Um deles, segundo 

Castanheira & Ceroni (2013), é a implantação de uma cultura de avaliação contínua. 

Primeiro porque, na grande maioria das vezes, à avaliação é associada a idéia de punição, 

traduzida em sanções, seja para os sujeitos participantes, seja para a IES, explicando-se, 

assim, a resistência que a rodeia. Segundo, por exigir “uma política eficiente que priorize 

ações de sensibilização e um cuidadoso planejamento de iniciativas que visem a real 

mudança, incorporando seus princípios no cotidiano” acadêmico (CASTANHEIRA & 

CERONI, 2013; 101). Na UERN, apesar da previsão de um planejamento de ações e 

políticas nesse sentido no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI, 2015-2025)3, 

nos vemos diante de um efeito dominó, em que, principalmente, a falta de investimento 

na nossa instituição impede a realização de políticas reais de desenvolvimento 

institucional já planejadas e aquelas que vão surgindo ao longo do caminho. Essa peça do 

jogo, por sua vez, inviabiliza a função social da nossa avaliação institucional, já que os 

seus participantes não conseguem perceber efetividade advinda dos resultados gerados 

pela  AI  para  suas  demandas,  gerando,  assim,  constantes  questionamentos  acerca da 

3 Plano de desenvolvimento institucional – PDI/UERN sob processo de aprovação pelo Conselho Universitário 
(CONSUNI) da UERN 



 

existência dessa avaliação e, consequentemente, pouca participação dessas pessoas no 

processo avaliativo. Este provoca um terceiro aspecto dificultador da afirmação da  

cultura de AI: a confiabilidade depositada na mencionada efetividade desse processo 

avaliativo. 

Imprimir uma cultura da autoavaliação nas IES é um dos desafios apontado pelo 

SINAES. Segundo o referido sistema: 
O processo contínuo de autoavaliação será um instrumento de construção e/ou 
consolidação da cultura de avaliação na instituição, em que a comunidade interna 
se identificará e se comprometerá. O caráter formativo deve possibilitar o 
aperfeiçoamento tanto pessoal dos membros da comunidade acadêmica, quanto 
institucional, pelo fato de fazer com que todos os envolvidos se coloquem em um 
processo de reflexão e autoconsciência institucional (SINAES, 2004). 

 
 

Enxergamos nesse ponto o nosso “calcanhar de Aquiles”, uma vez que a UERN, 

assim como de regra as IES públicas, sofre com pouco, ou quase nenhum, financiamento, 

manutenção e investimentos por parte de seus mantenedores a fim de proporcionar 

resultados concretos, práticos advindos de seu processo de AI que saltem aos olhos. 

Denotamos esse fato se observarmos que nos anos semestres 2015.1 e 2015.2 

tivemos a participação de 50,21% e 45,23% dos professores, respectivamente, e 12,19% e 

20,96% dos discentes, respectivamente. Diante dessa amostragem, que vem se repetindo 

ao longo dos anos, muitas vezes até com índices mais baixos de participação, vemos que 

estamos longe do ideal. A AAI/CPA, no entanto, procura desenvolver ações/atividades  

que possam virar essejogo. 

Despertar nos atores institucionais a necessidade do engajamento e da participação 

ativa no processo, como reflete Ristoff (2000), não tem sido tarefa fácil. Nesse sentido, 

apontamos a realização, entre outros Fóruns e eventos realizados, do Encontro de 

Formação das COSEs, promovido no corrente ano, envolvendo as COSES de cinquenta e 

cinco cursos de graduação do Campus Central e dos cinco campus avançados. Esse evento 

se prestou a consolidar a legislação pertinente à avaliação institucional, norteadas pelo 

MEC, e a clarificar a formação dessas comissões e suas atribuições, formalizadas pelo 

Regimento da CPA, recentemente aprovado no âmbito da nossa instituição. Adicionado a 

isso, também dar orientações gerais para ações no processo de auto-avaliação da UERN, 

dentre elas o trabalho em conjunto com o Núcleo Docente Estruturante (NDE),    cuidando 
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nesse ponto, especialmente, de aspectos pedagógicos. Esta sugestão de ação se justifica 

porque somos cientes que os problemas de um curso/faculdade não se resumem apenas à 

estrutura física disponível. Muitas das questões a serem resolvidas são mesmo de cunho 

pedagógico e/ou de apoio aos seus docentes e discentes, ou, ainda, de ordem diversa às já 

mencionadas. 

A UERN como instituição que entende sua responsabilidade enquanto IES e  

àquela para com a sociedade externa, apesar de todas as dificuldades/desafios já 

apontados, procura dar os primeiros passos rumo à afirmação da cultura da avaliação 

lançando sua “carta de intenções” com políticas públicas, ações, um pensar-agir dessa IES 

confirmando o seu planejamento estratégico e solidificando junto a seus stakeholders4 a 

concepção de avaliaçãoinstitucional 

O PDI da UERN, assim, prescreve que a “Avaliação Institucional em seu papel de 

avaliação, articulação e na perspectiva de divulgação e visibilidade da UERN, objetiva 

trabalhar em torno de um planejamento articulado com os dados apresentados junto com 

todos os sujeitos e órgãos que a compõem, o que é demonstrado abaixo por meio das 

diretrizes, metas e ações propostas para o próximo decênio” (PDI, 2015-2025)3: 

Tabela 1. Sumário das diretrizes 
 DIRETRIZES 

I Promoção da autoavaliação da Instituição por todos os seus segmentos, tendo em vista o alcance da missão e dos 
objetivos institucionais. 

II Fortalecimento das relações de cooperação entre os diversos segmentos da Instituição. 
 

