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RESUMO 

O  presente  trabalho  analisa  a  trajetória  da  avaliação  institucional  em  quatro 

instituições de ensino superior privadas de Goiás e os esforços desenvolvidos pelos 

organismos oficiais de educação para asseguração da qualidade do ensino por meio 

da  avaliação  institucional.  São  apresentados,  de  forma  resumida,  os  principais 

marcos norteadores do ensino superior no país, destacando os pontos de conflito e 

as convergências de idéias que marcaram as reformas da educação superior nos 

governos FHC e Lula e seus reflexos na sociedade brasileira. A dicotomia existente 

entre instituição de ensino e organização empresarial é destacada para orientar a 

análise de valores adotados pelas IES privadas e das ações que estas empreendem 

como forma de garantir sua legitimidade institucional. Os critérios empregados pelo 

SINAES  são  pesquisados,  desnudando  as  ideologias  que  os  revestem  e 

estabelecendo  um  diálogo  entre  tais  critérios  e  seus  objetivos  de  qualidade  na 

formação  de  ensino  superior.  São  investigados  os  resultados  obtidos  nas  ações 

empreendidas pelas IES privadas e as propostas de novos instrumentos oficiais de 

asseguração da qualidade, como o PAIUB e o  SINAES, matizando as discussões 

acerca da regulamentação e fiscalização oficiais a que as IES são submetidas. O 

trabalho  se  estrutura  sobre  os  efeitos  práticos  dos  instrumentos  regulatórios  da 

qualidade  em  quatro  IES  privadas  do  Estado  de  Goiás,  tendo  como  objetivos 

identificar a necessidade de um sistema de avaliação externa da educação superior, 

estabelecer  sua relação com a qualidade da educação e investigar  os eventuais 

motivos que possam resultar na dissociação entre avaliação e qualidade, além de 

investigar se a eventual dissociação entre avaliação e qualidade está relacionada à 

cultura avaliativa das IES. Foram analisados os PDI destas IES, assim como seus 

Projetos  e  relatórios  resultantes  dos  processos  de  avaliação  interna,  além  de 

questionários  estruturados  respondidos  pelos  presidentes  das  CPA  das  IES 

pesquisadas. Os resultados da pesquisa apontam para a necessidade da existência 

de um sistema de avaliação institucional externo que busque atenuar os efeitos da 



concorrência de mercado a que as IES privadas estão submetidas e, ao mesmo 

tempo, propiciem possibilidades de desenvolvimento institucional, aproximando as 

IES de conceitos de qualidade social, necessários para que se atinjam os objetivos 

da  educação  superior  no  País.  Verificou-se  que  as  IES  privadas  utilizam  os 

instrumentos  avaliativos  formulados  no  SINAES  para  acompanhamento  de  seus 

padrões de qualidade, embora estes possam se derivar de um conceito de qualidade 

empresarial, diverso daquele defendido pela CONAES na formulação do SINAES, de 

qualidade social.   


