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O ser que conhece é também um ser que avalia. Avaliar 
implica ler o mundo, interpretar e produzir sentidos. A 
avaliação não é, pois, propriedade privada de uma 
disciplina especializada; é uma cultura plural inscrita 
em sistemas dinâmicos de comunicação e de práticas 
sociais. Não é, então, simplesmente derivada de uma 
razão pura, mas, sobretudo de um pensamento 
constituído do relacional e qualitativo, do movente e 
emergente, do imprevisível e incomensurável, do 
simbólico e polissêmico.  
 
 

José Dias Sobrinho 



 
 

RESUMO 

 

 

Esse trabalho é resultado de uma investigação que se situa no campo da educação superior, na 
área de políticas educacionais, desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Educação da 
Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. O estudo busca compreender, 
inicialmente, a centralidade dada à avaliação nas políticas de educação superior, destacando-
se as diretrizes, ações e mecanismos de controle implementados na área. Analisou-se, nessa 
direção, o contexto político-econômico em que se inserem as políticas de avaliação deste 
período, com destaque para as propostas de avaliação da educação superior implementadas 
pelo MEC em três gestões de governo. A primeira, refere-se ao Programa de Avaliação das 
Universidades Brasileiras (PAIUB), no período 1993-1994, na gestão do Ministro Murilio 
Hingel. A segunda, refere-se a um conjunto de avaliações implementadas, na gestão do 
Ministro Paulo Renato Souza (1995-2002), que incluíam a avaliação das instituições, 
avaliação dos programas de mestrado e doutorado, mas que priorizou a Avaliação das 
Condições de Oferta dos Cursos de Graduação (ACOC) e, especialmente, o Exame Nacional 
de Cursos (ENC). A terceira, que iniciou com o Ministro Cristóvam Buarque (2003) e 
continuou sendo realizada, refere-se ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(SINAES). Nas análises dessas modalidades de avaliação discutem-se os conceitos, as 
concepções e os princípios que as nortearam, procurando observar as semelhanças e 
diferenças, bem como os possíveis avanços da última proposta em relação às demais, 
principalmente em relação à avaliação realizada na gestão do Ministro Paulo Renato Souza. 
Em seguida, analisa-se o processo de institucionalização da auto-avaliação na UEG, que se 
articula ao processo de implementação do SINAES. Complementando a análise documental, 
foram realizadas entrevistas com os principais responsáveis pela elaboração e implementação 
do projeto de auto-avaliação da UEG, objetivando captar a percepção dos sujeitos em relação 
ao processo de institucionalização da auto-avaliação. Buscou-se examinar, em especial, as 
concepções de avaliação expressas no discurso dos sujeitos envolvidos diretamente com o 
processo de avaliação, o processo de desenvolvimento da auto-avaliação que vem se dando 
desde a criação da UEG e os impactos ou efeitos produzidos pelo desenvolvimento da auto-
avaliação na instituição. As análises evidenciaram os limites e desafios para a construção da 
cultura da avaliação na UEG. Observa-se que embora a auto-avaliação institucional na UEG 
tenha conseguido alguns avanços, os avaliadores têm enfrentado muitas dificuldades para 
colocar em prática o Programa de Avaliação Institucional. Verifica-se, ainda, que há 
semelhanças e diferenças significativas entre o SINAES e a auto-avaliação da UEG. Conclui-
se também que o projeto de auto-avaliação da UEG possui aspectos singulares que podem 
caracterizá-lo como autônomo em relação ao SINAES.  
 
Palavras-Chave: Educação superior; avaliação institucional; universidade; UEG. 



 
 

ABSTRACT 

 

 

This paper is a result of research in the field of Superior Education in the area of educational 
politics, developed in the Postgraduate Program in Education, of Education College of 
Universidade Federal  de Goiás. The study looks to understand, initially, the centrality given 
to evaluation in the politics of superior education, stressing to the guidelines, actions and 
mechanisms of control implemented in the area. It was analyzed in that direction, the 
political-economic context in which evaluation politics of superior education of that period, 
with emphasis on the evaluation proposals of superior education implemented by the MEC in 
three government administrations. The first one refers to the Programa de Avaliação das 
Universidades Brasileiras (PAIUB), in the period 1993-1994, in the management of the 
Minister Murilio Hingel. The second one refers to a set of evaluation implemented, the 
management of the Minister Paulo Renato Souza (1995-2002), which included the institutions   
evaluation, evaluation of programs for master and doctorate, but that prioritized the 
Evaluation of conditions Offer in the Graduate Courses (ACOC), and especially the National 
Examination Courses (ENC). The third, which started with the Minister Cristóvam Buarque 
(2003) and went on being held, refers to the National System for the Evaluation of Superior 
Education (SINAES). In analyses of these methods of evaluation discusses the concepts, the 
conceptios and principles that guided them, looking for noted the similarities and differences, 
as well as the possible advances of the last proposal in relation to the others, particularly for 
evaluation held in the management of the Minister Paulo Renato Souza. In the following 
moment analyzes the process of institutionalization of self-evaluation in UEG, which parallels 
the implementation process of SINAES. Complementing the documental analysis, interviews 
were done with the responsables for developing and implementing the project self-evaluation 
of UEG, aiming to capture the perception from subjects in relation to the process of 
institutionalization of self-evaluation. The aim was to examine, in especially the concepts of 
evaluation expressed in the involved subjects’s speech directly with the evaluation process, 
the development process of self-evaluation that has been done since the creation of UEG and 
the impacts and effects produced by development the self-evaluation in the institution. The 
analyses showed the limits and challenges to build the culture of evaluation in UEG. It can be 
observed that although the institutional self-evaluation in UEG has gotten some progress, the 
evaluators have faced many difficulties in putting into practice the Institutional Evaluation 
Programme. It can be observed that there are similarities and differences between the 
SINAES and self-evaluation of UEG. It can be concluded that the project of self-evaluation of 
UEG has unique aspects that can characterize it as independent from SINAES.  
 
Keywords: Superior education; institutional evaluation; university; UEG. 
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INTRODUÇÃO 
 

 

Apresentação/contextualização do objeto de investigação 

 

 

Quando se pensa em realizar uma pesquisa, algumas questões surgem quase que 

“naturalmente”: que pesquisa pretende-se desenvolver (tema/problema)? por que desenvolver 

tal pesquisa (justificativa)? o que se pretende com a pesquisa (objetivos)? como será 

desenvolvida (método/metodologia/procedimentos)? qual será o referencial teórico-

conceitual? o que essa investigação trará de conhecimento novo?... Essas e outras questões 

são imprescindíveis na definição do projeto e no próprio desenvolvimento da pesquisa.  

Um dos primeiros aspectos que nos mobiliza, quando se elabora um projeto de pesquisa, 

ou que deve ser levado em consideração quando alguém pretende investigar algo, é que a 

idéia de desenvolver esta ou aquela investigação, numa linha de pensamento e não em outra, 

parte sempre de uma concepção de mundo de quem a desenvolve. Logo, os resultados 

também não devem ser analisados como algo desligado de uma realidade mais ampla 

(realidade dos fatos e da situação anterior de quem a desenvolveu).  

Os conhecimentos construídos a partir da pesquisa têm um papel fundamental na 

construção histórica da sociedade e, em especial, na realidade específica estudada, quando é o 

caso. Este é um processo contínuo, onde novos conhecimentos vão sendo agregados aos 

conhecimentos já produzidos por outros pesquisadores. 

A educação tem sido um campo de construção do conhecimento e, ao mesmo tempo, 

espaço social que ajuda a desvelar a história da humanidade. Segundo Schaff (1995), a 

história da humanidade está estritamente associada à filosofia, pois cada um conta a história 

de acordo com a concepção de mundo em que está inserido. De acordo com esse autor, quem 

escreve a história assume uma posição em relação àquilo que fará parte da história contada 

por ele. A visão sobre os fatos é sua. O posicionamento sobre algo parte de uma concepção 

filosófica de algo. Do contrário, seu posicionamento seria vazio de fundamentos (senso 

comum). Segundo Beard (apud SCHAFF, 1995, p. 69) 

 

Toda a escolha e todo o encadeamento de fatos pertencentes a um grande domínio 
da história, história local ou mundial, história de uma raça ou de uma classe, são 
inexoravelmente controlados por um sistema de referência no espírito daquele que 
seleciona ou reúne os fatos. 
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É dentro desta lógica que se entende a relação do pesquisador com este objeto de 

pesquisa. Embora o objeto nem sempre estivesse tão claro, a relação do pesquisador com a 

temática avaliação institucional foi fundamental para que o objeto fosse se constituindo no 

decorrer do processo de investigação. Neste sentido, é importante mencionar que, em parte, a 

escolha do tema foi motivada pela oportunidade de dar continuidade aos estudos sobre 

avaliação institucional que haviam sido iniciados por meio de um Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em Avaliação Institucional na UEG1. Além disso, primar pela educação superior 

como campo de atuação como docente/pesquisador e as políticas educacionais como área 

prioritária para o aprofundamento dos estudos também foram fundamentais para escolha da 

temática desta pesquisa, que se insere na referida área e campo de conhecimento.  

Acrescenta-se, ainda, a esses motivos, a relevância dada no meio acadêmico à 

implementação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), do qual a 

avaliação institucional é uma das modalidades de avaliação. Para compreender a relevância 

dada à avaliação institucional torna-se interessante uma breve discussão, buscando situá-la no 

campo das políticas e reforma da educação superior implementadas a partir da década de 

1990. 

Desde o início da década de 1990, mais especificamente a partir de 1995, com o 

governo de Fernando Henrique Cardoso, a avaliação assumiu lugar de destaque nas 

discussões e proposições políticas nas reformas da educação básica e superior. No entanto, ela 

não é uma discussão exclusiva da área educacional, aliás, ela ganha centralidade a partir das 

propostas de reforma do papel do Estado. Em função disso será estratégica, tanto na área 

educacional, como em outras áreas, nas quais o Estado pretende manter um “maior controle” 

do setor por meio da avaliação. 

A lógica expressa nas políticas educacionais brasileiras a partir da década de 1990 está 

na contraposição flexibilização x controle/avaliação. Por meio de mudanças radicais na 

legislação educacional, consubstanciadas na aprovação da Lei no 9.131/95, do Decreto no 

2.026/96 e, principalmente, na aprovação da Lei no 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional (LDB) que revogou a maioria das normas educacionais vigentes até este 

período2. Inclusive na Lei no 4.024/61, essa lógica é implementada, criando novas orientações 

                                                 
1 O Curso de Pós-graduação Lato Sensu de Especialização em Avaliação Institucional formou 56 especialistas 

em avaliação institucional (46 professores e 10 técnicos administrativos). Contou ainda com cinco ouvintes, 
totalizando 61 qualificados. A produção científica do curso se expressa em 35 Monografias apresentadas para 
banca examinadora e socializadas em todas as UnUs e setores da administração centralizada da UEG. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2006, p. 13). 

2 Art. 92 - Revogam-se as disposições das Leis nos 4.024, de 20 de dezembro de 1961, e 5.540, de 28 de 
novembro de 1968, não alteradas pelas Leis nos 9.131, de 24 de novembro de 1995 e 9.192, de 21 de dezembro 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L4024.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5540.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9131.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9192.htm
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para educação brasileira. 

São várias as orientações contidas na legislação criada neste período, mas duas 

merecem maior destaque, pois têm a ver diretamente com a reformulação do papel do Estado: 

a proposta de expansão da educação superior e a avaliação. A esse respeito, as principais 

orientações expressas na Lei no 9.394/96 são a flexibilidade para promover a expansão do 

ensino por meio da iniciativa privada, expressa no Art. 7o e Art. 45;  a diversificação do 

modelo de instituições privadas e a diversificação dos cursos, expressa respectivamente nos 

Art. 20 e 44,  e a forma de  financiamento, expressa no Art. 77 (BRASIL, 1996a).  

Posteriormente à aprovação da LDB/1996, também podem ser citadas as propostas de 

expansão do ensino expressas na Lei no 10.172/2001, que aprovou o Plano Nacional de 

Educação (PNE), na Lei no 10.260/2001 que instituiu o Fundo de Financiamento ao Estudante 

do Ensino Superior (FIES) e na Medida Provisória no 213/2004 e Lei no 11.096/2005, que cria 

e institucionaliza o Programa Universidade para Todos (PROUNI), além de outros Programas 

de financiamento implantados pelos Sistemas Estaduais e Municipais de Ensino. 

Atendendo ao que previa o Art. 4o da Lei no 10.172/2001, “A União instituirá o Sistema 

Nacional de Avaliação e estabelecerá os mecanismos necessários ao acompanhamento das 

metas constantes do Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 2001a), foi sancionada a Lei no 

10.861/2004, que instituiu o SINAES. Esta mesma lei definiu também, em seus Arts. 3o, 4o e 

5o, que a avaliação da educação superior compreenderá: a avaliação institucional; a avaliação 

dos cursos de graduação e a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 

graduação. (BRASIL.MEC/INEP, 2004a).  

Com a implantação do SINAES definiu-se em conjunto uma avaliação do desempenho 

dos estudantes, que será feita por meio do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes 

(ENADE), uma avaliação dos cursos de graduação, realizada por comissões de especialistas 

(externas) das respectivas áreas, mediante visitas in loco e uma avaliação institucional, 

realizada por meio de procedimentos e instrumentos diversificados, dentre os quais a auto-

avaliação e a avaliação externa in loco (BRASIL.MEC/INEP, 2004a). Portanto, a instituição 

deverá ser avaliada sob o ponto de vista interno e externo. Além disso, devido à sua 

abrangência, a avaliação institucional pode tornar-se a mais importante, especialmente se for 

pensada como instrumento de construção de uma educação superior de qualidade, a partir do 

desenvolvimento das instituições. 

Embora a avaliação tenha ganhado grande destaque na reformulação do papel do 

                                                                                                                                                         
de 1995 e, ainda, as Leis nos 5.692, de 11 de agosto de 1971 e 7.044, de 18 de outubro de 1982, e as demais leis 
e decretos-lei que as modificaram e quaisquer outras disposições em contrário. (BRASIL, 1996a). 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9192.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L5692.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L7044.htm
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Estado, como mecanismo de controle da qualidade, Dias Sobrinho (2000) chama atenção 

para outra função da avaliação. Na visão deste autor, é importante que a avaliação torne-se um 

mecanismo utilizado pelas instituições  educacionais,  para  melhoria  da  qualidade de forma 

a auxiliá-la no cumprimento de seu papel social principalmente a universidade, que é o foco 

de suas análises. 

Apesar de já existir um amplo conhecimento construído em “avaliação da educação 

superior”, e de muitas instituições virem desenvolvendo por conta própria seu processo de 

auto-avaliação, pode-se dizer que foi a partir da aprovação do SINAES que se criou a 

oportunidade de materializar diversas idéias sobre a avaliação. A implementação do SINAES 

poderá proporcionar, pois uma diversidade de experiências, já que representa, pelo menos em 

tese, um direcionamento e não uma padronização da avaliação da educação superior, 

principalmente em relação à auto-avaliação institucional. 

Como a realidade de cada IES se apresenta de forma bastante distinta por uma 

diversidade de fatores, como: forma de organização acadêmica, finalidade, regionalidade, 

número de vagas, oferta de cursos, e, principalmente, por ter uma cultura organizacional 

diversa, cada Instituição de Ensino Superior (IES) pode construir seu próprio projeto de auto-

avaliação institucional, atendendo as diretrizes do SINAES. 

Neste processo que se desenha de forma diversa, mas que, ao mesmo tempo, pode se 

constituir grupos de semelhantes, tornam-se necessárias as investigações sobre os diferentes 

projetos de auto-avaliação institucional. Os resultados dessas investigações podem contribuir 

tanto para a melhoria dos próprios projetos, como para a troca de experiências 

interinstitucionais e, conseqüentemente, melhoria da qualidade da educação superior.  

Nesta perspectiva, há questões interessantes que podem auxiliar na compreensão das 

experiências de avaliação que estão sendo implementadas a partir das orientações do 

SINAES, bem como que lições podem ser aproveitadas dessas experiências para melhoria do 

próprio sistema de avaliação: Que projeto de auto-avaliação institucional? Como as 

instituições de educação superior estão desenvolvendo e pretendem continuar desenvolvendo 

seus projetos? Que impactos a auto-avaliação institucional vem promovendo? Que 

concepções de avaliação têm orientado os projetos de avaliação das instituições?.  

Os direcionamentos poderiam ser vários no sentido de definir o objeto de investigação. 

Porém, novamente a relação do pesquisador com o objeto e com o campo de investigação foi 

fator decisivo. Diante de tantas possibilidades de objetos relacionados à temática avaliação 

institucional, a decisão de investigar o “processo de institucionalização da auto-avaliação na 

UEG” se justifica por dois motivos: 1) pelo fato de ser membro do Núcleo de Avaliação 
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Institucional (NAI)3 de uma das Unidades Universitárias (UnUs) da Universidade Estadual de 

Goiás (UEG), desde o ano de 2005, e compreender a dimensão de seu projeto de auto-

avaliação e a complexidade que é o desenvolvimento da auto-avaliação institucional numa 

instituição multicampi como é a UEG. Esta investigação poderia contribuir com o 

aperfeiçoamento profissional e com o desenvolvimento do próprio objeto investigado; 2) por 

ser a UEG uma instituição de educação superior com características bastante peculiares em 

relação às demais, especialmente, no Estado de Goiás. 

Um dos fatores que torna a UEG uma instituição peculiar refere-se à proposta de auto-

avaliação institucional que vem sendo colocada em prática nesta instituição desde 2003. Para 

se ter uma idéia da dimensão do processo de auto-avaliação da UEG, em 2005, ano em que se 

procurou realizar a avaliação em UnUs que tinham cursos de graduação e/ou seqüenciais em 

funcionamento, foi feita a avaliação em 30 Unidades Universitárias4,  no Gabinete da 

Reitoria, nas Pró-Reitorias, na Diretoria de Planejamento e Diretoria Geral dos Cursos 

Seqüenciais. Assim participaram desta pesquisa5  8.271 sujeitos (gestores6, funcionários 

técnico-administrativos, professores e alunos)7. Até o momento (junho de 2008) é constituída 

de 41 Unidades Universitárias (UnUs)8 e 14 Pólos distribuídos em todas as regiões 

geográficas e econômicas do Estado de Goiás9.  

Outro aspecto interessante sobre a UEG é o projeto de auto-avaliação institucional 

proposto por essa instituição10. Ela possui 37 Núcleos de Avaliação Institucional (NAI): 31 

em suas Unidades Universitárias (UnUs) e seis em departamentos da Administração Central. 

Os membros dos NAI receberam formação específica em avaliação institucional em nível de 

                                                 
3 Cada NAI é composto por um ou dois membros, responsáveis por coordenar os trabalhos de avaliação 

institucional na Unidade Universitária ou departamento da administração central. 
4 Em uma das UnUs em funcionamento não foi possível realizar a avaliação porque não se constituiu um NAI 

para assumir a avaliação. 
5 A auto-avaliação institucional da UEG é desenvolvida como “pesquisa”. Esta idéia será mais bem explicitada 

no Capítulo III. 
6 No processo de auto-avaliação da UEG, respondem os questionários online como gestores quem assume as 

seguintes funções nas UnUs: Diretores e Vice-Diretores; Coordenador de pesquisa; Coordenador de Extensão; 
Coordenadores de cursos; Coordenador  pedagógico; Coordenador administrativo; Secretário(a) acadêmico(a) 
e os Coordenadores dos NAI. (Cf. ANEXO C). 

7 Dos 8.271 sujeitos, 5.523 alunos dos cursos de graduação regular, 1171 alunos dos cursos seqüenciais, 644 
professores dos cursos de graduação regular, 85 professores dos cursos seqüenciais, 585 servidores técnico-
administrativo e 583 gestores das diferentes UnUs da UEG (sic!). (MENDONÇA; NASCIMENTO, 2005). 

8 No ano de 2005, haviam 31 UnUs em funcionamento. 
9 A SEPLAN dividiu o Estado em 10 Regiões, utilizando como principal critério eixos rodoviários. São elas: 

Região Norte Goiano; Região Nordeste Goiano; Região Entorno do Distrito Federal; Região Sudeste Goiano; 
Região Sul Goiano; Região Sudoeste Goiano; Região Noroeste Goiano; Região Oeste Goiano; Região 
Metropolitana de Goiânia; Região Centro Goiano. 

10 Esse projeto começou a ser implementado antes da aprovação do SINAES. Por isso, embora atenda algumas 
diretrizes da avaliação institucional interna proposta pelo SINAES, possui características próprias e está sendo 
implementado de forma autônoma em relação a ele. Ressalta-se que uma de suas características peculiares é ser 
desenvolvido por meio de pesquisa-ação. 
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Pós-Graduação Lato Sensu e foram nomeados pela Reitoria para assumirem função 

remunerada de avaliadores em suas Unidades. A avaliação realizada pelos NAI é coordenada 

por uma comissão de assessoria, denominada Comissão de Assessoria de Avaliação 

Institucional (CAAI)11. Ressalta-se que existe uma Resolução Ad-Referendum do Conselho 

Universitário, criando a Comissão Própria de Avaliação (CPA), mas nunca foi instalada12. 