Tabela 2. Desenvolvimento das diretrizes 
DIRETRIZ I - Promoção da autoavaliação da UERN por todos os seus segmentos tendo em vista o alcance da missão e dos 
objetivos institucionais. 
METAS: A) Sensibilizar toda a Instituição no que diz respeito à participação dos diversos segmentos no processo de 
avaliação institucional. 

B) Coordenar e articular o processo interno de avaliação junto à CPA. 

 
 

AÇÕES 

Prazos de Execução 
Curto 
1 ano 

Medio 
2 a 5 anos 

Longo 
6 a 10 anos 

 
 
 
 

4 Stakeholders: Termo utilizado em administração para indicar partes interessadas, tais como fornecedores, clientes,  
sócios, colaboradores, proprietários, governo,etc. 
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A1) Elaborar instrumentos de divulgação para sensibilizar e orientar a comunidade 
sobre o processo de avaliação institucional. 

          

A2) Participar dos fóruns de diretores e chefes de departamentos, de reuniões de 
docentes e discentes para sensibilização e divulgação da avaliação institucional. 

          

A3) Reunir com pró-reitores, assessores e diretores para divulgação e sensibilização 
do processo de avaliação institucional. 

          

B1) Implantar a avaliação institucional de todos os setores da Instituição com a 
participação de docentes, discentes e técnico-administrativos. 

          

B2) Elaborar regimento da CPA e encaminhamento ao CONSUNI para apreciação.           
B3) Realizar reuniões sistemáticas com a CPA para estudos e discussões em torno 
da avaliação institucional. 

          

B4) Institucionalizar e realizar periodicamente o Fórum da CPA na UERN, para 
discussão e compreensão do processo avaliativo institucional de acordo com o 
SINAES. 

          

B5) Realizar visitas sistemáticas para verificação in loco e avaliação dos diversos 
cursos da Instituição. 

          

B6) Orientar as Comissões Setoriais de Avaliação (COSEs) para a realização em 
conjunto do processo de avaliação dos cursos. 

          

B7) Estudar e elaborar novos questionários e outros instrumentos avaliativos que 
respondam aos anseios da comunidade acadêmica. 

          

B8) Analisar os dados apresentados nas avaliações 
disponibilização e divulgação no site da UERN 

realizadas para            

B9) Analisar os dados das avaliações externas dos cursos, viabilizando discussões 
com vistas a sua melhoria. 

          

B10) Elaborar as Relações Anuais de Informações (RAIS), quadro de resumos dos 
relatórios gerais de avaliação de todos os cursos por faculdades e Campi. 

          

B11) Implementar o portal de comunicação da AAI para socialização das 
informações. 

          

B12) Participar em eventos científicos na área, com apresentação de trabalhos de 
avaliação. 

          

B13) Organizar a elaboração do Caderno de Indicadores Institucional da UERN.           
B14) Promover a discussão para elaboração e implantação do Banco de Dados 
acadêmico e administrativo da UERN, para contribuir com o processo de 
planejamento e avaliação de desempenho institucional. 

          

B15) Incorporar os resultados 
planejamento institucional. 

da avaliação institucional no processo de           

 
DIRETRIZ II - Fortalecimento das relações de cooperação entre os diversos segmentos. 

METAS:  A) Socializar o processo de avaliação institucional. 
B) Apresentar propostas coletivas em busca de soluções apropriadas para os problemas apresentados. 

 
 
 

AÇÕES 

Prazos de Execução 
Curto 1 

ano 
Médio 2 a 
5 anos 

Longo 
6 a 10 anos 

2016 2 
0 
1 
7 

2 
0 
1 
8 

2 
0 
1 
9 

2 
0 
2 
0 

2 
0 
2 
1 

2 
0 
2 
2 

2 
0 
2 
3 

2 
0 
2 
4 

2 
0 
2 
5 



 

A1) Promover discussões dos resultados da avaliação junto aos órgãos e colegiados 
da UERN visando a compreensão do processo e a busca de soluções das 
fragilidades apresentadas, assim como da ampliação das potencialidades 
demonstradas. 

          

A2) Organizar o Seminário de Avaliação daUERN.           
B1) Discutir, avaliar e redefinir o processo de avaliação de acordo com as 
necessidades apresentadas pela comunidade acadêmica e pelas avaliações externas. 

          

 
Porém, deve-se destacar que dada à extrema dificuldade de converter os atores 

institucionais em co-participes do processo avaliativo, as Diretrizes no PDI poderão não 

sair por completo da esfera do planejamento. 

5. Consideraçõesfinais 
 

Temos a obrigação de frisar constantemente a importância da AI para uma IES. Tal 

reconhecimento parece-nos, é ponto pacífico entre as instituições brasileiras, assim como 

para a sociedade a quem seus serviços são direcionados. No entanto, para que esse 

processo funcione como instrumento de planejamento estratégico e traga os benefícios 

prometidos, a IES precisa não só saber e/ou reconhecer sua importância, mas 

efetivamente colocar em prática preceitos e princípios avaliativos, trabalhando-os de 

forma contínua. 

A UERN, a lançar um olhar sobre seu histórico, se insere muito bem no rol das  

IES que sabem e reconhecem a AI como peça diferenciadora na sua gestão como um 

todo. Não obstante, para que possamos também fazer parte daquelas que apresentam uma 

AI bem desenvolvida e em plena efervescência, ainda enfrentamos reveses que nos 

tolhem posturas e ações proativas, nos dificultando e muito a afirmação de uma cultura  

de avaliação institucional e, por consequência, do processo avaliativo emsi. 
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