Além desses fatores mencionados acima, ressalta-se que a UEG é uma universidade 

estadual pública e multicampi13 que foi instituída em 1999, em um período em que o governo 

federal favorecia o crescimento das IES privadas. Em 2006, haviam 18.391 estudantes 

matriculados em 28 cursos de graduação (licenciatura e bacharelado); aproximadamente 70% 

dos alunos matriculados nos cursos de graduação residem no interior; mais de 60% desses 

alunos cursaram a educação básica somente em escolas públicas; a maioria de seus alunos, 

principalmente nas UnUs do interior, estavam matriculados nos cursos de licenciatura. Desde 

a sua criação a UEG instituiu mais 24 UnUs; ofereceu curso de pós-graduação lato sensu para 

seus avaliadores institucionais; desde 2003, possui um Programa de Avaliação Institucional 

em desenvolvimento. Em função de possuir campi em diferentes localidades interioranas do 

estado (mais de 50% deles a mais de 150 Km da sede), enfrenta dificuldades em relação à 

articulação das ações que são desenvolvidas nas diversas UnUs. 

Portanto, a UEG é uma instituição que possui uma dinâmica de funcionamento bastante 

complexa. É exatamente por ser uma IES que se apresenta de forma tão singular e complexa 

que esta investigação sobre o processo de institucionalização da auto-avaliação na UEG 

torna-se bastante relevante e também complexa na sua execução. Além disso, há elementos 

bem específicos na experiência da UEG, tornando a auto-avaliação institucional um caso 

singular. 

Ressalta-se que a institucionalização é entendida nesta investigação não apenas como 

um processo formal, como algo que se torna parte da instituição a partir de uma determinação 

                                                 
11 A CAAI é composta por quatro membros: Profa. Dra. Iria Brzezinski (UCG); Profa. Dra. Maria Esperança 

Fernandes Carneiro (UCG); Profa MS. Wanderley Azevedo de Brito (UCG) e Profa MS. Maria Cristina da 
Graças Dutra Mesquista (UEG). 

12 Esta resolução foi aprovada no Conselho Universitário, realizado no dia 13 de julho de 2004, entrando em 
vigor nesta mesma data. No Art. 3o, estabelece que  a CPA/UEG deve ser composta por 12 membros: dois 
representantes da gestão (Pró-reitor de Graduação e Assessor para Assuntos Institucionais da Reitoria); dois 
representantes discentes; três representantes dos docentes; três representantes técnico-administrativos e  dois 
representantes do sociedade civil organizada.  No entanto, até o momento, ainda não foi composta nenhuma 
vez. 

13 Art. 1o – A UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS – UEG é uma instituição de ensino, pesquisa e 
extensão, com caráter público, gratuito laico. 
Parágrafo único- A UEG tem sede na cidade de Anápolis e campo de atuação no estado de Goiás onde mantém 
Unidades Universitárias fora da sede, em campi em diversos municípios. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 
GOIÁS, 1999). 
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legal, mas também como aquilo que se inicia por meio de práticas institucionais que vão se 

constituindo como parte integrante, constituída e constituinte da identidade da instituição. 

Em análises que buscaram apresentar o processo de institucionalização, Melo e Oliveira 

(2005) apresentam pelo menos quatro características desse processo: 

a) capacidade de se estruturar e se definir como um campo organizacional; 

b) serve como uma importante força causal de padrões estáveis de comportamento; 

c) assim como a legitimação, a institucionalização requer o alcance de certa 

estabilidade, assegurado por um fluxo sustentável de recursos e informações; 

d) apóia-se na continuidade histórica da estrutura e, especialmente, em sua 

sobrevivência pelas várias gerações de membros da organização. 

Essas características deixam implícita a idéia de que é possível considerar níveis mais 

elevados ou menos elevados de institucionalização, dependendo do maior ou menor grau de 

estruturação e do nível de estabilidade em que se encontra o processo, podendo comprometer 

sua continuidade, e, conseqüentemente, incorrer no retrocesso da institucionalização. 

Observa-se que, apesar do processo de institucionalização estar ancorado em normas 

legais, estas não são determinantes do mesmo. De acordo com Bordignon (2004, p. 52), “[...] 

não é a lei que institui novos valores ou transforma a realidade, mas o cotidiano da prática 

social. A lei vem para estatuir, consolidar o já criado pela ação social instituinte.” Neste 

sentido, a institucionalização se caracteriza muito mais pela sua legitimação por grupos que 

constituem a instituição do que propriamente por marcos legais. 

Assim como Melo e Oliveira (2005), Bordignon (2004) também aborda o caráter 

contínuo da institucionalização: “[...] porque se trata de um processo, situamos como 

provisório o já instituído, o já estabelecido pela norma e pelo costume, para trabalharmos no 

instituinte.” (BORDIGNON, 2004, p. 19). 

É dentro dessa ótica que será analisado o processo de institucionalização da auto-

avaliação na UEG. Por isso, serão levados em consideração sua historicidade e alguns marcos 

históricos que caracterizam maior ou menor nível de institucionalização da auto-avaliação, 

dependendo do envolvimento da comunidade acadêmica e do grau de estruturação do 

processo de auto-avaliação nesta instituição. 

Nesse sentido, reconhece-se que práticas isoladas de auto-avaliação institucional, em 

diferentes espaços, como aconteceram em algumas faculdades estaduais, antes da criação da 

UEG14 e, posteriormente nas UnUs, realizadas de forma assistemática não se constituem 

                                                 
14 Antes da criação da UEG, em 1999, havia 17 faculdades isoladas mantidas pelo governo estadual, em 

funcionamento, embora existissem outras apenas criadas. 
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como um processo institucionalizado. Porém, reconhece-se a importância dessas práticas 

como um processo embrionário para sua institucionalização, principalmente se for levado em 

conta que, nesse período, essas práticas eram realizadas de forma voluntária15. 

 

 

Objetivos e dimensões de análise   
 

 

Um dos objetivos desta pesquisa é investigar os pressupostos teóricos, legais e 

metodológicos que fundamentaram/fundamentam o processo de institucionalização da auto-

avaliação institucional da Universidade Estadual de Goiás (UEG). A investigação destes 

pressupostos tem como ponto de partida os conhecimentos acumulados, principalmente, a 

partir da década de 1990, por meio de experiências em avaliação do Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), do Exame Nacional de Cursos (ENC) e 

das Avaliações das Condições de Oferta de Cursos e do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). Além disso, a consulta à legislação também foi fundamental 

para captar as principais mudanças implementadas no processo de avaliação da educação 

superior a nível nacional, desde o PAIUB até o SINAES. Ressalta-se que antes da 

transformação das várias faculdades autárquicas estaduais isoladas e da Universidade 

Estadual de Anápolis (UNIANA) na UEG, apenas a UNIANA havia aderido ao PAIUB. 

Para compreender como a avaliação institucional da UEG foi se constituindo, nesse 

contexto, buscou-se analisar desde as primeiras propostas de avaliação logo após sua criação 

em 1999 até o atual Programa de Avaliação Institucional. Para facilitar a compreensão desse 

processo e a exposição dos resultados da investigação, as análises foram centradas em três 

dimensões:  

1) As concepções de avaliação que nortearam/norteiam as práticas de auto-avaliação 

institucional da UEG. Buscou-se compreender as concepções expressas nos documentos e 

projetos de avaliação que se tentou colocar em prática desde a criação da UEG, em 1999, e, 

especialmente, as concepções expressas nos relatos dos sujeitos avaliadores dos NAI e 

gestores envolvidos diretamente com o processo de avaliação. 

2) O processo de desenvolvimento da auto-avaliação na UEG. Compreende-se como 

início do processo de desenvolvimento da avaliação as primeiras atividades desenvolvidas 

                                                 
15 Antes da criação da UEG e da aprovação do seu Estatuto e do Regimento Geral, não havia documento legal 

que previa a realização da auto-avaliação. No entanto, há relatos de que havia UnUs que realizavam  algum 
processo de avaliação que se assemelhava, em alguns aspectos,  com o atual processo de auto-avaliação. 
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com o objetivo de organizar o primeiro projeto de avaliação institucional na UEG, no ano de 

2000. Porém, as práticas auto-avaliativas que se concretizaram em auto-avaliação 

institucional da UEG, apresentando resultados sistematizados em relatórios, foram as 

realizadas no período 2003-2007 por meio da execução do Programa de Avaliação 

Institucional da Universidade Estadual de Goiás – UEG (PAI/UEG).  

3) Os impactos ou efeitos proporcionados pelo processo de implementação da auto-

avaliação institucional. A observação dos impactos ou efeitos se deu principalmente a partir 

das possíveis mudanças no próprio processo de avaliação e, especialmente, os que foram 

apontados pelos NAI e gestores envolvidos com a implementação da avaliação na instituição. 

Os impactos no próprio processo de avaliação são possíveis porque a auto-avaliação 

institucional da UEG tem um caráter processual, ou seja, os resultados retroalimentam o 

próprio proceder das atividades avaliativas. 

 
 

Metodologia/Procedimentos de pesquisa 

 

 
Tão importante quanto definir bem o objeto de estudo é detalhar como ele será 

construído. De acordo com André (1995, p. 52), “a escolha de uma determinada forma de 

pesquisa depende antes de tudo da natureza do problema que se quer investigar e das questões 

específicas que estão sendo formuladas”.  Partindo desta afirmação, torna-se interessante 

traçar algumas características do objeto deste estudo: 1) é um estudo sobre um caso particular; 

2) possui certo grau de complexidade, envolvendo aspectos teórico/metodológicos, legais, 

políticos, históricos; 3) as relações que se estabelecem entre os agentes envolvidos e as 

concepções de sujeitos/instâncias externas são bastante distintas; 4) é um projeto em 

andamento16, que possui historicidade, logo, com característica de continuidade; 5) é um 

processo que se desenvolve no dia-a-dia do ambiente acadêmico-institucional.  

Com base nessas características é que se define este estudo como uma pesquisa com 

abordagem qualitativa. Lüdke e André (1986) ao comentar o posicionamento de Bogdan e 

Biklen (1982), afirmam que esses autores conceituam a pesquisa qualitativa fundamentada em 

cinco características: 1) a pesquisa qualitativa tem o ambiente natural como sua fonte direta 

de dados e o pesquisador como seu principal instrumento; 2) os dados coletados são 

predominantemente descritivos, embora possam ser analisados e interpretados criticamente; 
                                                 
16 O projeto de auto-avaliação teve início em 2003 e, no momento, está sendo consolidado o terceiro Relatório de 

Auto-Avaliação, referente ao ano de 2007. 
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3) a preocupação com o processo é muito maior do que com o produto; 4) O significado que 

as pessoas dão às coisas e à sua vida são focos de atenção especial do pesquisador; 5) A 

análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

Essas características, articuladas à construção do objeto, também sugerem que os 

procedimentos a serem utilizados sejam os adotados em uma pesquisa do tipo estudo de caso. 

A escolha desse tipo de pesquisa se fundamenta, principalmente, na terceira e quarta 

características do estudo de caso definida por Lüdke e André (1986, p. 19): 

 
3. Os estudos de caso buscam retratar a realidade de forma completa e profunda. O 
pesquisador procura revelar a multiplicidade de dimensões presentes numa 
determinada situação ou problema, focalizando-o como um todo. Esse tipo de 
abordagem enfatiza a complexidade natural das situações, evidenciando a inter-
relação dos seus componentes. 

4. Os estudos de caso usam uma variedade de fontes de informação. Ao desenvolver 
o estudo de caso, o pesquisador recorre a uma variedade de dados, coletados em 
diferentes momentos, em situações variadas e com uma variedade de tipos de 
informantes.  

 

Portanto uma das características do estudo de caso é a amplitude e a profundidade das 

análises. A exploração dos mais variados aspectos possíveis do objeto de investigação deve 

ser o foco do pesquisador. Neste sentido, uma das características dessa investigação foi 

trabalhar com informações diversas. Buscou-se o mais variado e maior número possível de 

informações relevantes acerca do objeto, principalmente aquelas que pudessem caracterizar as 

condições objetivas em que o “o processo de institucionalização da auto-avaliação 

institucional da UEG” vem acontecendo. Por isso, procurou-se diversificar os procedimentos 

de coleta de dados. 

Além da consulta às bibliografias relacionadas ao tema e à legislação a nível nacional e 

estadual, foi analisada uma série de documentos produzidos na instituição. Entre esses 

documentos consultados estão: resoluções do Conselho Universitário; o anteprojeto de 

avaliação institucional e duas posteriores versões (inconclusas) do projeto (2000); 

comunicados das Comissões de Avaliação às UnUs e aos NAI; rascunhos de 

encontros/reuniões que aconteceram para debater a implementação da avaliação na 

instituição; Programa de Avaliação Institucional da UEG (2003); Relatórios de Avaliação 

Institucional; documentos e comunicados publicados no sitio da UEG. 

Um dos principais meios utilizados para coleta de informações foi a “entrevista”. Foram 

feitas entrevistas com 10 membros de NAI (um de cada NAI)17, o que significa a 

                                                 
17 Por problemas técnicos uma das entrevistas não foi aproveitada. 
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representação de aproximadamente 1/3 dos NAI18. Ressalta-se que a escolha dos sujeitos foi 

aleatória e dentro das possibilidades de agendamento para a entrevista. Por isso elas se 

realizaram na UnU do próprio entrevistado (Iporá, Jussara e Sanclerlândia), na Secretaria da 

CAAI, em Goiânia (Cidade de Goiás, Itaberaí, Inhumas, Goiânia-ESEFEGO) e em um evento 

que aconteceu na Unidade Universitária de Ciências Sócio-Econômicas e Humanas 

(UnUCSEH), em Anápolis (UnUCSEH, Ceres e Uruaçu). Além das entrevistas com os 

membros dos NAI, realizaram-se entrevistas também com a coordenadora da Comissão 

Permanente de Avaliação Institucional da UEG (CAVI - primeira comissão de avaliação da 

instituição), com os quatro membros da Comissão de Assessoria de Avaliação Institucional 

(CAAI) e com o Reitor do período (2000-2006), responsável pela nomeação da CAVI, da 

CAAI e dos NAI.  

O objetivo principal das entrevistas era captar a percepção dos sujeitos em relação ao 

processo de implementação da avaliação institucional na UEG, sob o enfoque das três 

dimensões: concepções de avaliação, o processo de desenvolvimento e os impactos ou efeitos 

provocados pela avaliação. Na etapa de sistematização e análise de dados, essas dimensões 

foram transformadas em categorias de discussão para facilitar o agrupamento das 

informações. Ressalta-se que na análise das entrevistas foi possível identificar outra categoria 

que não tinha sido definida a priori, qual seja, os limites e desafios para a construção da 

cultura da avaliação na UEG.   

Todas as entrevistas realizadas foram gravadas e posteriormente transcritas. Os 

procedimentos de transcrição foram pautados nas orientações de Szymanski; Almeida; 

Prandini (2004). Essas autoras sugerem que sejam produzidas pelo menos duas versões na 

transcrição das entrevistas: na primeira versão “[...] deve ser registrada, tanto quanto possível, 

tal como ela se deu. Ao escrever faz-se um esforço no sentido de passar a linguagem oral para 

a escrita.” (SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 2004, p. 74). Na segunda versão “[...] 

deve ser feita uma limpeza dos vícios de linguagem e do texto grafado segundo as normas 

ortográficas e de sintaxe. [...] Esse texto passa a ser o principal referente para o pesquisador, 

daí para diante.” (SZYMANSKI; ALMEIDA; PRANDINI, 2004, p. 74). Neste sentido, o 

objetivo foi o de captar o “conteúdo” dos enunciados produzidos pelos entrevistados.  

Para complementação e/ou confirmação de algumas informações foram aproveitadas 

conversas informais por telefone sobre alguns dados da Unidade Universitária, como: a oferta 

de cursos regulares, o funcionamento em prédio próprio, cedido ou alugado, a existência de 

                                                 
18 Embora a UEG tenha 41 UnUs, nesta amostra foram consideradas apenas 31 UnUs, pois as demais começaram 

a funcionar em 2006 e ainda não realizaram a avaliação institucional. 
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auditórios, bibliotecas e laboratório de informática. 

 

 

Estrutura do trabalho 

 

 

A exposição dos resultados da investigação seguiu o mesmo critério utilizado nas 

análises, qual seja, do geral para o particular. Por isso, a discussão começou com uma 

contextualização da temática no campo da educação superior. Em seguida, traçou-se uma 

breve discussão que pode ser considerada uma trajetória da avaliação da educação superior a 

partir da década de 1990, começando com o PAIUB, passando pelo ENC e a Avaliação das 

Condições de Oferta de Cursos (ACOC) e finalizando com o SINAES. Por último, foi 

abordado o aspecto mais particular e que constitui o objeto de investigação: “o processo de 

institucionalização da auto-avaliação na UEG”. A estrutura que pareceu se adequar melhor à 

apresentação dos resultados foi a divisão em três capítulos. 

No primeiro capítulo buscou-se contextualizar a temática da avaliação no âmbito das 

políticas educacionais nacionais, demonstrando as relações que existem entre a avaliação e as 

políticas de expansão da oferta de vagas na educação superior. Neste sentido, defende-se a 

idéia de que as reformas educacionais implementadas desde a década de 1990, especialmente 

a partir do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002), procuraram promover uma 

expansão da oferta acelerada da educação superior via flexibilização do sistema, no sentido de 

possibilitar uma ampliação da rede privada. Neste capítulo, buscou-se ainda apresentar os 

conceitos e concepções que nortearam as propostas de avaliação da educação superior na 

década de 1990 e início da década de 2000, até a aprovação do SINAES em 2004. Estes 

conceitos e concepções foram discutidos no âmbito das duas propostas de avaliação da 

educação superior implementadas nesse período: 1) o PAIUB e 2) o Exame Nacional de 

Cursos (ENC) e a Avaliação das Condições de Oferta de Cursos (ACOC). 

Ressalta-se que, nas análises que envolvem o ENC e a ACOC, dois fatores devem ser 

esclarecidos: o primeiro é que a implementação do ENC e da ACOC não exclui oficialmente 

o PAIUB. Ou seja, a Lei no 9.131/1995, que cria o ENC, e o Decreto no 2.026/1996, que 

estabelece os procedimentos para o processo de avaliação dos cursos e instituições de ensino 

superior, não excluiu a possibilidade das IES continuarem realizando seus processos de auto-

avaliação orientados pelo PAIUB. O segundo fator é que o ENC e a ACOC não contêm toda a 

proposta de avaliação da educação superior no período em que estiveram em vigor (1996-
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2003). Além da avaliação de desempenho que os estudantes faziam, por meio do ENC, e da 

ACOC, feita por comissões de especialistas, havia ainda a avaliação da instituição e a 

avaliação dos programas de mestrado e doutorado, realizada pela Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES) (BRASIL, 1996b).  

Entretanto, foram a ACOC e, especialmente o ENC, os principais instrumentos de 

avaliação da educação superior utilizados neste período. Paulo Renato Souza, Ministro da 

Educação (1995-2002), fez questão de enfatizar a centralidade do ENC em sua proposta 

avaliativa, entendendo-o como um instrumento basilar para o processo de regulação a ser 

realizado pelo Conselho Nacional de Educação:  

 
Uma avaliação objetiva da graduação é condição indispensável para que o novo 
Conselho Nacional de Educação evite recriar o antigo cartório. A introdução dos 
exames é uma medida corajosa e essencial. Criar o conselho e não lhe dar esse 
instrumento é manietá-lo, colocando-o à mercê dos lobbies e grupos de pressão de 
toda ordem. É óbvio que a avaliação não termina aí, mas é preciso evitar que ela se 
limite a esquemas auto-avaliativos. A prova proposta é simples e segura. O resto, 
neste caso, é acessório. (SOUZA, 2005, p. 154, grifos nossos). 
 

 Em função de ser o principal instrumento de avaliação utilizado pelo MEC neste 

período, as discussões sobre a proposta de avaliação implementada entre 1996-2003 centrar-

se-ão no ENC e na ACOC. 

O segundo capítulo traz uma discussão pormenorizada da proposta do SINAES, 

procurando abordar os princípios, os conceitos e concepções expressos na legislação que cria 

e normaliza a avaliação da educação superior no Brasil. Para que houvesse um melhor 

entendimento da proposta, cada instrumento19 de avaliação foi discutido separadamente. 

Nesta discussão, procurou-se abordar as características do processo avaliativo proposto pelo 

SINAES, buscando demonstrar os avanços deste em relação ao processo avaliativo 

desenvolvido por meio do PAIUB e à proposta de avaliação implementada no governo FHC 

por meio do ENC e da Avaliação das Condições de Oferta de Cursos.  

Como o SINAES é uma proposta que está em vigor, aprofunda-se um pouco mais a 

discussão no sentido de fornecer informações e esclarecimentos sobre cada um dos 

instrumentos de avaliação.  

No terceiro capítulo, buscou-se evidenciar como a auto-avaliação vem se 

institucionalizando na UEG. Antes de discutir a auto-avaliação procurou-se apresentar o 

campo de investigação, no caso a instituição UEG. Neste sentido, procurou-se levantar 

                                                 
19 Avaliação de Cursos in loco; Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e Avaliação 

Institucional (interna e externa) 
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algumas informações que pudessem caracterizar a realidade na qual a auto-avaliação está 

sendo institucionalizada, bem como uma descrição do Programa de Auto-avaliação 

Institucional da UEG. A institucionalização da auto-avaliação foi analisada sob três enfoques: 

as concepções de avaliação expressas no discurso dos sujeitos envolvidos diretamente com o 

processo de avaliação, no caso os membros dos NAI e gestores envolvidos diretamente com a 

implementação da avaliação, e nos documentos e Programa de Avaliação Institucional da 

UEG; o processo de desenvolvimento da auto-avaliação, que vem se dando desde a criação da 

UEG e os impactos ou efeitos produzidos pelo desenvolvimento da auto-avaliação na 

instituição. Para facilitar a organização das informações e a exposição dos resultados cada um 

desses enfoques deu origem a um tópico. Em cada um procurou-se captar a historicidade da 

avaliação na UEG. Por exemplo, observou-se as diferentes concepções de avaliação que 

foram se constituindo desde a primeira tentativa de elaborar um projeto de avaliação na 

instituição até o Programa de Avaliação Institucional que está sendo executado. Esta mesma 

dinâmica de análise foi também seguida nos outros dois tópicos.  

Além desses três enfoques apontados anteriormente, nas análises evidenciou-se com 

bastante ênfase outro aspecto, os limites e desafios para a construção da cultura da 

avaliação. As discussões desse aspecto apontam que, embora a auto-avaliação institucional na 

UEG tenha conseguido alguns avanços, os avaliadores têm enfrentado muitas dificuldades 

para colocar em prática o Programa de Avaliação Institucional. Entre as dificuldades estão as 

de caráter estrutural; a falta de autonomia financeira e política da instituição e os obstáculos 

teórico-metodológicos na execução do Programa de Avaliação. 

 



 
 

CAPÍTULO I 
 
 
 
AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL: programas, exames, 
conceitos e concepções 

 
 

A avaliação institucional é um instrumento válido para o 
conhecimento das formas e dos modos da formação cidadã, bem como 
carrega em seu próprio processo as condições e possibilidades para o 
exercício real da cidadania. Ela define o seu referido e o seu referente, 
isto é, constitui o objeto, o campo, as premissas e também as formas, 
os critérios, os instrumentos e os objetivos institucionais e sociais 
desse processo público específico. A avaliação institucional realça as 
condições do debate social e do exercício da cidadania na 
universidade, ao constituir os indivíduos como sujeitos do processo. 
(DIAS SOBRINHO, 2000a, p. 84-85) 
 

 
 

A idéia de discutir a avaliação da educação superior no Brasil de uma forma genérica 

poderia não trazer muita contribuição para o conhecimento da área, pois existe uma ampla 

bibliografia de especialistas que tratam da avaliação institucional em sentido amplo. No 

entanto, num trabalho de mestrado, com alcance especialmente acadêmico, torna-se 

necessário retomar essa discussão, já que muitos que terão acesso a ele podem não ter 

conhecimento sobre essa temática. Além disso, a história do objeto nos ajuda a identificar os 

elementos que o constituem, bem como a melhor delimitá-lo, visando o processo de 

construção do objeto de estudo nessa dissertação. 

Por isso, optou-se por iniciar a discussão apresentando o contexto das políticas e 

reformas educacionais em que a avaliação da educação superior se insere. Para tanto, a 

avaliação será compreendida a partir do contexto em que ganhou centralidade nas reformas 

educacionais destacando o período iniciado com o governo Fernando Henrique Cardoso 

(1995-2002). Nesse sentido, serão evidenciadas as razões que levaram o governo a assumir o 

controle sobre a avaliação da educação superior, centralizando-a nos cursos de graduação, 

utilizando como instrumento privilegiado o Exame Nacional de Cursos (ENC/Provão)20.  

Após essa discussão de caráter geral, buscar-se-á fazer uma análise das duas propostas 

de avaliação da educação superior implementadas na década de 1990. A primeira, que se 

                                                 
20 O ENC passou a ser conhecido popularmente pelo nome de Provão. De acordo com Souza (2005, p. 160), no 

período de comunicação e implantação do ENC, “A primeira providência foi adotar o nome com o qual a UNE 
queria desmoralizá-lo: o Exame Nacional de Cursos passou a ser reconhecido em todo o material de 
comunicação também por seu apelido, Provão.” 
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orientou por meio do PAIUB, foi instituída no governo Itamar Franco (1993-1994), na gestão 

do Ministro Murilio Hingel. Sobre a avaliação realizada nesse período, um dos aspectos 

abordados no texto é a relação do PAIUB com a proposta de gestão do Ministério da 

Educação (MEC). É possível perceber que uma das características da gestão foi estabelecer o 

diálogo entre o governo e as universidades, o que levou o processo avaliativo a se desenvolver 

de forma mais autônoma e mais acadêmica.  

A segunda proposta de avaliação da educação superior desenvolvida na década de 1990 

refere-se àquela que foi implementada pelo Ministro Paulo Renato Souza, no governo FHC 

(1995-2002). Essa proposta de avaliação estabelecida, inicialmente, por meio da Lei no 

9.131/95 e do Decreto no 2.026/96 se apresenta de forma bastante ampla, pois além de não 

excluir o PAIUB, define que ela compreenderá a avaliação dos cursos de graduação, as 

diversas modalidades de ensino, pesquisa e extensão, programas de mestrado e doutorado e as 

próprias instituições. No entanto, conforme será demonstrado nas análises, a avaliação deste 

período centrou-se no ENC e na ACOC. É possível perceber também que assim como na 

gestão anterior do MEC, a proposta de avaliação está relacionada com proposta política mais 

ampla do governo. Nesse sentido, uma de suas características é o rompimento com o processo 

de discussão e de parceria entre governo e universidade estabelecidos no período anterior.  

Na discussão sobre essas duas propostas de avaliação busca-se compreender os 

princípios, conceitos e concepções de cada uma delas, mostrando que existem inúmeras 

diferenças em relação aos princípios e conceitos da avaliação desenvolvida na gestão de 

Murilio Hingel e na gestão de Paulo Renato Souza, deixando claro que são concepções 

bastante divergentes. 

 

 

1.1 A centralidade da temática avaliação e sua relação com as políticas de expansão de 

vagas na educação superior 

 

 

Para melhor entender a lógica que orienta as políticas de avaliação formuladas e 

implementadas pelo Ministério da Educação (MEC), desde a década de 198021, torna-se 

                                                 
21 A idéia de instaurar um processo de avaliação do sistema de educação superior no Brasil começou a se 

espraiar e ter o apoio da comunidade acadêmica em meados da década de 1980, momento em que a 
comunidade científica brasileira, os movimentos docentes, as agências governamentais  ligadas à educação 
superior, particularmente à pesquisa, discutiam a questão da necessidade da avaliação institucional, com 
motivações diferentes. [...] Mas as primeiras tentativas neste sentido vieram do Estado, com a criação do 
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necessária uma reflexão sobre as mudanças que vêm acontecendo na sociedade 

contemporânea. 

De acordo com Dourado; Catani; Oliveira (2003, p. 17), 

 

O contexto atual pode ser compreendido a partir da crise do capitalismo nos anos 
1970 (sobretudo do Estado de bem-estar e do modelo fordista-taylorista de 
produção) bem como da intensificação do processo de mundialização do capital – 
especialmente do capital financeiro – da implementação de um modo mais flexível 
de acumulação capitalista e da adoção das políticas neoliberais, sobretudo na década 
de 1990 que preconizam o mercado como portador de racionalidade econômica e 
portanto, como princípio fundador, unificador e auto-regulador da sociedade global 
competitiva.  
 

Paralelo a essas transformações produtivas e políticas e ao mesmo tempo impulsionada, 

sobretudo por avanços tecnológicos, a sociedade contemporânea experimenta alterações 

contínuas no mundo do trabalho e na formação de profissionais. Ciência e tecnologia ganham 

maior relevância na chamada “sociedade do conhecimento” ou “economia do conhecimento” 

(DIAS SOBRINHO, 2005). 

Nesse contexto de mudanças globais de inspiração neoliberal, vários países 

promoveram a reformulação do papel do Estado, tendo em vista criar um ambiente mais 

propício à reprodução do capital em escala global. Para Afonso (2001, p. 83-84), 

 

[...] Compreender as alterações no papel do Estado é muito importante para perceber 
também as repercussões em termos da formulação e implementação das políticas 
educativas uma vez que estas sofrem influência e pressões importantes que vêm do 
exterior, nomeadamente por intermédio de agências internacionais e de organizações 
supranacionais. 
 

No Brasil essa reformulação do papel do Estado foi iniciada no governo Fernando 

Collor (1990-1992) e concretizada no governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). 

Juntamente com a reformulação do papel do Estado foi implementada uma série de políticas, 

entre elas as educacionais. As propostas contidas nessas políticas educacionais assumidas no 

Brasil na década de 1990 foram influenciadas por orientações de organismos multilaterais 

como o Banco Mundial (BM) e o Fundo Monetário Internacional (FMI) (DOURADO; 

CATANI; OLIVEIRA, 2003).  

Alguns documentos globais elaborados neste período tinham como foco principal 

                                                                                                                                                         
Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) e do Grupo de Estudos de Reforma da Educação 
Superior (GERES); ambos, porém, não deram frutos. (MENEGHEL; ROBL; SILVA, 2006, p. 95). 
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oferecer orientações sobre as reformas educacionais que deveriam ser implementadas nos 

países da América Latina, África e alguns países subdesenvolvidos da Ásia (BIRD, 1995). 

Eles enfatizam a importância desses países aumentarem o nível de escolarização de suas 

populações. Exemplo desses documentos é a Declaração Mundial sobre Educação  para 

Todos: satisfação das necessidades básicas de aprendizagem22 e a Declaração de Nova Delhi 

sobre Educação para Todos23, que estabeleciam compromissos de alguns países em relação às 

políticas de educação, especialmente em relação à educação básica, a serem implementadas 

com o objetivo de ampliar o acesso e melhorar a qualidade da educação ofertada para esse 

nível de educação. (DECLARAÇÃO DE NOVA DELHI SOBRE EDUCAÇÃO PARA 

TODOS, 1993). 

 De acordo com Shiroma; Moraes; Evangelista (2002, p. 62), 

 

As recomendações de Jomtien e de outros fóruns promovidos por organismos 
multilaterais podiam ser claramente identificadas em alguns anteprojetos de LDBEN 
que tramitaram durante oito anos no Congresso Nacional, prenunciando os cortes de 
verbas e a privatização que assombrariam a educação nos anos subseqüentes. [...] À 
medida que a lei da educação nacional era debatida, o governo impingia, por meio 
de decretos, resoluções e medidas provisórias, o seu projeto educacional, articulado 
aos desígnios firmados em Jomtien e aos grandes interesses internacionais, como 
atestam os documentos da CEPAL (Comissão Econômica para a América Latina e 
Caribe). 
 

Entre as Medidas Provisórias (MP) e outras legislações educacionais que anteciparam a 

aprovação da LDB, destacam-se a MP no 1.159 de 26 de outubro de 1995, convertida 

posteriormente na Lei no 9.131/95, que criou o Exame Nacional de Cursos (ENC) e redefiniu 

o Conselho Nacional de Educação (CNE) (BRASIL, 1995) e o Decreto no 2.026/96, que 

estabeleceu procedimentos para realização da avaliação dos cursos de graduação e das 

instituições de educação superior (IES) (BRASIL, 1996b). Após a aprovação da LDB uma 

série de regulamentações que se seguiram (Leis, Decretos, Resoluções, Pareceres) buscaram 

complementar a reforma educacional de modo articulado às transformações produtivas e 

orientações dos organismos multilaterais. 

Entre as diretrizes contidas na legislação destacam-se, embora de forma indireta, a 

                                                 
22 Este documento foi elaborado na Conferência Mundial de Educação para Todos que aconteceu em 1990, em 

Jomtien-Tailândia. Este evento contou com a participação de 155 países. (DECLARAÇÃO MUNDIAL 
SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1990). 

23 Este documento, dirigido aos nove países em desenvolvimento mais populosos do mundo (Indonésia, China, 
Bangladesh, Brasil, Egito, México, Nigéria, Paquistão e Índia), está relacionado com a Declaração Mundial 
Sobre Educação para Todos que foi elaborada na Conferência Mundial de Educação para Todos em 1990, em 
Jomtien. ( DECLARAÇÃO DE NOVA DELHI SOBRE EDUCAÇÃO PARA TODOS, 1993). 
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expansão24 e a avaliação da educação superior. Falando do governo de Fernando Henrique 

Cardoso (FHC), Dourado; Catani; Oliveira (2003, p. 24) afirmam que: 

 

O resultado de oito anos desse governo foi a expansão acelerada do sistema, levando 
as IES privadas a responderem por mais de 70% das matrículas [...] Em que pese a 
expansão ocorrida, o acesso à educação superior no Brasil é um desafio que ainda 
precisa ser enfrentado, tendo em vista o baixo patamar de atendimento da população 
na faixa etária de 18 a 24 anos que, no caso brasileiro, não alcançou 12%, segundo 
diagnóstico do Plano Nacional de Educação (PNE). 
 

Uma das metas estabelecidas no Plano Nacional de Educação (PNE) foi expandir o 

número de matrículas de jovens de 18 a 24 anos na educação superior de forma que até o final 

do plano alcance pelo menos 30% dos jovens desta faixa etária estejam matriculados na 

educação superior. No governo FHC observa-se um conjunto de políticas e ações de incentivo 

à iniciativa privada, visando flexibilizar a criação de novas instituições, abertura de novos 

cursos e aumento de vagas25. Já no governo de Luís Inácio Lula da Silva, iniciado em 2003, se 

por um lado deu início a uma recuperação do volume de recursos para custeio das Instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES) aos níveis de 1995 e proporcionando uma expansão 

dessas instituições (SGUISSARDI, 2006), por outro fortaleceu as IES privadas, 

principalmente as com fins lucrativos, com as Bolsas do Programa Universidade para Todos 

(PROUNI) (CARVALHO, 2006)26. No caso do PROUNI, vale destacar que um de seus 

propósitos é a expansão do número de matrículas na educação superior.  

Nesse processo de expansão do ensino, principalmente pela via privada, a avaliação 

torna-se um mecanismo de “controle externo de qualidade" dos resultados, especialmente dos 

cursos de graduação. Neste sentido, no período em que o ENC e a ACOC estiveram em vigor 

houve caso em que o MEC vinculou a autonomia das IES do sistema federal para abrir cursos 

(no caso das universidades) e/ou aumentar vagas (universidades e demais IES do sistema 

federal) aos resultados das avaliações.  Um exemplo desta prática está expresso na Portaria 

Ministerial no 2.175, de 27 de novembro de 1997: 

 

                                                 
24  Sobre as características da expansão do ensino superior na década de 1990, Cf. Catani e Oliveira (2002). 
25 De acordo com dados do MEC/Inep/Deaes, em 1996 haviam 1.868.529 alunos matriculados no ensino 

superior; 922 IES e 6.644 cursos. No ano de 2004 estes números haviam subido para 4.163.733 alunos; 2.013 
IES e 18.644 cursos. 

26 O ProUni - Programa Universidade para Todos tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais 
e parciais a estudantes de cursos de graduação e seqüenciais de formação específica, em instituições privadas 
de educação superior. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 11.096, em 13 de 
janeiro de 2005, ele oferece, em contrapartida, isenção de alguns tributos àquelas instituições de ensino que 
aderem ao Programa. (BRASIL.MEC, 2008). 
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Art. 1º As Universidades e Centros Universitários integrantes do sistema federal de 
ensino, que obtiverem conceito A ou B na maioria dos indicadores de avaliação dos 
cursos de graduação previstos no Decreto n.º 2.026, de 10 de outubro de 1996, em 
dois anos consecutivos, ficam autorizadas a abrir cursos de graduação fora de suas 
respectivas sedes, em quaisquer áreas do conhecimento, na mesma unidade da 
federação em que tem sua sede autorizada, sem prévia consulta ao MEC. 
[...] 
Art. 4º As instituições de ensino superior integrantes do sistema federal de ensino, 
que tiverem obtido conceito A ou B no Exame Nacional de Cursos de Graduação 
por dois anos consecutivos, ficam autorizadas a expandir suas vagas nestes mesmos 
cursos sem prévia consulta ao MEC. 
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo aplica-se somente aos cursos 
reconhecidos pelo MEC e na mesma sede em que estão em funcionamento. 
(BRASIL.MEC, 1997). 
 

 A concessão de maior autonomia às IES, no sentido de proporcionar a expansão do 

sistema está relacionada a uma lógica de flexibilização implementada na gestão do Ministério 

de Educação a partir de 1995, que procurava, entre outros propósitos, estabelecer uma nova 

relação entre o Estado e a sociedade civil. De acordo com Souza (2005, p. 207), “Todos os 

processos de credenciamento de instituições, autorização e reconhecimento de cursos, como 

também a expansão mais flexível do sistema de ensino superior, tiveram como base o sistema 

de avaliação.” E acrescenta: “Há evidências abundantes de que o sistema de ensino superior 

de nosso país passou a ser maior, melhor e mais competitivo do que era até então. O sistema 

de avaliação foi fundamental para que chegássemos a essa nova situação.” (SOUZA, 2005, p. 

207, grifo do autor).  

Nas afirmações acima do ex-ministro da educação é possível perceber a relação que se 

estabeleceu entre flexibilização, expansão e avaliação para o sistema de educação no nível 

superior, mais especificamente na graduação. Além disso, é possível perceber que a avaliação 

assumiu papel central nesse processo. 

Respondendo às questões relativas à centralidade dada à avaliação na década de 1990 e 

ao desenvolvimento de mecanismos técnicos de avaliação, Dias Sobrinho (2003a, p. 98) 

afirma que “avaliação tem centralidade nas transformações em geral, e de modo particular nas 

mudanças da educação.” E acrescenta: 

 

Não há nenhum Estado moderno que abra mão das reformas, não há nenhuma 
reforma importante do Estado que não tenha como fundamental a transformação da 
educação superior, não há reforma consistente da educação superior que não tenha 
em seu centro a avaliação.  (DIAS SOBRINHO, 2003a, p. 98). 
 

A premissa acima, de Dias Sobrinho, evidencia a centralidade da avaliação nas reformas 

da educação superior brasileira. Embora, a história da avaliação da educação superior no 
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Brasil não comece com a atual reforma do Estado, promovida no Governo Fernando Henrique 

Cardoso, é nesse governo que ela será utilizada com maior ênfase e terá como foco a 

avaliação finalística por curso, por meio do Exame Nacional de Curso – ENC (provão) e da 

Avaliação das Condições de Oferta de Cursos de Graduação. De acordo com Catani e 

Oliveira (2002, p. 60), “além desses instrumentos, o governo tem produzido censos anuais, 

com indicadores quantitativos globais, que fornecem estatísticas da evolução do sistema e da 

situação particularizada de cada Ies”. Esses censos contribuíram para uma maior comparação 

entre as IES e para o seu ranqueamento27. 

A centralidade da avaliação da educação superior, a partir da implementação do ENC e 

da ACOC, estava nos cursos de graduação. No entanto, a avaliação da educação superior é 

bem mais ampla e vem sendo construída, no caso da avaliação dos cursos de pós-graduação 

stricto sensu, por exemplo, que é promovida pela Coordenação de Aperfeiçoamento do 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), desde a década de 1970. Porém, é na década de 1990, a 

partir do PAIUB que a avaliação da educação superior brasileira ganhará mais ênfase. 

 

 

1.2 PAIUB, ENC e ACOC – conceitos e concepções de avaliação da educação superior: 

entre a legitimidade política e acadêmica e a imposição governamental 

 

 

Abordar conceitos e concepções de avaliação pode levar a uma extensa discussão em 

função da diversidade de conceitos e concepções existentes sobre a avaliação. Poderia iniciar-

se pelo processo de evolução histórica da avaliação como faz Firme (1994) e Dias Sobrinho 

(1997), ou ainda por uma revisão bibliográfica como faz Ristoff (2003). Entretanto, como o 

objetivo desta discussão é evidenciar os conceitos e concepções presentes e constituintes das 

duas políticas de avaliação da educação superior implementadas no Brasil a partir da década 

de 1990, envolvendo as gestões de Murilio Hingel (1993-1994) e Paulo Renato Souza (1995-

2002), optou-se por partir da análise das respectivas propostas. 

Os conceitos e concepções de avaliação institucional espelham o projeto político e o 

tipo de sociedade que se pretende construir, o que inclui a educação superior (NUNES; 

SCHMIDT, 2007). Eles evidenciam-se nos princípios norteadores, nos objetivos, nas 

                                                 
27 A utilização desses censos se dava, principalmente, por meio de resultados quantitativos relacionados às IES, 

publicados no sitio do INEP. Geralmente, são dados relacionados ao número de alunos matriculados; relação 
das maiores universidades; IES com maiores percentuais de alunos concluintes, entre outros.  
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metodologias, nos instrumentos, nas teorias que fundamentam os projetos de avaliação e, 

sobretudo, na utilização dos resultados das avaliações realizadas, principalmente se levar em 

conta quem as realiza (comunidade acadêmica? MEC/Secretarias Estaduais? ou ambos, em 

parceria?).  Respostas às questões: Para que e a quem serve a avaliação? Quem avalia? O que 

deve ser avaliado? De que forma a avaliação deve ser realizada? Quando deve ser realizada?, 

são fundamentais para compreender os conceitos e concepções de avaliação que  norteiam 

cada projeto de avaliação da educação superior. 

Como existem divergências significativas entre as duas políticas de avaliação, convém 

descrevê-las separadamente, apontando os aspectos centrais em que elas se diferenciam e/ou 

assemelham, procurando apontar as concepções de avaliação que norteiam cada proposta. 

Para isso, é importante analisar como cada proposta responde às questões acima. 

Antes de adentrar na análise mais detalhada de cada proposta de avaliação da educação 

superior, convém uma análise mais geral sobre cada uma delas. A primeira, que se 

estabeleceu  na gestão de Murilio Hingel, teve como referencial o Programa de Avaliação das 

Universidades Brasileiras (PAIUB). Uma das principais características da  política 

implementada pela equipe do MEC nesta gestão, observada por (GOMES, 2003) foi o 

estabelecimento de uma relação de parceria entre os agentes do governo (MEC/SESu) e a 

comunidade acadêmica, mais especificamente das universidades. Este mesmo autor aponta 

ainda que  

 

Este era um contexto no qual as universidades (principalmente as universidades 
federais) tinham voz e exerciam  considerável influência na formulação de políticas 
para o setor. A então Diretora de Políticas Educacionais do MEC, Maria José Feres, 
testemunhava que só era possível mudar em “parceria” com as universidades. 
(GOMES, 2003, p. 135). 
 

 Portanto, os responsáveis por esta proposta era a comunidade acadêmica. Destaca-se 

que um dos princípios do PAIUB era a “adesão voluntária”, caracterizando a autonomia que 

as IES tinham em relação ao processo. Além disso, o MEC destinou recursos financeiros às 

universidades que aderiram  ao programa.  

Como foi originalmente uma proposta acadêmica, inicialmente assumida por ela, foi 

pensado e executado por agentes que vivenciavam a realidade a ser avaliada. Conforme será 

detalhado no próximo item deste trabalho, o PAIUB destaca-se pelo seu caráter pedagógico 

formativo da avaliação institucional que torna-se assim uma oportunidade para a produção de 

conhecimentos sobre a realidade avaliada, oportunizando o seu desenvolvimento. 
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A segunda proposta de avaliação da educação superior refere-se à avaliação que 

começou a ser implementada a partir de 1995, na gestão do ministro Paulo Renato Souza 

(1995-2002)28 e, no caso do ENC, foi realizada até o ano de 2003. Ela propunha avaliar os 

cursos de graduação, as diversas modalidades de ensino, pesquisa e extensão, programas de 

mestrado e doutorado e as próprias instituições (BRASIL, 1996b). No entanto, o processo 

centrou-se nos cursos de graduação, utilizando como principal instrumento de avaliação o 

ENC, realizado no final do curso e as ACOC. Ao interpretar esta nova proposta de avaliação 

da educação superior, Gomes (2003, p. 136) não a diferencia da anterior (PAIUB)  

 

Isto pode ser interpretado como uma ruptura com o processo ascendente de consulta 
e parceria que tinha permeado o contexto de tomada de decisões na administração 
Hingel, representando uma recentralização dos mecanismos e processos decisórios. 
Seguindo as metas estabelecidas no Planejamento Político-Estratégico (Brasil, 
1995a), o MEC perseguia sua estratégia de reestruturar a forma de fazer política 
educacional assim como os instrumentos de coordenação e controle do sistema, 
adotando iniciativas agressivas para colocar em prática aquilo que Neave (1988) 
denomina Evaluative State (Estado avaliador).  

 

Um dos aspectos que mais chama atenção na descrição da política de avaliação 

implementada pela nova equipe do Ministério da Educação a partir de 1995 é a ruptura com a 

política anterior. Apesar de oficialmente o PAIUB não ser extinto, o MEC desconsiderou-o 

como processo avaliativo relevante, por isso deixou de financiá-lo.  As estratégias adotadas 

pela nova equipe do MEC para levar adiante a implementação do ENC demonstram 

claramente a imposição de uma política “obsessiva” para “conceber um sistema de avaliação 

geral do ensino superior que pudesse servir de base objetiva para o sistema de acreditação.” 

(SOUZA, 2005, p. 149). 

Os dois principais documentos que criou e regulamentou o ENC e a ACOC (Lei no 

9.131/95 e o Decreto no 2.026/96) realçam  o papel avaliador do MEC. As principais decisões 

passaram a ser autoritárias e externas às instituições, como por exemplo, a escolha dos cursos 

que seriam avaliados, uma vez que era o MEC quem os escolhia - § 7o do Art. 3o da Lei 

9.131/95 (BRASIL, 1995). Embora, o PAIUB não tenha sido extinto, com a nova política 

adotada o MEC deixou de apoiá-la financeiramente, priorizando a avaliação dos cursos de 

graduação. Ressalta-se que, embora o ENC fosse realizado pelos alunos no final do curso, o 

objetivo era avaliar os cursos e não os alunos (SOUZA, 2005). 

O ENC inaugura uma nova concepção de avaliação da educação superior brasileira. Os 

                                                 
28 A última aplicação do ENC (Provão) ocorreu em 2003. 
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resultados de uma prova passaram a ser a medida para qualificar/desqualificar o curso e a 

instituição. “Uma prova não avalia um aluno, mas trinta provas avaliam um curso, certo? É 

um indicador, um termômetro.” (SOUZA, 2003, p. 138). 

 

 

1.2.1 Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB): uma 

proposta de avaliação autônoma, legítima e de caráter educativo e emancipatório 

 
 
 

A avaliação institucional é um importante mecanismo de produção de 
conhecimento e de juízos de valor sobre a própria universidade. Para 
além dos conhecimentos particulares e dispersos e das críticas 
pontuais, ela conduz à sistematização e à coerência dos estudos, 
análises e apreciações avaliativas relativamente à instituição. Ao 
pensar a sua própria realidade em sua ação avaliativa interna e externa, 
ela articula a teoria e prática e realimenta as dimensões científicas e 
pedagógicas que dão consistência à universidade. (DIAS SOBRINHO, 
1995, p. 64). 
 

 

Conforme descreve Ristoff (1995) as discussões em torno da avaliação institucional 

nas universidades brasileiras teve início a partir da década de 1980, mas só começou a ser 

implementada a partir de 1993, após discussão da Associação Nacional de Dirigentes das 

Instituições Federais de Ensino Superior (ANDIFES), da Associação Brasileira dos Reitores 

das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), e dos Fóruns de Pró-Reitores de 

Graduação e Planejamento com a equipe da Secretaria de Educação Superior (SESu) do 

MEC. Tanto Ristoff (1995), como Dias Sobrinho (2002), destacam o apoio dado pela equipe 

da SESu-MEC naquele momento para que a iniciativa dessas entidades se concretizasse. 

Foram 71 instituições que aderiram, no primeiro ano, ao PAIUB, número considerado 

significativo por Ristoff, já que a adesão ao Programa era voluntária. 

Embora, o PAIUB tenha sido implementado no início da década de 1990, o contexto de 

discussões que envolveu  diversas questões sobre a educação na década de 1980 certamente 

contribuiu para o amadurecimento de uma proposta de avaliação com as características do 

PAIUB. Este período foi rico em debates e no fortalecimento dos mecanismos de participação 

da sociedade civil, principalmente a partir de 1986, com o início da elaboração da nova 

Constituição. No caso da Educação, o Fórum Nacional em Defesa da Escola Pública e as 

diversas entidades representativas de instituições públicas e privadas, de servidores e da 

própria sociedade civil, tiveram papéis decisivos para definir o capítulo sobre educação na 
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Constituição de 1988, e, posteriormente, na elaboração do primeiro Projeto de Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, que foi apresentado ao Congresso ainda no ano de 1988.  

Todo esse contexto, que se caracterizava como processo de redemocratização, 

certamente contribuiu para a elaboração do PAIUB, nos moldes que foi elaborado. 

O PAIUB apresenta cinco princípios básicos: globalidade; não-comparabilidade; 

respeito à identidade institucional; não premiação ou punição e legitimidade política. Além 

disso, o autor ainda menciona o fato de o PAIUB ser realizado de forma voluntária e de 

incluir no mesmo processo a avaliação interna e externa. Acrescenta ainda que os objetivos do 

Programa são “...rever e aperfeiçoar o projeto acadêmico e sociopolítico da instituição, 

promovendo a permanente melhoria da qualidade e pertinência das atividades.” (BRASIL, 

1995 apud GOMES, 2003, p. 132).  

Na análise dos aspectos acima que caracterizam o PAIUB Gomes (2003) reitera que os 

princípios do programa sinalizam uma proposta acadêmica universitária elaborada de forma 

autônoma em relação ao MEC/SESu. Neste sentido, ele aponta o caráter “autônomo” e 

“antiintervencionista” dos princípios, a “auto-avaliação” como a abordagem central do 

processo e a plena “liberdade” para sua realização como as principais características que torna 

o PAIUB um projeto da própria universidade, o que faz com que a própria instituição seja a 

responsável também pela sua implementação. Como já foi mencionado anteriormente, o papel 

assumido pelo MEC/SESu foi o de “parceiro” junto às universidades. O MEC/SESu era bem-

vindo, desde que não estabelecesse condições às instituições, tomando como base os 

resultados da avaliação (GOMES, 2003). 

Ao analisar o PAIUB, mais especificamente os seus princípios, Ristoff (1995) observa 

que estava implícito neste programa que a qualidade do ensino, da pesquisa  e da extensão 

deveria ser garantida em três frentes de luta: frente política, frente acadêmica e frente 

administrativa. O desenvolvimento dessas três frentes deveria ser articulado, sob pena de 

fracasso do processo, caso uma delas não tivesse apoio. 

Segundo Ristoff (1995, p. 48), o PAIUB propõe 

 

[...] uma avaliação capaz de identificar os pontos fortes e fracos, as possíveis 
omissões e potencialidades inexploradas, para que se possa não punir ou premiar, 
mas dar conseqüência, corrigindo rumos e buscando iluminar as virtudes necessárias 
à busca de uma universidade melhor. 
 

Na afirmação é possível perceber também o caráter processual e continuo deste 

programa. A qualificação das atividades acadêmicas parece ser o grande o propósito daqueles 
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que participam de sua realização.   

Ao caracterizar o PAIUB, Dias Sobrinho (2002) deixa transparecer a co-existência de 

alguns pares de opostos (avaliação interna/avaliação externa, objetividade/subjetividade, 

divergência/convergência, totalidade/identidade, quantitativo/qualitativo etc.). Entretanto, em 

sua discussão mostra, por exemplo, como é possível haver a complementação e/ou articulação 

entre um e outro ou entre ambos, como, por exemplo, entre avaliação interna/avaliação 

externa, entre os princípios de globalidade/respeito à identidade institucional e 

divergência/convergência. 

A ênfase dada pelo PAIUB é em relação à avaliação interna, realizada de forma coletiva 

e pelos agentes educacionais (docentes, discentes, técnicos administrativos, gestores) de cada 

instituição a ser avaliada. No entanto, era importante considerar o olhar externo, por meio de 

comissões externas que, por sua vez, levariam em conta os resultados da auto-avaliação da 

instituição. Posteriormente, os responsáveis da avaliação interna poderiam aproveitar os 

resultados da avaliação externa em futuros processos avaliativos. Portanto, ambas se articulam 

e complementam-se. 

Dentro da lógica de raciocínio de Dias Sobrinho (2002) a divergência e a convergência 

poderiam surgir a partir do momento que as instituições levassem em conta o princípio da 

globalidade e do respeito à identidade institucional. Cada instituição deveria realizar sua 

avaliação de acordo com sua realidade, o que poderia gerar divergências em relação aos 

processos de avaliação do PAIUB. Porém, como os princípios norteadores do Programa 

estariam orientando os processos de auto-avaliação de qualquer instituição, haveria uma 

convergência em relação às abordagens epistemológicas, teóricas, metodológicas etc. 

Nesta mesma lógica não pode deixar de citar a importância da complementaridade entre 

as modalidades de avaliação de caráter quantitativo e as de caráter qualitativo. Aliás, o 

princípio central do PAIUB era a globalidade, que procurava incorporar os diversos aspectos 

tanto em relação ao objeto a ser avaliado, como em relação às representações dos sujeitos 

participantes. 

Dias Sobrinho (2002, p. 84) fez questão de enfatizar o significado de “Programa” que 

estava implícito no PAIUB. 

 

Um programa constitui um campo conceitual razoavelmente integrado e, 
correlativamente, um conjunto de ações também articuladas entre si e com seus 
fundamentos. Também  não é obra de indivíduos isolados, que agem pontualmente e 
sem referências. É construído coletivamente com critérios comuns e ao mesmo 
tempo e no mesmo ato acaba constituindo o grupo social que o conforma. 
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Talvez esteja nesta afirmação um dos pilares do PAIUB. Estão implícitos aí sua 

identidade e legitimidade. Identidade por ter sido um “Programa” referência para a avaliação 

da educação superior no Brasil. Legitimidade porque foi construído e desenvolvido 

coletivamente, com a participação dos diferentes agentes envolvidos com a realidade a ser 

avaliada. Em razão disso, Dias Sobrinho afirma ser ele um “processo educativo, de caráter 

pedagógico”. 

Uma das maiores preocupações do PAIUB apontadas por Dias Sobrinho (2002), Ristoff 

(1995) e Morosini e Leite (1997) era respeitar as características de cada instituição. Cada 

instituição conduziria o processo da forma mais adequada possível, priorizando os aspectos 

mais relevantes a serem analisados. Porém, não poderia deixar de levar em conta que o 

objetivo do PAIUB era implementar uma avaliação institucional que desse conta de responder 

o maior número de questões possíveis sobre a instituição, respostas que deveriam contribuir 

para a melhoria da qualidade acadêmica. 

Os resultados ofereciam dados quantitativos e, principalmente qualitativos acerca dos 

aspectos estudados. Como os produtos oferecidos pela universidade – ensino, pesquisa e 

extensão - são essencialmente subjetivos, a análise subjetiva deveria prescindir a análise das 

condições objetivas da instituição. 

A preocupação em utilizar os resultados em benefício da melhoria da qualidade da 

instituição dava um caráter formativo e de continuidade ao processo. Este era um dos grandes 

diferenciais. Como a universidade é constituída de indivíduos pensantes, formadores e 

construtores de conhecimento, deveriam utilizar os resultados da avaliação como um 

“conhecimento” e uma oportunidade para repensar suas práticas, a organização e gestão da 

instituição, os processos formativos, os meios utilizados, enfim, repensar toda a instituição. 

O fato de utilizar a avaliação para retroalimentar o processo de desenvolvimento da 

instituição responde, embora parcialmente, à pergunta: Para que e a quem serve a avaliação? 

Os beneficiários diretos da avaliação são a própria comunidade acadêmica e de forma indireta 

a sociedade em geral, na qual está inserida a universidade e a comunidade acadêmica. Por 

isso, é importante que a avaliação institucional seja um processo democrático e participativo. 

Se é um processo educativo, a participação deverá ser de todos os indivíduos envolvidos com 

a universidade. Por razões diversas, nem todos participam das discussões e elaboração do 

projeto de avaliação da instituição. No entanto, todos podem participar como avaliadores, 

avaliados, fornecendo dados, contribuindo como respondente de questionários, ou de qualquer 

outra forma (DIAS SOBRINHO, 2002). 

A participação efetiva da avaliação da instituição além de contribuir efetivamente com a 
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construção do conhecimento, pode fazer com que os indivíduos conheçam aspectos diferentes 

daqueles relacionados com o seu dia-a-dia na instituição. Além disso, poderá contribuir para a 

construção de uma maior identificação dos indivíduos com a instituição em que atuam, sejam 

alunos, professores, gestores ou técnicos. 

O envolvimento da comunidade acadêmica contribui para o atendimento de um 

princípio primordial caracterizado no PAIUB: o princípio da continuidade. Se a concepção de 

avaliação institucional trazia como aspecto central a formação, era preciso preocupar-se com a 

continuidade. A formação não se dá em um dado momento. Ela é um processo histórico e 

social, por isso contínuo. Entender a importância da continuidade do processo é compreender 

a necessidade de construir uma cultura da avaliação institucional. A avaliação só serve para 

retroalimentar o processo de desenvolvimento das instituições se ele for contínuo. A 

continuidade do processo inclui inclusive a importância da meta-avaliação. “A meta-

avaliação formativa é realizada ao longo do próprio processo de avaliação, em 

acompanhamento ao seu progresso, fornecendo retroalimentação contínua de modo a 

assegurar a qualidade da avaliação”. (GREGO, 1997, p. 99). 

Uma das principais características do PAIUB era a de buscar realizar uma avaliação que 

abordasse os mais diversos aspectos da instituição (ensino, pesquisa, extensão, corpo docente, 

corpo discente, gestão, estrutura física, biblioteca, entre outros), sem, contudo, ferir o 

princípio do respeito à identidade institucional. Cada instituição deveria definir seu projeto de 

acordo com sua realidade. A avaliação institucional deveria levar em conta as características 

próprias de cada IES. Se o processo era educativo, cada instituição iria definir suas 

prioridades de desenvolvimento de acordo com seus pontos fortes e/ou fracos levantados a 

partir da avaliação. Por isso, tudo que fosse possível de ser avaliado e relevante para a 

comunidade acadêmica deveria compor a avaliação. 

A totalidade dos aspectos a serem abordados não garante por si só a amplitude da 

avaliação. São as abordagens das análises, as metodologias, os instrumentos utilizados, enfim, 

uma série de fatores que poderão contribuir ou não para que a avaliação forneça resultados 

mais fidedignos com a realidade. Essa era uma preocupação do PAIUB. Como os resultados 

seriam utilizados em benefício da própria instituição avaliada, não havia preocupação em 

falsear dados. Pelo contrário, havia uma preocupação em trazer junto com os resultados da 

avaliação sugestões para a melhoria da qualidade institucional, bem como, para melhoria do 

próprio processo de avaliação. 

Portanto, os conceitos de avaliação que deveriam nortear cada projeto de avaliação 

institucional das universidades são os que entendem a avaliação como um processo em 
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construção. Por ser um processo em construção, é aberto a mudanças, adaptável a realidades 

distintas e passível de críticas e mudanças durante sua execução. O conceito de avaliação 

implícito no PAIUB sugere uma relação dialética entre a avaliação e construção do 

conhecimento. Ao avaliar o conhecimento, os meios e o próprio processo de construção do 

conhecimento se produz conhecimentos. Os resultados podem gerar transformações nos 

indivíduos avaliados e nos próprios avaliadores, o que sugere novas avaliações. Neste sentido, 

parafraseando Luckesi (2001), quando discute avaliação da aprendizagem escolar, avaliação 

institucional é um momento privilegiado de produção do conhecimento.  

No PAIUB avaliação institucional significa sistematizar um processo de conhecimento 

da universidade, a partir dos diversos olhares dos agentes envolvidos com a instituição. A 

transparência, a legitimidade, a continuidade, a globalidade, a participação, a não punição, o 

respeito a identidade de cada instituição, a adesão voluntária, são exemplos de elementos a ser 

considerados na implementação do Programa. A melhoria da qualidade de cada instituição é o 

principal fim do PAIUB. Apesar de haver apoio político do MEC/SESu29, no período 1993-

1994, no governo Itamar Franco, em relação a sua implementação, não havia, na sua proposta 

original, a preocupação em produzir resultados para esse órgão com o objetivo de controle 

sobre as instituições universitárias brasileiras. 

Embora, as várias instituições que aderiram ao Programa congregassem diferentes 

concepções de avaliação institucional, a concepção implícita no PAIUB é a que se aproxima 

desta afirmação: 

 

Os diversos procedimentos avaliativos devem estar articulados a um programa 
fundado numa concepção que seja capaz de implementar práticas integradoras. 
Assim, todos os estudos, análise, debates que se fazem em distintos momentos de 
um processo contínuo devem estar integrados num desenho unitário de avaliação 
institucional. 
[...] A avaliação não deverá ser realizada, então, como um processo de controle, 
punição ou premiação; mais propriamente, deve ser um processo integrado às 
estruturas pedagógicas, científicas e administrativas, com a finalidade principal de 
melhorar o cumprimento da responsabilidade social das IES, por meio de um 
aumento consistente da profissionalização dos docentes, revisão crítica dos 
currículos, programas, práticas pedagógicas, valor científico e social das pesquisas, 
impactos e inserção institucional na comunidade local, nacional e mundial etc. 
(DIAS SOBRINHO, 2003b, p. 42-43). 
  

A integração era a condição para dar certa unidade que o Programa requeria. Para 

possibilitar uma compreensão sobre a situação das universidades brasileiras, era preciso haver 

uma integração não somente interna, entre os diversos setores da universidade ou diferentes 
                                                 
29 De acordo com Palharini (2002) o apoio financeiro ao PAIUB por parte governo foi interrompido em 1998. 
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processos avaliativos realizados na instituição, mas também entre as diversas instituições que 

aderiram ao PAIUB. Cada projeto de auto-avaliação deveria estar conectado com os diversos 

projetos que deveriam ter como eixo articulador a “avaliação educativa”. Afonso (2001) 

utiliza o termo “avaliação formativa” para caracterizar concepção praticamente idêntica à 

caracterizada acima e que tem a integração como uma de suas preocupações. 

Concepção de avaliação institucional também semelhante, que se diferencia 

basicamente pelo que os autores determinam como conseqüência da avaliação, é a que 

Carbonari (2006, p. 98) dá o nome de “avaliação emancipatória”. Para essa autora, 

 

O mérito da avaliação emancipatória vai além da determinação dos consensos, do 
diagnóstico, da questão técnica, ele reside na utilização do exercício da avaliação 
como espaço de análise e investigação institucional através da participação 
consciente voluntária e responsável de toda a comunidade. Para alcançar a 
emancipação nesse espaço discute-se desde as contradições, os consensos, até os 
pressupostos filosóficos, éticos e sociológicos envoltos na conjuntura que permeia 
todas as suas ações. (grifo da autora). 
 

É possível observar que o que se espera da “avaliação emancipatória” discutida por 

Carbonari é muito semelhante ao que se espera da avaliação institucional proposta pelo 

PAIUB. Portanto, contribui também com a descrição das concepções de avaliação expressas 

nesse Programa. 

Apesar do PAIUB ter recebido amplo apoio acadêmico, em especial das universidades 

federais, ele foi criticado em alguns aspectos. A maioria das críticas refere-se especialmente 

por seu caráter de avaliação qualitativa/subjetiva, por sua ineficiência em gerar indicadores 

quantitativos de qualidade ou por destinar apenas às universidades. Ao referir ao programa, 

Garcia (2005, p. 10) afirma que, 

 

Apesar do pioneirismo da iniciativa, o programa nasceu com uma série de 
problemas, como, por exemplo, não incluir no processo as instituições não 
universitárias (faculdades e institutos isolados) e pelo elevado grau de 
corporativismo. Isso ficava claro tanto pelo caráter de adesão voluntária ao PAIUB, 
quanto pela blindagem da instituição que se submetia ao mesmo, garantida pela 
“não-premiação ou punição”, termos expressos claramente nos propósitos do 
programa. 
 

A reivindicação para a inclusão de todo o sistema no PAIUB e não apenas as 

instituições universitárias parece coerente com a idéia de que todas as IES devem passar pelo 

processo de avaliação, e portanto, também devem receber o apoio financeiro do MEC/SESu. 

Outra limitação do PAIUB refere-se às dificuldades de construir instrumentos que 
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pudessem facilitar a comparabilidade entre as IES. Esta crítica é feita por Maia (1998) apud 

Rothen (2006, p. 124): 

 

[...] pela diversidade de abordagens e de amplitude das questões, há dificuldades 
para a comparação de experiências, alternativas e de resultados institucionais. Limita 
também a construção de parâmetros referenciais de qualidade, principalmente no 
que se refere ao ensino de graduação propriamente dito. 

 

Quanto à comparabilidade vale ressaltar que um dos princípios básicos do PAIUB era 

exatamente a não-comparabilidade dos resultados. Ristoff (1995) afirma que, na perspectiva 

do PAIUB, a comparabilidade só faz sentido se levar em consideração o princípio do respeito 

à identidade institucional. Neste caso, ela só faz sentido se for feita com o objetivo de criar 

uma “uniformidade básica de metodologia e indicadores” ou para “comparabilidade dos dados 

de um determinado momento a outro, revelando o grau de eficácia das medidas adotadas a 

partir dos resultados obtidos.” (RISTOFF, 1995, p. 42, 50). 

Ao fazer uma análise do contraste existente entre o PAIUB e o ENC, Gomes (2003, p. 

132) aponta cinco críticas feitas por representantes do governo FHC em relação ao PAIUB: 

 

• Ausência de uma base mínima para realizar comparações; 
• Qualitativa; 
• Beneficia apenas a “oligarquia acadêmica”; 
• Corporativa e protecionista; 
• Sem utilidade para informar o processo de formulação e implementação de 

políticas educacionais. 
 

Como observa Gomes, a equipe do MEC, liderada por Paulo Renato Souza, não 

identificava no PAIUB um mecanismo de avaliação capaz de instrumentalizar o MEC para 

formular e implementar as políticas educacionais. Souza (2005, p. 153) ao defender a 

necessidade de criar o ENC não critica diretamente o PAIUB, mas afirma que 

 

A avaliação universitária é complexa, difícil e cara. Envolve aspectos institucionais; 
a qualidade e a quantidade dos livros, equipamentos e materiais; a qualificação e 
dedicação de seus professores; a eficiência no uso dos recursos públicos; a produção 
acadêmica e científica; a contribuição para a reflexão crítica do desenvolvimento da 
sociedade; a qualidade dos cursos de graduação; a produção de teses e sua 
contribuição ao desenvolvimento científico e tecnológico do país; e a contribuição 
da extensão universitária para o desenvolvimento e o bem-estar da sociedade. 
Nosso país já avançou em alguns aspectos da avaliação universitária. Na área da 
pós-graduação, a Capes vem realizando um bom trabalho. Muitas das demais áreas 
citadas acima já estão contempladas no Programa de Avaliação Institucional das 
Universidades Brasileiras (Paiub), instituído pelo MEC em 1994. Em outros 
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aspectos mencionados é possível – e isto será feito – construir séries de indicadores 
de desempenho das instituições de ensino superior que haverão de compor os 
mencionados informes circunstanciados que o ministério apresentará para 
recredenciá-las a cada cinco anos. O difícil será avaliar os cursos de graduação. 
Nos cursos de graduação concentra-se a maior parte dos problemas de qualidade de 
nosso sistema de ensino superior. [...] O poder público precisa contar com 
instrumentos objetivos de avaliação para coibir os abusos e proteger a população 
contra a verdadeira exploração que, infelizmente, ocorre em muitas instituições. 
(grifo nosso) 
 

Está implícito no discurso de Paulo Renato o entendimento de que a avaliação 

desenvolvida no PAIUB não proporcionava resultados sobre os cursos de graduação que 

dessem base ao MEC para implementar um sistema de “acreditação” neste nível de ensino, 

justificando assim a criação do ENC, e posteriormente outros processos de avaliação para 

complementá-lo. 

 

 

1.2.2 Exame Nacional de Cursos (ENC) e a Avaliação das Condições de Oferta de Cursos de 

Graduação (ACOC) - o autoritarismo e a competitividade em defesa do lema: “quem 

tem qualidade que se estabeleça” 

 

 
Por que hoje as pessoas se manifestam contra o Provão? Ah, porque 
uma prova não avalia o aluno. Uma prova não avalia um aluno, mas 
trinta provas avaliam um curso, certo? É um indicador, um 
termômetro.  
[...] O provão é importante, porque de certa forma vê qual é o 
resultado. Enquanto o resultado da pós-graduação é a pesquisa, da 
graduação é o aluno. Todo o sistema de avaliação no Provão está 
voltado para o produto, que é o aluno; e para todos os componentes de 
qualificação: os docentes, qualidade dos laboratórios, das bibliotecas, 
nas visitas das comissões de ensino, que vão analisar as condições de 
ensino. (SOUZA, 2003, p. 138, 146). 

 

 

O ENC inaugurou a institucionalização de uma nova concepção de avaliação da 

educação superior, contrapondo à concepção de avaliação do PAIUB. Após a aprovação da 

Lei no 9.131/95 e do estabelecimento do Decreto no 2.026/96, que criou e regulamentou o 

ENC, e da Lei no 9.394/96 (LDB), o PAIUB foi deixado em segundo plano. Embora houvesse 

outros instrumentos de avaliação da educação superior, a centralidade do processo de 

avaliação, validado pelo MEC, voltou-se para os estudantes concluintes dos cursos de 

graduação, por meio do ENC. No entendimento de Palharini (2002), a centralização do 
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processo de avaliação no ENC e na ACOC causou no PAUIB um “esvaziamento como 

instrumento de política para a avaliação”. 

Esse modelo de avaliação está diretamente ligado a uma proposta de expansão da 

educação superior, conforme já foi mencionado na primeira parte deste capítulo. Por isso, um 

dos principais objetivos para sua implementação era promover um controle sobre a qualidade 

dos cursos de educação superior, vinculando-o a criação de novos cursos e recredenciamento 

dos cursos de graduação já existentes. Essa avaliação era necessária, principalmente para 

controlar a qualidade da educação superior privada (SOUZA, 2003). Apesar desse ter sido um 

dos principais objetivos da avaliação implementada nesse período e que fez parte do discurso 

oficial, não é o único e talvez nem o mais impactante. A avaliação é apenas um dos elementos 

que compõe um projeto de reforma da educação superior. 

O processo de implementação do ENC foi gradativo e, conforme o Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP (BRASIL.MEC/INEP, 2004a), em 

sua primeira versão, em 1996, foram avaliados 616 cursos de três áreas de graduação; em 

2003 a participação tinha sido ampliada para 435.810 alunos, em 704 municípios, abrangendo 

5.890 cursos de 26 áreas. 

Essa proposta de avaliação que foi assumida pelo Estado no governo FHC (1995-2002) 

difere, em parte, de uma proposta de controle por meio da regulação estatal. A proposta de 

regulação e o encaminhamento de políticas educacionais, com base em um sistema nacional 

de avaliação expressos nos incisos de V a IX do Art. 9o da Lei 9.394/96 (BRASIL, 1996b) 

foram distorcidos quando a avaliação passou a ser utilizada com o objetivo de controlar a 

qualidade do ensino30 por meio de exames que avaliam apenas os resultados finais, como foi o 

ENC. Os resultados foram divulgados ano a ano levando as IES a se tornarem mais 

competitivas. Ou seja, o ENC favoreceu uma regulação de mercado. 

Carregada de significados do modelo empresarial de controle da qualidade dos 

produtos, a avaliação realizada pelo MEC na gestão de Paulo Renato Souza tem sido 

compreendida por alguns estudiosos como Dias Sobrinho (2002); Santos Filho (2000); 

Sguissardi (1997); Barreyro e Rothen (2006)   como um instrumento para medir os resultados 

produzidos pela educação, em especial na educação superior, seguindo a mesma lógica, ou 

seja, avalia os resultados e qualifica/desqualifica todo o processo como se os resultados 

fossem frutos apenas do processo (ou parte do processo) educacional durante um determinado 

                                                 
30 A esse respeito Souza (2005, p. 163) ao justificar a divulgação de conceitos relativos de A a E alcançados 

pelos cursos no ENC afirma: “seu objetivo não era a elevação geral da qualidade do ensino superior, mas a 
redução da sua heterogeneidade. Tínhamos boas instituições, e elas deviam servir de referência para as 
demais.” 
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período. Além disso, a divulgação dos resultados, no período de 1996 a 2003, produziu um 

ranqueamento dos cursos e instituições31. 

Esta política de avaliação, amplamente utilizada no governo FHC, além de promover a 

regulação promove também a competitividade nos sistemas educacionais de ensino, criando 

padrões de qualidade de mercado, pois, por mais que na legislação estejam definidos critérios 

mínimos para o credenciamento/recredenciamento das instituições de ensino e autorização e 

reconhecimento de cursos, esses critérios levam em consideração um modelo privatista de 

expansão do ensino, que por sua vez visa atender uma demanda de mercado, tanto por meio 

da oferta, quanto dos padrões mínimos de qualidade exigidos pelo mercado de produção. Com 

isso os padrões de qualidade social são substituídos por outros. Em função de novas 

necessidades criadas pelo capitalismo, novos valores são ideologicamente construídos. Como 

a avaliação envolve juízos de valores (DIAS SOBRINHO, 2002), são os valores construídos 

ideologicamente pelo capitalismo que tendem a ser levados em conta nos processos de 

avaliação. O que deveria ser visto sob uma ótica da qualidade social passa a ser visto como 

qualidade de mercado.  

Nesta lógica, a regulação, que legalmente é responsabilidade do Estado, torna-se um 

processo de exclusão em diversos aspectos. Quando determinado curso não produz resultados 

satisfatórios e esses resultados são divulgados na mídia, tanto o valor informal do diploma 

(valor de mercado), quanto a possibilidade de crescimento do curso e da instituição pode 

diminuir. O mercado, portanto, encarrega-se de incluir ou excluir a partir dos resultados. 

Aquela conhecida frase “quem tem qualidade que se estabeleça” tornou-se, com a aplicação 

do ENC, principalmente nos primeiros anos quando havia o temor de que o MEC viesse a 

fechar os cursos que persistiam com maus resultados, praticamente um lema para aqueles que 

defendiam o exame. Apesar de haver a ameaça do fechamento de cursos que continuassem 

com avaliações negativas – “Asseguramos: quem não melhorar fecha, e os alunos serão 

transferidos para cursos preparados.” (SOUZA, 2000) -, o MEC não teve força política, real 

interesse, nem mecanismos legais suficientes para fechar nenhum curso nos oito anos de 

realização do ENC (1996 a 2003). 

O ENC, como instrumento de avaliação, já traz em si um conceito de avaliação 

implícito em sua proposta. Porém, é em sua coerência com as macro reformas que estavam 

em fase de implementação, entre elas a reforma da educação superior, que mais traduzem o 

                                                 
31 Mesmo com o fim do Provão, o ranqueamento acabou tendo continuidade, por meio do ENADE, criado no 

governo Lula no âmbito do SINAES. Destaca-se que no caso do ENC o ranqueamento foi induzido pelo 
próprio governo. Já no caso do ENADE o ranqueamento está sendo promovido pelas próprias instituições e 
pela mídia. 
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conceito de avaliação. Toda a proposta de avaliação da educação superior, da qual o ENC 

fazia parte, integrava um projeto de reforma que incluía o estabelecimento de um novo papel 

do Estado. No caso da educação superior, neste novo papel o Estado estabeleceu um nível 

maior de flexibilidade ao sistema federal de ensino superior, assumindo, em contrapartida, um 

papel autoritário em relação à avaliação dos resultados produzidos pelas IES. Por isso, a 

proposta de avaliação foi discutida apenas entre a equipe de governo e aprovada no Congresso 

praticamente sem discussão. Vale destacar que o Ministro da Educação, Paulo Renato de 

Souza, em entrevista concedida logo após deixar o ministério, relatou como foi o processo de 

manobra para aprovar rapidamente o projeto e como foi sua estratégia para aprová-lo 

praticamente como queria32. Mais autoritária ainda foi sua regulamentação, por meio do 

Decreto no 2.026/96. Como o Decreto tem força de Lei e é editado pelo Executivo, geralmente 

sem passar por um processo de discussão, como foi o caso do Decreto mencionado acima, 

torna-se um mecanismo autoritário.  

Além disso, o controle do processo avaliativo do ENC e sua execução coube ao MEC. 

Cabia à comunidade acadêmica apenas organizar a aplicação das provas. Aos alunos, cabia 

apenas responder, obrigatoriamente, os questionários, sob pena de ter seu diploma retido até 

que realizasse o Exame33. Portanto, as decisões sobre “o que deveria ser avaliado?”, “de que 

forma a avaliação seria conduzida?” não foram tomadas por meio de processo participativo. 

Poderia dizer que essa participação no processo ficaria por conta do PAIUB, que não foi 

extinto. No entanto, a importância dada ao ENC e à ACOC, principalmente pela mídia, 

valorizando quase que exclusivamente os resultados quantitativos apurados sobre os cursos e 

instituições, desconsiderou as possibilidades do PAIUB contribuir com a implementação de 

                                                 
32 “A manobra consistiu em convocar uma sessão do Congresso para o horário normal de funcionamento da 

Câmara e do Senado, com a presença valendo como quorum para uma sessão regular de cada uma das casas. 
Na verdade, o deputado Ronaldo Perim (PMDB-MG) me havia sugerido essa soluça em reiteradas 
oportunidades. Como vice-presidente da Câmara, ele era também o vice-presidente do Congresso e aproveitou-
se do fato de estar no exercício da presidência para usar o engenhoso expediente que me havia sugerido.  
Eram 14h30 daquele dia, quando a oposição se deu conta de que a matéria seria aprovada de qualquer maneira 
e propôs relaxar a obstrução se fosse modificado um item do projeto: o resultado não deveria constar do 
histórico escolar do aluno; segundo a proposta da oposição, o resultado deveria ser secreto. Estava em um 
almoço na residência do embaixador da Argentina, com todos os embaixadores dos países latino-americanos, 
no qual fazia uma palestra sobre nossa política educacional. A assessora parlamentar, Emília Araújo, estava no 
Congresso cuidando da aprovação da medida. Naquela hora, ela me chamou pelo telefone celular e me pôs na 
linha com o deputado Miro Teixeira, líder do Partido Democrático Trabalhista (PDT) e principal opositor da 
proposta. Estabeleceu-se um processo de negociação entre nós sobre esse ponto. Depois de uns 20 minutos de 
discussão, aceitei mudar o texto, desde que a lei fixasse que o resultado seria emitido em um certificado 
privado em nome do aluno, que podia exibi-lo no futuro segundo sua própria conveniência. Assim a lei foi 
aprovada.” (SOUZA, 2005, p. 157-158). 

33 Havia a possibilidade dos alunos fazerem o Provão em anos subseqüentes, mesmo aqueles que tivessem feito 
as provas e não tivessem ficado satisfeito com o seu conceito. É importante destacar que no Histórico Escolar 
dos alunos constava apenas a realização do Exame, o conceito era divulgado apenas para os alunos, em 
relatório individual, enviado para o endereço do aluno. 
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políticas para a educação superior.  

Duas definições de avaliação parecem caracterizar o conceito de avaliação implícito 

nesta proposta de avaliação. Uma delas é a definição de Cronbach (apud RISTOFF, 2003, p. 

24) “[Avaliação é a coleta de] informações com vista à tomada de decisões” e a outra de 

Scriven (apud RISTOFF, 2003, p. 26) “Avaliação é o processo através do qual se determina o 

mérito, o valor de mercado e o valor das coisas”. A coleta de dados quantitativos com o 

objetivo de criar um rank dos cursos e instituições e a divulgação dos resultados nos meios de 

comunicação de maior alcance da população já determinava o mérito e o valor de mercado 

dos cursos avaliados.  

A avaliação neste caso tem um caráter punitivo. Qualifica-se e premia as melhores e 

desqualifica e pune as piores. Embora, a premiação/punição se caracteriza muito mais como 

um impacto do processo do que propriamente uma ação do MEC sobre as instituições, pelo 

menos três ações implementadas no período 1995-2002 tinham essas características: a 

primeira é a possibilidade de fechamento de cursos que persistissem com resultados abaixo da 

média alcançada no ENC e na ACOC. A segunda refere-se a possibilidade de expandir a 

oferta de vagas sem consulta ao MEC para as IES que pertenciam ao sistema federal que 

obtivesse resultados A e B na maioria dos indicadores de avaliação previstos no Decreto no 

2.026/199634. E a terceira refere-se ao Fundo de Financiamento do Estudante do Ensino 

Superior (FIES)35. De acordo com a Lei no 10.260/2001 os recursos do FIES são destinados 

ao financiamento de cursos superiores não gratuitos que obtivessem avaliação positiva pelo 

MEC36. Observa-se que em relação às três ações mencionadas acima apenas a terceira está 

direcionada especificamente às instituições privadas; as duas primeiras destinam-se tanto às 

instituições públicas quanto às privadas.  

Ressalta-se que quanto ao impacto dos resultados da avaliação, especialmente em 

relação ao ranqueamento, foi maior nas IES privadas. Conforme demonstrou Souza (2005) 

houve um significativo incremento de matrículas em cursos com resultados A e B e um 

declínio nas matrículas em cursos com resultados D e E.  

 

O mais importante, sem dúvida, foi a reação da sociedade às informações sobre a 

                                                 
34 Cf. Portaria no 2.175/1997 (BRASIL.MEC, 1997). 
35 Este Fundo foi instituído por meio da Medida Provisória n. 1.827-1 de 24 de junho 1999 e posteriormente 

convertida na Lei no 10.260 de 12 de julho de 2001. 
36 Art. 1o - Fica instituído, nos termos desta Lei, o Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(FIES), de natureza contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados 
em cursos superiores não gratuitos e com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos 
processos conduzidos pelo Ministério da Educação (MEC). (BRASIL, 2001b) 
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avaliação das instituições de ensino superior. Os alunos reagiram de forma 
surpreendentemente rápida. A demanda – medida pela relação candidato/vagas – por 
cursos privados com conceitos A e B cresceu 41 por cento, entre 1997 e 2002; por 
cursos com conceito D e E no exame diminuiu 18 por cento no mesmo período [...]. 
Isso demonstra que apenas a difusão de informação produz uma reação da sociedade 
que tem uma força muito maior que eventuais punições administrativas. (SOUZA, 
2005, p. 165-166). 
 

 Percebe-se com esses dados que no caso das IES privadas o impacto pode ser maior do 

que as punições administrativas. Neste sentido, no caso das IES privadas, a premiação pode 

vir em forma de incremento financeiro gerado por uma demanda maior por vagas, 

possibilitando, inclusive o aumento de mensalidades. A punição seria a ação contrária, ou 

seja, corte de bolsas do FIES, possibilidade de fechar cursos e a diminuição da demanda.  

De forma geral o que Paulo Renato Souza e sua equipe buscou ao incentivar a criação 

dos ranks foi tornar o sistema federal de ensino superior mais competitivo. As características 

do ENC e a ACOC e a forma como foi conduzida a proposta de avaliação no período FHC 

sugere que a concepção de avaliação que se enquadra nessa proposta é a de “orientação 

técnica” discutida por Grego (1997, p. 102). Segundo ela, 

 

Modelos de orientação técnica são de natureza somativa (terminal) e têm como 
valores a produtividade, a eficiência, a certeza e a predição. Tomando como 
referência indicadores quantitativos e centrados em resultados, igualmente 
quantificáveis, modelos nesta orientação visam ao estabelecimento de relações 
causais, meios-fins, orientadas por objetivos e critérios estabelecidos “a priori”, 
tomados como “modelo ideal”, e para o curso-benefício.  
 

Poderia acrescentar ainda a compreensão de Santos Filho (2000, p. 171), na qual ele faz 

menção ao ENC, afirmando que está implícito nele a concepção de que “a educação superior 

se destina prioritariamente à produção de mão de obra altamente qualificada para o mercado 

de trabalho, formando indivíduos que deverão ser ‘produtivos’”.  

As críticas acadêmicas apontadas em relação ao ENC são inúmeras, mas em resumo, as 

mais contundentes são as que o entende como uma avaliação baseada apenas em indicadores 

quantitativos e de desempenho dos estudantes durante o curso, qualifica ou desqualifica os 

cursos por meio de determinação de conceitos e a publicação desses conceitos na mídia. 

Diferente do PAIUB, não há uma preocupação ética com a aplicação dos resultados; a 

avaliação dos cursos não está integrada a um projeto pedagógico; é autoritária; não se 

preocupa com a causa dos fenômenos estudados; é pontual (avalia apenas os resultados); 

incentiva a competição interna e externa das instituições. Por isso, mesmo que Souza (2005) 

afirme que houve aumento geral da qualidade do sistema, o ENC, é apontado como 
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insuficiente para avaliar os cursos e instituições, e menos suficiente ainda para promover a 

melhoria da qualidade do sistema. 

Conforme pôde ser observado neste capítulo, a avaliação da educação superior 

implementada nas duas gestões do MEC (Murílio Hingel, 1993-1994 e Paulo Renato Souza, 

1995-2002) são duas concepções distintas de avaliação. Enquanto a avaliação desenvolvida 

no primeiro período demonstra uma visão acadêmica que defende a construção de um 

processo avaliativo democrático e participativo em sua elaboração e implementação, no 

segundo período ela apresenta uma visão governamental autoritária de regulação e controle 

orientada a partir de princípios ideológicos do mercado. Na gestão de Murilio Hingel 

procurou-se desenvolver uma avaliação educativa firmada nos princípios da globalidade, da 

não punição, da adesão voluntária, da integração, da continuidade e respeito à identidade 

institucional, utilizando como dinâmica para sua realização a “parceria” entre as 

universidades e o MEC/SESu. Diferentemente da gestão de Murilio Hingel, na gestão de 

Paulo Renato Souza desenvolveu-se um processo classificatório com base em resultados 

quantitativos, norteado por valores e princípios como produtividade, competitividade, 

eficiência e  eficácia, utilizando o ENC como principal instrumento de avaliação. 

As duas concepções representam diferentes projetos de desenvolvimento da educação 

superior no país. Uma traz a defesa do desenvolvimento por meio da democratização do 

acesso à educação superior, principalmente às universidades. Defende com isso o apoio do 

governo a projetos de desenvolvimento dessas instituições, como o projeto de avaliação. No 

outro o discurso era a defesa da diversificação de instituições e cursos, apoiando 

investimentos da iniciativa privada; por isso, a “flexibilização”, em diversos aspectos, torna-

se uma forma de incentivar a abertura de novos cursos e instituições não-universitárias, 

usando como controle da qualidade a avaliação. Nessa visão,  o apoio do governo volta-se 

para as instituições que melhor atendessem aos princípios da eficiência e eficácia.  



 
 

CAPÍTULO II 
 
 
 

SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR (SINAES): 

avanços, possibilidades e embates entre emancipação e regulação 

 
 
[...] a complexidade do SINAES reside especialmente na interpretação 
que cada sujeito faz dele. Se para algumas instituições o Sistema é 
visto com otimismo, talvez para outras não seja tão simples assim. 
Tudo depende do lugar de onde se olhar, do viés de cada um e do 
estágio em que se encontra a cultura institucional. (NUNES; 
SCHMIDT, 2007, p. 108). 

 

 

O objetivo deste capítulo é fazer uma discussão da proposta do SINAES, a partir de 

análises sobre cada um dos instrumentos de avaliação (ENADE, avaliação institucional e 

avaliação dos cursos). Nestas análises procurou-se caracterizar, de forma geral, o SINAES, 

entendendo que há significativas diferenças entre ele e os processos de avaliação 

implementados anteriormente, por meio do PAIUB, do ENC e da Avaliação das Condições de 

Oferta de Cursos. 

Como o SINAES é uma proposta que está em vigor, buscou-se detalhar um pouco mais 

a discussão no sentido de fornecer mais informações e esclarecimentos sobre cada um dos 

instrumentos de avaliação.  

 

2.1 Antecedentes da aprovação do SINAES 

 

 

Antes de adentrar na discussão específica sobre o SINAES, convém uma discussão 

preliminar, abordando algumas questões relativas às mudanças e fatos relevantes que 

antecederam sua aprovação. Primeiramente, e talvez a mais relevante, foi que, com a vitória 

de Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições, para o mandato presidencial de 2003-2006, o país 

passaria a ser governado por um presidente eleito, que, pelo seu partido e por sua história 

política, teoricamente, representava uma oposição às políticas que vinham sendo 

implementadas no Brasil desde início da década de 199037. 

                                                 
37 Havia a possibilidade de implementar um projeto de governo e políticas de Estado em oposição ao governo 

anterior. 
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Como no governo anterior, a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva, que auxiliou na 

elaboração do projeto de governo e, posteriormente, assumiu algumas funções 

governamentais, foi composta por vários membros que compunham o campo universitário 

brasileiro. Vale ressaltar que parte significativa desse grupo, principalmente na área de 

educação, participou como oposição às políticas implementadas no governo FHC (1995-

2002). 

Da mesma forma que no governo anterior (FHC), e talvez até com mais intensidade, o 

governo Lula priorizou a avaliação no projeto de reforma da educação superior, tanto que 

antes de elaborar o projeto de reforma a ser enviado ao Congresso já se preocupava em 

elaborar uma proposta para o Sistema de Avaliação da Educação Superior. 

Com a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e de sua equipe do Ministério de 

Educação, inicialmente sob a liderança do Ministro Cristóvam Buarque38, tentou-se de 

imediato promover uma série de mudanças na avaliação da educação superior que foi 

realizada no governo FHC. Atendendo ao que previa o Art. 4o da Lei no 10.172/2001, “A 

União instituirá o Sistema Nacional de Avaliação e estabelecerá os mecanismos necessários 

ao acompanhamento das metas constantes do Plano Nacional de Educação” (BRASIL, 

2001a). Uma das primeiras medidas a esse respeito foi designar, por meio das portarias 

MEC/SESu no 11 de 28 de abril de 2003 e no 19 de 27 de maio de 2003, uma Comissão 

Especial da Avaliação da Educação Superior (CEA), “[...] 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.” (BRASIL.MEC/INEP, 2004a, p. 9). 

Além do professor José Dias Sobrinho, que presidiu esta Comissão, participaram alguns 

educadores representantes de algumas IES (Dilvo Ilvo Ristoff (UFSC), Edson Nunes 

(UCAM), Hélgio Trindade (UFRGS), Isaura Belloni (UNB), José Ederaldo Queiroz Telles 

(UFPR), Júlio César Godoy Bertolini (UPF), Maria Amélia Sabbag Zainko (UFPR), Maria 

Beatriz Moreira Luce (UFRGS), Maria Isabel da Cunha (Unisinos), Maria José Jackson Costa 

(UFPA), Nelson Cardoso Amaral (UFG), Ricardo Martins (UnB), Silke Weber (UFPE), Stela 

Maria Meneghel (Furb), que vinham discutindo o tema avaliação da educação superior, três 

estudantes (Giliate Coelho Neto, Fabiana de Souza Costa e Rodrigo da Silva Pereira), 

representando a União Nacional de Estudantes (UNE), dois representantes da SESu (José 

                                                 
38 Cristóvam Buarque foi substituído pelo Ministro Tarso Genro no início de 2004. Tarso Genro, por sua vez foi 

substituído, no segundo semestre de 2005, por Fernando Haddad, que até o momento (julho/2008) continua em 
exercício como Ministro da Educação. 
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Geraldo de Sousa Júnior e Mario Portugal Pederneiras), dois representantes do INEP (José 

Marcelino de Rezende Pinto e Raimundo Luiz Silva Araújo) e um representante da CAPES 

(Isaac Roitman). 

De acordo com o documento Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES: da concepção à regulamentação, esta comissão ouviu, em audiências públicas, em 

Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 38 (trinta e oito) 

entidades representantes dos mais diferentes segmentos da sociedade. Portanto, o documento 

síntese das contribuições das diversas entidades e educadores demonstra uma riqueza de 

vozes e um processo democrático na elaboração de uma nova proposta de avaliação da 

educação superior. 

 

 

2.2  SINAES: princípios da nova regulação 

 

 

Embora a proposta original da CEA tenha sido alterada em debates posteriores e no 

Congresso Nacional, onde a transformaram na Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004, pode-se 

dizer que ela veio promover mudanças na concepção de avaliação do modelo anterior. Uma 

das mudanças mais significativas foi extinguir o ENC, definindo em seus Arts. 3o, 4o e 5o, que 

a avaliação da educação superior compreenderá: a avaliação institucional39 (interna e externa); 

a avaliação dos cursos de graduação e a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos 

de graduação – ENADE. (BRASIL.MEC/INEP, 2004a) 

Após a aprovação da Lei no 10.861/2004, ainda foi aprovada uma série de normas e leis, 

ampliando significativamente a legislação que rege o SINAES40. Estas normativas e leis, além 

de regulamentar a lei de criação do SINAES, criou e aprovou instrumentos de avaliação, 

dispôs sobre a criação de banco de avaliadores e estabeleceu calendário de avaliações. Outra 

importante normativa que trata diretamente da avaliação da educação superior é o Decreto 

Federal no 5.773, de 09 de maio de 2006, que “dispõe sobre funções de regulação, supervisão 
                                                 
39  Na proposta do SINAES a Avaliação Institucional deve ser o principal instrumento de avaliação do ensino 

superior. 
40 Dentre a legislação aprovada destaca-se: Lei 10.870/2004, que instituiu a Taxa de Avaliação in loco; e 

editadas várias Portarias, destacando-se a Portaria no 2.051/2004, que regulamentou os procedimentos de 
avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior; a Portaria no 107/2004, que dispõe sobre o 
ENADE; a Portaria no 300/2006, que aprova em extrato, o Instrumento de Avaliação Externa de Instituições de 
Ensino Superior; a Portaria no 563/2006, que aprova em extrato, o Instrumento de Avaliação de Cursos de 
Graduação; a Portaria 1.027/2006, que dispõe sobre o banco de avaliadores e a Comissão Técnica de 
Acompanhamento da Avaliação (CTAA) e a Portaria Normativa no 01/2007, que estabelece o Calendário de 
Avaliações do Ciclo de Avaliação do SINAES para o triênio 2007/2009. 
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e avaliação de instituições de educação superior e cursos superiores de graduação e 

seqüenciais no sistema federal de ensino.” (BRASIL, 2006a).  

O conceito de avaliação implícito no documento “bases para uma proposta de avaliação 

da educação superior”41, que deu origem à lei de criou o SINAES, é de que a avaliação é um 

processo complexo, porque procura compreender a essência do objeto avaliado, envolvendo 

juízo de valor por parte de quem avalia, envolvendo conceitos de integração e participação. 

Como na educação superior o objeto da avaliação é uma mistura das condições objetivas, dos 

agentes envolvidos e a produção, principalmente subjetiva desses agentes, avaliar torna-se um 

processo mais complexo ainda. Isso sugere que a avaliação promova a integração dos 

diversos aspectos a serem avaliados, dos agentes envolvidos na avaliação e dos órgãos 

responsáveis pela implementação de políticas de desenvolvimento da educação superior.  

A própria caracterização do SINAES como sistema dá a idéia de articulação e 

integração. Isso fica claro na Portaria no 2.051/04 ao propor em seu Art. 15 que na avaliação 

das instituições as Comissões Externas de Avaliação das Instituições examinem os relatórios 

parciais e finais elaborados pelas CPAs; os dados referentes ao ENADE e os relatórios de 

avaliação dos cursos de graduação produzidos pelas Comissões Externas de Avaliação de 

Curso. O mesmo procedimento é requerido na Avaliação dos Cursos de Graduação, no art. 20 

da mesma lei, que sugere às Comissões Externas de Avaliação dos Cursos de Graduação e às 

Comissões Externas de Avaliação das Instituições que considerem o desempenho dos 

estudantes (ENADE) como uma das dimensões a ser avaliada. (BRASIL.MEC/INEP, 2004a). 

Além disso, a articulação não deve ser apenas condição para os instrumentos. 

Assumindo uma perspectiva regulatória mais democrática, o SINAES procura articular a 

visão de governo, representada pelos seus órgãos oficiais; a visão acadêmica, representada por 

todos os segmentos (professores, alunos, gestão, técnico-administrativos) e a visão da 

sociedade civil, representada por entidades, egressos, ou qualquer outra forma de 

representação. Essa articulação deve estar presente tanto nas análises sobre as IES quanto nas 

tomadas de decisões sobre o futuro das instituições a partir dos resultados da avaliação. 

Para Dias Sobrinho a avaliação da educação superior deve ir além da idéia de integração 

e articulação por meio de um sistema. Para ele a articulação deve estar assegurada por meio 

de um “programa”: 

 

                                                 
41 Este documento foi publicado pelo INEP juntamente com a Lei no 10.861/2004 e outras normativas do 

SINAES, com o nome de “SINAES: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da concepção à 
regulamentação”. 
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Os diversos procedimentos avaliativos devem estar articulados a um programa 
fundado numa concepção que seja capaz de implementar práticas integradoras. 
Assim, todos os estudos, análise, debates que se fazem em distintos momentos de 
um processo contínuo devem estar integrados num desenho unitário de avaliação 
institucional. (DIAS SOBRINHO, 2003b, p. 42). 
 

A idéia defendida por Dias Sobrinho está relacionada ao PAIUB, como um programa de 

auto-avaliação institucional. No entanto, embora o SINAES se caracterize como um “sistema” 

e não como “programa”, sua proposta de funcionamento foi elaborada levando em 

consideração a integração e a articulação. Essa idéia está presente na Lei no 10.861/04, nas 

diretrizes de avaliação (interna e externa) e nos instrumentos de avaliação. 

A concepção de avaliação que se apresenta dentro dessa proposta leva em consideração 

os seguintes princípios: educação como direito social; prática social com objetivos 

educativos; respeito à identidade e à diversidade institucional; globalidade; legitimidade; 

continuidade, comparabilidade; participação e regulação e controle. Ressalta-se que esses 

princípios estão presentes no documento “bases para uma proposta de avaliação da educação 

superior” elaborado pela CEA para subsidiar os debates acerca da criação do SINAES, e que 

foram preservados na Lei no 10.861/2004 e no Decreto no 2.051/2004. 

A educação como direito social é um dos princípios que justifica a importância da 

avaliação institucional. Se a finalidade da educação é o “pleno desenvolvimento da pessoa, 

seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho”, como prevê o 

art. 205 da Constituição (BRASIL, 1988), a avaliação institucional torna-se um instrumento 

para verificar até que ponto a instituição está contribuindo para o cumprimento desta 

finalidade. Além disso, o caráter social de uma instituição de educação superior a torna 

responsável pela prestação de contas de seu trabalho à sociedade. Este princípio está explícito 

principalmente no § 1o do Art. 1o da Lei 10.861/2004 e Art. 1o do Decreto 2.051/2004, no que 

se refere à finalidade do SINAES: 

 

O SINAES 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.MEC/INEP, 2004a, p. 145). 

 

Um dos maiores avanços proporcionados com o SINAES em relação à avaliação que 

estava sendo realizada anteriormente, na gestão do Ministro Paulo Renato, foi a consideração 
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do princípio “respeito à identidade e à diversidade institucional.” O SINAES procura levar 

em conta a característica de cada instituição, o seu projeto de desenvolvimento, bem como sua 

relevância e o cumprimento de seu papel social, principalmente em relação ao meio no qual 

ela está inserida. O respeito à identidade e à diversidade institucional está explícito em mais 

de um artigo da legislação sobre o SINAES, mas é no reconhecimento da avaliação 

institucional, principalmente da importância da avaliação interna que esse princípio pode ser 

percebido com maior clareza. 

Considerar a identidade institucional implica aceitar que diferentes concepções de 

qualidade podem ser construídas, quase sempre a partir de demandas urgentes a serem 

atendidas. Esta premissa sugere certo cuidado com relação ao atendimento de demandas que 

não têm a ver com demandas sociais. Neste caso, qualquer concepção de qualidade deve estar 

relacionada com o cumprimento da “responsabilidade social da instituição”. Além disso, no 

documento Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior: diretrizes e instrumento, 

que reconhece a avaliação interna como a principal fonte de informação sobre a IES, 

menciona a importância de referenciais externos para a busca da qualidade. “A integração 

entre avaliação interna e externa parte do princípio de que a qualidade de uma IES depende do 

exercício permanente de auto-reflexão, considerando referentes universais e particulares de 

qualidade.” (BRASIL.MEC/INEP, 2006b, p. 33). 

Se por um lado o respeito à identidade da instituição sugere maior autonomia às IES, 

por outro lado existe o controle e a regulação dos cursos e das instituições. A avaliação 

conduzida pelas Comissões Externas de Avaliação de Cursos e Comissões Externas de 

Avaliação Institucional42 tem como um de seus objetivos colher informações sobre os cursos e 

as instituições para subsidiar a SESu quanto ao credenciamento e recredenciamento das IES e 

reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos de graduação. A idéia não é 

construir modelos-padrão de IES, mas, a partir de indicadores mínimos de qualidade, analisar 

principalmente as condições de oferta da educação superior em cada instituição. Nesse 

sentido, a articulação entre o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), o Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI) e os Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), bem como a 

coerência entre eles e as condições para a concretização dos mesmos, tornam-se fatores 

                                                 
42 Previstas na Lei no 10.861/2004 e Portaria 2.051/2004, as Comissões Externas de Avaliação in loco (Comissão 

Assessora de Avaliação Institucional e Comissões Assessoras de Áreas) expressam o caráter participativo da 
comunidade acadêmica no SINAES. As Comissões Externas de Avaliação Institucional seguirão orientações 
previstas no Art. 15 da Portaria no 2.051/2004 e na Portaria no 300/2006, que aprovou, em extrato, o 
Instrumento de Avaliação Externa de Instituições de Educação Superior. É importante mencionar que como as 
avaliações in loco estão previstas para acontecer após a auto-avaliação das instituições, as comissões externas 
poderão levar em consideração os relatórios elaborados pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPA). 
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primordiais. 

Nessa dinâmica de articulação entre esses instrumentos de desenvolvimento da IES, o 

que se espera é que o PPI seja uma condição para a concretização do PDI; que os PPCs sejam 

condição para concretização do PPI e que as condições físicas e instrumentais das IES e 

principalmente o trabalho realizado pela comunidade acadêmica transformem em condições 

concretas de execução dos PPCs.  

Isso significa considerar que cada instituição possui uma história, que está inserida em 

determinado contexto, que sua situação pode ser reflexo de um projeto de desenvolvimento 

proposto para ela. Avaliar, respeitando a identidade institucional, significa investigar se a 

instituição tem desempenhado, historicamente, o seu papel na sociedade à qual está inserida, e 

ainda discutir, inclusive, se ela continuará desempenhando o mesmo papel ou se é melhor 

redefinir os rumos da instituição (SGUISSARDI, 1997).  Para isso, a participação da 

comunidade acadêmica no processo de avaliação é fundamental. Este é um dos princípios do 

PAIUB que se manteve no SINAES. 

A participação tornou-se um dos princípios explícitos do SINAES, principalmente 

quando se trata da avaliação institucional. Um dos importantes espaços criados para a 

participação é a Comissão Própria de Avaliação (CPA), embora ainda seja uma participação 

restrita. Nas Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) devem participar representantes de 

todos os segmentos internos das instituições, assim como representantes da comunidade 

externa. Além das CPAs, cada IES tem autonomia para criar outras comissões ou núcleos  

avaliadores, incluindo outros membros na avaliação da instituição. A dinâmica de 

funcionamento e de inclusão da comunidade acadêmica na participação do processo de 

avaliação vai depender da forma como as decisões internas da instituição são tomadas. Neste 

caso, a participação é entendida como um princípio que está relacionado ao princípio de 

“gestão democrática”, expresso na Constituição de 1988 e na Lei no 9.394/96. 

O grau maior ou menor de participação vai depender também de como ela é entendida. 

Pode ser que em determinada instituição, a CPA conduza o processo de avaliação 

centralizando as discussões e as decisões sobre o planejamento, operacionalização e análise 

dos resultados, restringindo a participação de professores, estudantes, técnicos administrativos 

e gestores apenas a responder questionários e/ou fornecendo informações. Conforme já foi 

mencionado anteriormente, é possível que nem todos participem diretamente e que o grau de 

participação de muitos, senão da maioria, seja apenas colaborando por meio de questionários. 

No entanto, quanto mais pessoas estiverem envolvidas maiores são as possibilidades de a 

avaliação contribuir com o desenvolvimento institucional e conseqüentemente com a 
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formação de seus membros. O envolvimento com a avaliação poderá produzir maior 

conhecimento sobre a instituição e maior comprometimento com as propostas e ações a serem 

implementadas. Além disso, o envolvimento pode contribuir com a identificação das pessoas 

com a própria instituição. 

Além desses benefícios da avaliação como um processo que pode promover o 

envolvimento dos diversos sujeitos da comunidade acadêmica, a participação em si é um 

fator que contribui com o atendimento de um princípio importantíssimo: a legitimidade. Se 

ela é um processo que exige a emissão de juízos de valor, é interessante, então, que tenha uma 

participação significativa para que o processo seja considerado mais legítimo, principalmente 

em relação à avaliação institucional.  

O projeto inicial do SINAES, apresentado pela CEA, propunha duas formas de 

legitimidade: legitimidade técnica e legitimidade ética e política. A legitimidade técnica 

deveria ser assegurada por meio do conhecimento teórico daqueles que participam do 

processo avaliativo e do rigor acadêmico na definição dos instrumentos e das metodologias no 

processo de avaliação, como deve ser uma atividade científica. A legitimidade ética e política 

refere-se aos objetivos e finalidades da avaliação, bem como o respeito à pluralidade, à 

participação democrática e às qualidades profissionais e cidadãs de seus atores 

(BRASIL.MEC/INEP, 2004a).  

De acordo com Ristoff (1995, p. 50),  

 

Se a adesão voluntária garante legitimidade política, o projeto produzido precisa de 
legitimidade técnica, e esta se expressa principalmente de duas maneiras: (1) numa 
metodologia capaz de garantir a construção de indicadores adequados, 
acompanhados de uma abordagem analítico-interpretativa capaz de dar significado 
às informações; e 2) na construção de informações fidedignas, em espaço de tempo 
capaz de ser absorvido pela comunidade universitária. 
 

A legitimidade ética e política está expressa na Lei no 10.861/2004, quando no Art. 2o, 

procura-se assegurar: “II – o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados 

dos processos avaliativos” e “IV – a participação do corpo discente, docente e técnico-

administrativo das instituições de educação superior, e da sociedade civil, por meio de suas 

representações.” O caráter público dos procedimentos, principalmente a disponibilização dos 

resultados, além de dar mais legitimidade ao processo, torna-o mais transparente. Quanto à 

participação, esta é novamente mencionada na Portaria no 2.051/2004, ao prever a existência e 

a forma de constituição das Comissões Próprias de Avaliação (CPAs). A participação de 

todos os segmentos da instituição e representantes da sociedade civil é imprescindível para 
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tornar a avaliação mais legítima institucionalmente. (BRASIL.MEC/INEP, 2004a). 

Além do princípio de legitimidade estar expresso nas duas legislações 

mencionadas, é na Portaria no 1.027/2006, que dispõe sobre banco de avaliadores do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, e a Comissão Técnica de 

Acompanhamento da Avaliação – CTAA, que ele aparece com maior ênfase, tanto a 

legitimidade técnica, quanto a legitimidade ética e política. (BRASIL.MEC, 2006c) 

Nessa Portaria o princípio de legitimidade está presente tanto no Art. 3o, quanto no Art. 

5o que tratam, respectivamente, de quem indicará os membros para compor o Banco de 

Avaliadores do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (BASis)43 e os critérios 

de seleção desses avaliadores, primando pelo alto nível de formação e a experiência 

acadêmica dos indicados para compor o Banco de Avaliadores. 

A definição de critérios que levam em consideração o alto grau de conhecimento dos 

avaliadores para compor o BASis justifica-se em função da amplitude dada à avaliação da 

educação superior, principalmente em relação à avaliação institucional. A ênfase dada na 

globalidade do processo de avaliação, quando define as dimensões a serem avaliadas, sugere 

que os avaliadores tenham ampla experiência acadêmica, comprovada por meio de produção 

científica nos últimos anos, deixando a entender que o nível de formação e a experiência 

acadêmica contribuirão com uma melhor compreensão da realidade da educação superior. 

No inciso I do Art. 2o da Lei no 10.861/2004 e no Art. 8o da Portaria no 2.051/04, está 

explícita a idéia de globalidade ao tentar assegurar uma análise global e integrada das 

dimensões a serem avaliadas. No Art. 3o da mesma lei e no Art. 15 da Portaria 2.051/04, ao 

explicitar a obrigatoriedade de considerar no mínimo dez dimensões a serem avaliadas, que 

vão desde a missão e o plano de desenvolvimento institucional até as questões financeiras, 

sugerem a globalidade como um dos princípios norteadores da avaliação institucional. 

Segundo Dias Sobrinho, 

 

A avaliação deve ser global (busca de compreensão do conjunto) e contínua. [...] O 
que importa é a compreensão de conjunto da universidade, como passo necessário 
para a construção e consolidação de sua qualidade, de acordo com os requisitos 
éticos do desenvolvimento social. (DIAS SOBRINHO, 2003b, p. 44, grifo do autor). 

 

Vale acrescentar que o princípio de globalidade expresso na legislação do SINAES não 

                                                 
43 Art. 3o - O BASis será composto, pela seleção de avaliadores prevista no art. 4o, a partir de: I – avaliadores 

indicados pelos conselhos superiores da instituições de educação superior; II – avaliadores indicados pelos 
colegiados responsáveis pelos cursos de graduação; III – avaliadores indicadores por entidades científicas ou 
educacionais cadastradas no INEP; IV – avaliadores inscritos; [...] 



 59

está direcionado apenas para as universidades, é para todas as IES. Por mais que as IES 

tenham uma oferta reduzida de cursos, que não sejam universidades, que não desenvolvam 

pesquisa, ainda assim não estão isentas do compromisso social como instituições formadoras 

e responsáveis pelo produto da formação de pessoas que, direta ou indiretamente, 

influenciarão em suas práticas sociais. Por isso, tanto as avaliações externas (institucional e de 

cursos), como a interna (auto-avaliação institucional) levarão em conta as dez dimensões 

mencionadas no parágrafo acima. 

Independente do tamanho da IES em relação à oferta de cursos e matrículas, as 

atividades desenvolvidas envolvem uma série de aspectos a serem considerados no processo 

de avaliação. Mesmo considerando que uma IES desenvolva somente o ensino, ainda assim 

ela deve ter: Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI); Projeto Pedagógico da 

Instituição (PPI); Projeto Pedagógico de Curso (PPC); laboratórios de práticas e/ou de 

informática; biblioteca; estrutura física adequada para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas; estrutura organizacional administrativa e de gestão; quadro de professores e 

alunos; deve ainda articular-se com a sociedade; desenvolver projetos ou programas que 

proporcionem a inclusão, principalmente de seus acadêmicos, enfim, são muitos aspectos que 

devem ser avaliados. O SINAES propõe que tudo isso seja analisado de forma articulada. 

A avaliação global, na concepção do SINAES, não significa simplesmente avaliar cada 

uma das dez dimensões separadamente, ou mesmo que sejam avaliadas a um só tempo. A 

avaliação global deve ser realizada no sentido de buscar entender o processo educativo que se 

desenvolve no interior da instituição, bem como analisar a contribuição social dos resultados 

do trabalho desenvolvido por ela. Além de avaliar o processo, os resultados e a contribuição 

social desses resultados, sugere-se que sejam avaliadas também suas políticas de 

desenvolvimento expressas no PDI, no PPI e no PPC, e em outros projetos a serem 

desenvolvidos e as condições proporcionadas para o desenvolvimento das atividades 

acadêmicas. 

O fato de ela ser global poderá proporcionar aos seus participantes um amplo 

conhecimento sobre: a organização institucional, os processos educacionais, as finalidades, os 

agentes envolvidos nas atividades diárias da instituição, entre outros. Além desses 

conhecimentos, a avaliação poderá possibilitar também conhecimentos epistemológicos e 

filosóficos em relação às áreas de formação da instituição. Como a avaliação envolve emissão 

de juízos de valores, esses podem levar as pessoas envolvidas com a avaliação a pensar os 

diversos aspectos relacionados à instituição, os cursos e a formação oferecida, oportunizando 

a compreensão das conexões que existem, desde as condições sócio-culturais dos acadêmicos, 
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as condições oferecidas pelo curso e pela instituição até os resultados obtidos no ENADE. 

No entanto, a concretização da avaliação da educação superior num dado momento, ou 

mesmo num ciclo avaliativo, como queira o INEP, não é suficiente para uma compreensão tão 

ampla como propõe o SINAES. O que se prevê é que a avaliação torne-se um processo em 

constante aperfeiçoamento, com a expectativa de que cada instituição, de forma particular, 

desenvolva uma cultura avaliativa. Por isso, a Portaria no 2.051/04 estabelece que no 

desempenho das atribuições da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES)44 ela poderá: 

 

[...] 
V – assegurar a continuidade do processo de avaliação dos cursos de graduação e 
das instituições de educação superior; 
[...] 
VII – promover seminários, debates e reuniões  na área de sua competência, 
informando periodicamente a sociedade sobre o desenvolvimento da avaliação da 
educação superior e estimulando a criação de uma cultura de avaliação nos seus 
diversos âmbitos. (BRASIL.MEC/INEP, 2004a, p. 146). 
 

Pensar a criação de uma cultura de avaliação sugere pensar também na continuidade da 

avaliação. Não se constrói qualquer tipo de cultura institucional de um ano para outro. A 

continuidade do processo avaliativo da educação superior é fundamental para promover a 

formação de uma autoconsciência institucional sobre a dinâmica de funcionamento da 

instituição, podendo promover uma participação mais qualitativa dos indivíduos nas decisões 

sobre os rumos da instituição. (BELLONI; BELLONI; BORGES; SOBRAL, 1995).  

A construção de uma cultura avaliativa depende desta continuidade (RISTOFF, 1995), 

uma vez que envolve mudança de concepções de avaliação, de gestão e de processos 

educacionais. A implementação do ENC instalou uma cultura avaliativa que se pautava pela 

análise dos resultados finais do processo educativo. Por isso, não é fácil romper com a idéia 

de avaliação realizada pontualmente, sem necessariamente estabelecer parâmetros de 

comparabilidade com a própria situação avaliada. Ou seja, não havia o objetivo de utilizá-la 

                                                 
44 A CONAES responde por todos os instrumentos (avaliação institucional, avaliação de cursos e ENADE) de 

avaliação do SINAES. Conforme pode ser observado no Art. 6o da Lei no 10.861/2004, Art. 3o da Portaria no 
2.051/2004 e no Art. 8o do Decreto Federal no 5.773/2006, é bastante ampla a competência desta comissão. 
Entre suas funções, destacam-se a coordenação e supervisão do SINAES, o estabelecimento de diretrizes para a 
organização e designação de comissões de avaliação, análise de relatórios, elaboração de pareceres e o 
encaminhamento de recomendações às instâncias competentes. Embora a composição da CONAES leve a crer 
na centralidade da coordenação do SINAES, por ser formada por 10 (dez) representantes indicados pelos 
órgãos do governo federal e apenas 03 (três) indicados diretamente pela comunidade acadêmica, o fato de ser 
um órgão colegiado autônomo em relação aos órgãos federais pode contribuir para que a coordenação dessa 
comissão seja conduzida de forma democrática. 
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para promover o desenvolvimento da instituição por meio da análise de outras avaliações, ou 

mesmo de avaliar o plano de desenvolvimento da instituição e sua execução. 

A continuidade e a globalidade talvez sejam os princípios que tornam a avaliação da 

educação superior mais complexa. Ambos sugerem que a avaliação incorpore múltiplos 

processos de análise das mais variadas situações e aspectos da instituição. A avaliação da 

instituição, por exemplo, envolve avaliação dos cursos e dos estudantes ao mesmo tempo, por 

isso, independente se existe um tempo determinado para a entrega de relatórios, a avaliação 

dos estudantes segue sua dinâmica, o mesmo acontecendo com a avaliação dos cursos in loco.  

Além disso, internamente, diversos estudos que são realizados no cotidiano da 

instituição podem subsidiar e ao mesmo tempo se beneficiar dos resultados das avaliações. 

Por exemplo, programas de acompanhamento de egressos, desenvolvimento de pesquisas 

institucionais, estudos curriculares dos cursos, estudos para reelaboração dos PPCs, entre 

outros, não precisam seguir a mesma metodologia, nem o mesmo cronograma do programa de 

avaliação da instituição. Mas é imprescindível que estes levem em consideração os resultados 

da avaliação e vice-versa. Considerar esses estudos, ou mesmo outros processos de avaliação 

realizados dentro da instituição, não significa simplesmente apropriar-se dos resultados 

destes, mas, inclusive, intervir em determinados momentos, quando for necessário ampliar as 

análises e promover debates com maior participação da comunidade acadêmica quando for o 

caso. 

Portanto, avaliação da educação superior não é complexa somente em função de sua 

amplitude e dos inúmeros intervenientes envolvidos na dinâmica de funcionamento das IES. 

Mas, sobretudo, porque a continuidade da avaliação tem significado de constância, ou seja, 

não é algo que acontece no final, no início, ou em qualquer época de um ano letivo e que por 

ser realizada nos anos seguintes terá sido contínua. Num processo que se pretende tornar 

educativo, a continuidade significa também cotidianidade. Tentando encontrar um ponto de 

partida para a avaliação, se é que isso é possível dentro dessa concepção, poderia dizer que se 

iniciaria no processo de elaboração do PDI, do PPI e dos PPCs, teria continuidade com 

avaliação do desenvolvimento desses planos e as posteriores reelaborações dos mesmos, 

podendo ser incluído a meta-avaliação. Portanto, o processo seria cíclico, rompendo com a 

idéia de que primeiro se planeja, em seguida executa e posteriormente se avalia. 

A comparabilidade é outro princípio que se coloca como primordial na análise dos 

resultados dos estudantes, no início e no final do curso. A comparabilidade só faz sentido se 

for para comparar situações de uma mesma instituição, como o desempenho dos estudantes 

que pretende o ENADE. A comparação pode ser utilizada pela instituição não só para 
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comparar situações semelhantes em momentos diferentes, mas também como forma de 

analisar até que ponto os objetivos estão sendo alcançados, se as metodologias de avaliação 

estão conseguindo dar respostas satisfatórias sobre aquilo que se avalia. Ressalta-se que as 

comparações, principalmente aquelas que estão relacionadas com as análises sobre a 

qualidade educacional, estão embasadas em padrões de qualidade. Além dos critérios de 

qualidade definidos legalmente, cada instituição deve também definir os seus critérios de 

qualidade, tendo como base as demandas do meio social com o qual ela interage diretamente.  

Geralmente esses critérios de qualidade estão expressos nos projetos, planos e 

programas de cada instituição. Por isso, ao avaliar o desenvolvimento do PDI, do PPI e dos 

PPCs, promove-se uma comparação entre o que foi idealizado e o que foi realizado, entre o 

passado e o presente (DIAS SOBRINHO, 1995), entre o desempenho obtido no início e no 

final do curso. 

Todos os princípios implícitos e explícitos na legislação que trata da avaliação 

institucional, discutidos anteriormente (educação como direito social; prática social com 

objetivos educativos; respeito à identidade e à diversidade institucional; globalidade; 

legitimidade; continuidade, comparabilidade e participação), estão associados à dimensão 

educativa do SINAES. Mas há alguns que estão diretamente relacionados à dimensão 

regulação. 

As orientações da legislação para utilização dos resultados da avaliação nos processos 

de regulação estão sintetizadas no Parágrafo único do inciso IV do Art. 2o da Lei no 

10.861/04: 

 
Parágrafo único: Os resultados da avaliação referida no caput deste artigo 
constituirão referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação 
superior, neles compreendidos 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.  (BRASIL.MEC/INEP, 2004a, p. 136. 
Grifo nosso). 

 

Tanto Dias Sobrinho (2003b), quanto Cunha (2004), discutem sobre a importância da 

avaliação como mecanismo de regulação da qualidade da educação, principalmente da 

educação pública, no entanto, ambos afirmam que deve haver uma articulação entre a 

regulação e a avaliação educativa e emancipatória. Além de haver um equilíbrio entre as duas 

funções avaliativas, como sugere Cunha, os objetivos devem ser estritamente educativos, 

como assevera Sobrinho. 

A regulação representa a supervisão e a fiscalização do Estado sobre a educação 
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superior, buscando garantir a qualidade do sistema. No entanto, a função reguladora não deve 

sobrepor-se à função educativa, logo as questões legais de renovação de credenciamento, de 

autorização, de reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos de graduação 

devem ter como finalidade a busca de melhoria da qualidade da educação superior.  

Apesar de não haver um espaço exclusivo (interno ou externo às instituições) 

determinado para cada uma das dimensões avaliativas contempladas no SINAES (reguladora 

e educativa), o espaço da dimensão educativa parece ser mais o espaço acadêmico, o olhar 

interno sobre a instituição, onde acontecem as atividades acadêmicas e que devem ser 

avaliadas pela comunidade acadêmica. O espaço da dimensão reguladora parece ser o espaço 

externo, o olhar do Governo, representado pelo Ministério da Educação (MEC). Porém, 

ambas podem transcender esses espaços e promover mudanças significativas tanto nas 

avaliações externas, como nas avaliações internas. A regulação da avaliação, se articulada à 

avaliação educativa, também pode promover práticas formativas. 

No entanto, como a regulação representa também “controle”, um dos princípios 

implícitos no SINAES, que está associado à regulação é a punição. Mas a punição deve ser 

relativizada, uma vez que a avaliação tem caráter contínuo e analisa o desempenho e não 

apenas os resultados finais. Conforme está explícito no Art. 10, § 2o da Lei no 10.861/04, a 

instituição que apresentar resultados pouco satisfatórios na avaliação institucional e de cursos 

promovidas pelo MEC, deverá assinar um “protocolo de compromisso” definindo prazos e 

metas a serem atendidas. Somente após o não cumprimento deste “protocolo de 

compromisso” é que a instituição será penalizada, de acordo com o grau de cumprimento do 

protocolo, podendo ser penalizada com: 

 

I – suspensão temporária da abertura de processo seletivo de cursos de graduação; 
II – cassação da autorização de funcionamento da instituição de educação superior 
ou do reconhecimento de cursos por ela oferecidos; 
III – advertência, suspensão ou perda de mandato do dirigente responsável pela ação 
não executada, no caso de instituições públicas de ensino superior; 
(BRASIL.MEC/INEP, 2004a, p. 141). 
 

Um dos avanços que pode ser alcançado com o SINAES em relação à regulação é que 

quando a instituição não apresentar um resultado satisfatório, esta receberá orientações da 

Comissão Avaliadora para que possa, futuramente, apresentar melhores resultados. É bom 

assinalar que os relatórios emitidos pelas Comissões Avaliadoras servirão como referencial 

para o aperfeiçoamento da instituição, independente se os resultados foram satisfatórios ou 

insatisfatórios. Além disso, as diretrizes para as avaliações explicitam que a avaliação externa 
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deve ter como ponto de partida a auto-avaliação da instituição e a missão institucional. 

Portanto, apesar de haver diretrizes comuns exigidas legalmente para todas as instituições, o 

respeito às peculiaridades é um dos princípios a serem considerados na avaliação externa. 

 Conforme está descrito nas diretrizes para a avaliação externa da educação superior, o 

objetivo desta é “[...] dar subsídios para o aprimoramento dos processos institucionais que 

buscam a qualidade.” (BRASIL.MEC/INEP, 2006b). Portanto, o que se propõe é uma 

articulação tanto da avaliação externa com a auto-avaliação da instituição, como da avaliação 

educativa com a avaliação reguladora. 

Em síntese, pode-se dizer que a mudança conceptual básica promovida pelo SINAES é 

mudar o foco da avaliação mercadológica que promovia a competitividade para uma 

avaliação que tem como objetivo promover a qualidade do sistema como um todo. “O 

SINAES sinaliza uma mudança na concepção da avaliação, passa do foco da concorrência 

institucional pelo mercado para o da melhoria da qualidade, afirmando valores ligados à 

educação superior como bem público e não como mercadoria.” (BARREYRO; ROTHEN, 

2006, p. 971). Mas, como esses mesmos autores observam, o SINAES não significa um 

rompimento radical das concepções anteriores de avaliação, e sim uma cumulação dessas 

experiências.  

 

Os três pilares que constituem o Sistema atualmente são derivados das experiências 
anteriores: a) a Avaliação Institucional, do PAIUB, b) a Avaliação dos Cursos de 
Graduação, da Avaliação das Condições de Ensino e  c) o Exame Nacional do 
Desempenho dos Estudantes, do Provão. (BARREYRO; ROTHEN, 2006, p. 971) 
 

Além das diferenças conceptuais promovidas pelo SINAES em relação às avaliações 

que vinham sendo realizadas na gestão de FHC, ele se destaca também pela sua própria 

constituição. Enquanto o ENC e a ACOC, principais instrumentos de avaliação da educação 

superior utilizados na gestão FHC, foram uma imposição do MEC, definidos pelo então 

Ministro Paulo Renato de Souza, o SINAES representa uma proposta coletiva, fruto de 

experiências históricas de avaliações da educação superior. Segundo Nunes e Schmidt, (2007, 

p. 106-107), 

 

O primeiro grande mérito do SINAES é a própria concepção de avaliação 
institucional da educação superior, fruto da reflexão coletiva ao longo dos últimos 
anos e sistematizada por um grupo de altíssimo nível acadêmico e com grande 
experiência acumulada na área de avaliação institucional. Não se trata, portanto, de 
uma proposta do governo, mas de um conjunto de diretrizes traçadas a partir da 
vivência das próprias instituições educacionais.  
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Neste sentido, embora não represente uma “parceria” entre o MEC/SESu e a 

universidade, como aconteceu com o PAIUB, na gestão do Ministro Murilio Hingel,  com o 

SINAES consegue-se retomar a possibilidade de maior participação da comunidade 

acadêmica no processo de avaliação.  

Não é possível precisar ainda os efeitos do SINAES em função do pouco tempo de sua 

implementação. Mas as experiências com o PAIUB e com o ENC e a ACOC podem ter 

contribuído com um ponto fundamental para sua continuidade, que é a construção de uma 

cultura avaliativa. Em Simpósio promovido pelo INEP no ano de 2005 para discutir a 

avaliação da educação superior, diversos representantes acadêmicos45 expressaram suas 

preocupações com a avaliação da educação desse nível, mas expressaram, sobretudo, a 

esperança que se instalava com a implementação do SINAES. 

Do ponto de vista administrativo, os princípios norteadores do SINAES são o 

sustentáculo de uma avaliação que visa a melhoria da qualidade da educação superior e que 

deve proporcionar também a regulação do sistema. Neste sentido, os seus resultados podem 

ser utilizados no credenciamento e recredenciamento das instituições e reconhecimento e 

renovação de reconhecimento dos cursos de educação superior. Destaca-se que o SINAES 

proporciona o levantamento de um grande volume de informações significativas sobre a 

educação superior que permitem a implementação de políticas de desenvolvimento mais 

eficazes e justas com o desenvolvimento social. 

Do ponto de vista acadêmico, esses princípios são fundamentais para o processo de 

formação e construção de conhecimentos, tanto daqueles envolvidos diretamente no processo 

de avaliação, como daqueles que são avaliados, que de uma forma ou de outra usufruem dos 

conhecimentos resultantes da avaliação.  

 

 

2.3 ENADE: o que tem mostrado as experiências (2004, 2005 e 2006) 
 

 

Previsto na Lei no 10.861/2004 e regulamentado pela Portaria no 2.051, de 09 de julho 

de 2004, o ENADE é realizado mediante a avaliação de desempenho dos Estudantes no final 

                                                 
45 Em 2005 o INEP organizou um Simpósio para promover debate acerca do SINAES. Participaram do Debate 

os seguintes representantes acadêmicos: Dilvo Ristoff (UFSC e INEP); Ilton Benoni (Universidade do Extremo Sul 
Catarinense); José Dias Sobrinho (Uniso e Unicamp); Vicente de P. Almeida Junior (Secretaria de Educação de 
Catanduva,SP); Wagner Andriola (UFC); Antonio Joaquim Severino (USP); Walter Frantz (Unijui); Nilce Nazareno da 
Fonte (UFPR); Mara Regina Lemes de Sordi (PUC-Campinas); Aluízia Aparecida Cadori (PUC-PR); Cristina Helena R. 
Augustin (UFMG); Jésus de A. Bastos (UFF); Mariluce Bittar (UCDB); Zenilda Botti Fernandes (Unama). 
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do primeiro e do último ano do curso, por meio de amostragem, definida pelo INEP. Mas, em 

relação à definição do respectivo ano de escolaridade do estudante, foram definidos critérios 

mínimos de conclusão da carga horária do currículo do curso para os alunos ingressantes e 

concluintes46. 

É importante mencionar que o ENADE agrupa características de três propostas de 

avaliação dos estudantes: ENC, PAIDEIA47 e ENADD48 (BARREYRO; ROTHEN, 2006). O 

ENADE continua um exame como era ENC e com o foco nos cursos de graduação, porém, 

“[...] não é um instrumento da avaliação institucional apenas, como o PAIDEIA, e não é a 

avaliação do curso como o Provão, senão um dos três componentes da avaliação das 

instituições.” (BARREYRO; ROTHEN, 2006, p. 966). 

Um dos grandes avanços do ENADE, em relação ao Provão, está expresso na Portaria 

2.051/2004, Seção III, Art. 23, que estabelece os objetivos do ENADE: 

 

A avaliação do desempenho dos estudantes, que integra o sistema de avaliação de 
cursos e instituições tem por objetivo acompanhar o processo de aprendizagem e o 
desempenho dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas 
diretrizes curriculares do respectivo curso de graduação, suas habilidades para 
ajustamento às exigências decorrentes da evolução do conhecimento e suas 
competências para compreender temas ligados à realidade brasileira e mundial e a 
outras áreas do conhecimento. (BRASIL.MEC/INEP, 2004a, p. 151). 

 

Apesar de haver críticas em relação ao ENADE, pode-se dizer que houve avanços em 

comparação ao ENC, pois este último, além de avaliar o desempenho dos estudantes somente 

no final do curso, exigia a participação de todos os estudantes, tornando o processo muito caro 

(CASTRO, 2005). Acrescenta-se ainda que esse exame possibilita uma análise da trajetória do 

estudante durante a graduação, pois este faz uma prova no início e outra no final do curso. 

Outro aspecto ainda mais positivo é a proposta de articulação dele com a avaliação 

institucional e a avaliação dos cursos de graduação in loco, realizada por Comissão de 

                                                 
46 Art. 2° - Para a inscrição no ENADE, estarão habilitados os estudantes das áreas selecionadas, sendo 

considerados como estudantes do final do primeiro ano, aqueles que tiverem concluído, até a data inicial do 
período de inscrição, entre 7% a 22% (inclusive) da carga horária mínima do currículo do curso da Instituição 
de Educação Superior (IES), e como estudantes do final do último ano do curso, aqueles que tiverem 
concluído, até a data inicial do período de inscrição, pelo menos 80% da carga horária mínima do currículo do 
curso da IES. (BRASIL.MEC/INEP, 2004a). 

47 O PAIDEIA - Processo de Avaliação Integrada do Desenvolvimento Educacional e da Inovação da Área - 
compunha a proposta do SINAES elaborada pela CEA. Diferenciava do Provão por não focar os resultados 
finais e do ENADE por não avaliar do desempenho dos estudantes por curso. Caracterizava por ser um 
instrumento que levanta informações sobre as dinâmicas de formação e o desenvolvimento de cada área do 
conhecimento, devendo subsidiar a avaliação institucional interna e externa. 

48 O ENADD – Exame Nacional de Desempenho do Corpo Discente – foi proposto por meio da MP no 147/2003, 
e deveria ser aplicado a uma parcela de estudantes do primeiro e último ano, com o objetivo de verificar o 
desempenho dos alunos dos cursos de graduação. 
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Especialistas. 

Um dos aspectos mais criticados do ENADE é que ele oferece indicadores médios de 

desempenho esperado durante o curso, distribuídos em uma escala de 1 a 5 níveis, com base 

em padrões mínimos estabelecidos por especialistas de cada área do conhecimento, como 

parâmetro para comparação do desempenho dos estudantes de uma instituição com as demais 

instituições que oferecem o referido curso. Isso gera condições para que continuem criando os 

ranques dos cursos e das instituições. 

Entre as conseqüências negativas para a educação superior, que podem ser apontadas 

em função do ranqueamento dos cursos, sem dúvida, está a promoção da competitividade no 

sistema e a tentativa de promover um alinhamento dos currículos dos cursos, tendo por base 

as provas aplicadas no ENADE. A competitividade pode ainda colocar em risco o 

cumprimento do compromisso ético e social da IES ao promover uma desenfreada busca de 

atendimento de padrões mínimos de qualidade dos cursos, quase sempre desvinculados do 

contexto em que a IES está inserida. A classificação dos cursos não leva em consideração a 

identidade de cada instituição e menos ainda “a missão e o plano de desenvolvimento 

institucional”, uma das dimensões a ser considerada na avaliação das instituições. Além disso, 

a competitividade coloca o ENADE como centro do processo de avaliação e não a avaliação 

institucional, como está implícita no SINAES. 

Outro aspecto que ainda não tem sido alvo de muita discussão, mas que merece ser 

destacado, é a possibilidade de “premiação” aos alunos que apresentarem melhores resultados 

no ENADE49. A oferta de bolsas com base no mérito já foi tema de muita discussão e 

combatida por inúmeras entidades educacionais em outros momentos, basta lembrar a 

polêmica Portaria no 1.403/2003, de 09 de junho de 2003 (BRASIL.MEC, 2003)50, editada 

pelo ex-ministro da Educação Cristóvam Buarque, que previa a oferta de bolsas para os 

candidatos aprovados no Exame Nacional de Certificação de Professores.  

A premiação por mérito, dependendo das circunstâncias, poderá se transformar num 

duplo benefício para aqueles que conseguiram ingressar numa instituição que consegue 

                                                 
49 Aos estudantes de melhor desempenho no ENADE o Ministério da Educação concederá estímulo, na forma de 

bolsa de estudos, ou auxílio específico, ou ainda alguma outra forma de distinção com o objetivo similar, 
destinado a favorecer a excelência e a continuidade dos estudos, em nível de graduação ou de pós-graduação, 
conforme estabelecido em regulamento - Lei 10.861/04, Art. 10, § 5o. (BRASIL.MEC/INEP, 2004a). 

50  A Portaria 1403/03 que tratava do Sistema Nacional de Formação Continuada e Certificação de Professores 
era dividida em três elementos: 1) Exame Nacional de Certificação de Professores, a ser aplicada a todos os 
concluintes dos cursos de licenciatura; 2) Bolsa Federal de Incentivo à Formação Continuada oferecida a quem 
fosse aprovado no Exame de Certificação e 3) Rede Nacional de Pesquisa e Desenvolvimento da Educação, 
instituídas regionalmente, com o objetivo de desenvolver a formação continuada dos professores da educação 
básica. Essa Portaria foi amplamente durante o segundo semestre de 2003 e foi engavetada após a saída de 
Critóvam Buarque do Ministério da Educação. 
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atender aos padrões de qualidade definidos externamente pelos órgãos oficiais. Além disso, a 

oferta de bolsas poderá gerar maior incentivo para o alinhamento curricular dos cursos, tendo 

como base os exames do ENADE. Portanto, a proposta de oferecer bolsas de estudos ou 

qualquer benefício aos melhores classificados no ENADE precisa ser amplamente discutida 

no meio acadêmico.  

Apesar de o ENADE ser apenas um dos instrumentos do SINAES, não devendo ser 

visto isoladamente como um meio de avaliação da qualidade da educação superior, assim 

como o ENC, é um exame padronizado de escala nacional,  podendo gerar conseqüências 

semelhantes. Por ser um exame padronizado “[...] não considera as condições individuais de 

partida e tampouco as especificidades, projetos e condições de produção das instituições, 

como se os pontos de chegada devessem ser equivalentes para todos e como se todos tivessem 

realmente as mesmas condições para competir.” (DIAS SOBRINHO, 2003b, p. 40). No 

entanto, ele não gerou nem resistência, nem a mesma expectativa que gerou o ENC, tanto no 

meio acadêmico, quanto na imprensa. Em 2007 foi sua quarta versão e, conforme estava 

previsto, foi aplicada a segunda prova para os alunos do primeiro grupo de cursos avaliados 

em 2004.  Levando em consideração a publicação dos resultados de 2004, 2005 e 2006, a 

imprensa não deu a mesma ênfase aos resultados nem aos ranks, como no ENC. 

Outro aspecto que assemelha o ENADE com o ENC é a utilização de mais de um 

instrumento de avaliação. Além da prova, os acadêmicos respondem o “questionário sócio-

econômico” e o “questionário de impressão sobre a prova”. Este último busca levantar 

informações relacionadas às impressões dos estudantes sobre as provas. Além desses 

questionários respondidos pelos alunos, há outro questionário aplicado aos coordenadores de 

cursos, que busca levantar informações sobre os cursos.  

Sobre o questionário sócio-econômico, ressalta-se que ele já era aplicado anteriormente, 

mas em 2003, momento em que se discutia sua extinção, foram incluídas mais 46 perguntas, 

passando para 103 questões; no ano de 2004 foram aplicadas as mesmas questões do ano de 

2003; no ano de 2005 foram acrescentadas mais 07 perguntas, totalizando 110 perguntas e no 

ano de 2005 incluíram-se mais  04 perguntas, chegando a 114 questões. O questionário sócio-

econômico, além de possibilitar traçar o perfil sócio-econômico e de participação nas 

atividades acadêmicas, é possível observar o ponto de vista dos estudantes em relação às 

condições físicas e instrumentais da IES, à biblioteca, ao currículo, às práticas pedagógicas 

dos professores, às contribuições da IES e do curso na aquisição de conhecimento sobre 

aspectos sociais, formação geral e formação específica, envolvendo as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão. É possível ainda colher impressões dos estudantes sobre as contribuições 
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do curso em relação ao desenvolvimento de diversas competências.  

Enfim, pode-se dizer que com esses instrumentos, além de procurar avaliar o 

desempenho, busca-se também traçar um perfil dos estudantes e do curso de cada instituição, 

podendo contribuir com análises qualitativas, explicativas sobre os resultados das provas.  

Porém, esses instrumentos só serão importantes se forem efetivamente utilizados pela 

comunidade acadêmica, em especial coordenações, professores e estudantes de cada curso. O 

não aproveitamento desses instrumentos poderá reduzir a aprendizagem simplesmente à 

capacidade de responder alguns itens de um instrumento externo (DIAS SOBRINHO, 2003b).  

Quanto aos resultados obtidos com o ENADE, ainda é cedo para uma avaliação mais 

detalhada. Mas é preciso estar atento às práticas implementadas nas IES em função dos 

resultados obtidos a partir desse instrumento. Assim como o ENC os resultados do ENADE 

podem induzir as IES a direcionar os currículos de cursos de acordo com os conteúdos 

abordados nas provas do ENADE. A criação dos cursinhos preparatórios para as provas pode 

ser outra prática implementada, principalmente pelas IES privadas, com o objetivo de 

melhorar sua imagem no “mercado de educação superior”. 

Seria interessante uma análise mais detalhada, aproveitando a enorme quantidade de 

dados levantados a partir da aplicação do ENADE nos anos de 2004, 2005 e 2006. No 

entanto, por não ser o foco desse trabalho, e especialmente, por esses dados não serem 

suficientes ainda para uma análise de desempenho dos cursos, uma vez que até 2006 cada 

curso tinha sido submetido a apenas uma avaliação, será abordado apenas alguns dados mais 

gerais sobre a realização das provas, como por exemplo, os índices de participação, o número 

de estudantes e cursos envolvidos, bem como as áreas avaliadas a cada ano, e a publicação 

dos resultados.  

No ano de 2006 foi fechado o ciclo de avaliações do ENADE, uma vez que todos os 

cursos foram avaliados. De acordo com dados publicados no sítio do INEP, desde 2004 até 

2006, fizeram as provas do ENADE 844.964 estudantes de 14.418 cursos, divididos em 48 

áreas51. Esses dados mostram que em três anos, mesmo utilizando o sistema de amostragem o 

ENADE já conseguiu alcançar uma abrangência bem superior ao Provão durante seus oito 

anos (1996-2003) de vigência. Mas o mérito do ENADE em relação ao ENC não são os 
                                                 
51  No ano de 2004 as provas do ENADE foram aplicadas para os estudantes das áreas de: Agronomia, Educação 

Física, Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, 
Odontologia, Serviço Social, Terapia Ocupacional e Zootecnia. No ano de 2005 as áreas contempladas foram: 
Arquitetura e Urbanismo, Biologia, Ciências Sociais, Computação, Engenharia (dividida em oito grupos), 
Filosofia, Física, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia e Química. No ano de 2006 as provas 
foram aplicadas os estudantes das áreas de: Agronomia, Biomedicina, Educação Física, Enfermagem, 
Farmácia, Fisioterapia, Fonoaudiologia, Medicina, Medicina Veterinária, Nutrição, Odontologia, Serviço 
Social, Tecnologia em agroindústria, Tecnologia em radiologia, Terapia ocupacional e Zootecnia. 
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números em si, e sim sua maior aceitação no meio acadêmico, demonstrando maior 

confiabilidade por parte dos estudantes neste primeiro ciclo (2004-2006). Conforme 

demonstra o Relatório do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – 2004, dos 

140.340 estudantes52 que compuseram a amostra, pelo menos 135.631 estudantes realizaram 

pelo menos uma das partes da prova (critério utilizado para análise dos resultados).  

Os índices de participação dos alunos selecionados pelo INEP para realizarem as 

provas, incluindo os ingressantes e concluintes, nos anos de 2004, 2005 e 2006, foram, 

respectivamente, 90,16%; 85,83% e 83%. Embora os números indiquem uma queda 

progressiva no percentual, é preciso levar em consideração que a cada ano foram avaliadas 

áreas diferentes e houve casos de algumas áreas que todos os estudantes foram selecionados, 

em função do baixo número de alunos matriculados. Em notícia publicada na página do INEP, 

no dia 08 de novembro de 2005, pela Assessoria de Comunicação do INEP, Dilvo Ristoff, 

Diretor da Diretoria de Avaliação do Ensino Superior (DAES), afirmou que 

 

[...] os prováveis motivos para este aumento no índice de abstenção são o aumento 
significativo no número de alunos participantes e também o fato de que muitos dos 
ingressantes podem ter optado por participar do exame apenas quando forem 
concluintes, adiando assim o atendimento a uma exigência legal, pois o Enade é um 
componente curricular de todos os cursos de ensino superior no Brasil. 
Outra causa apontada pelos próprios alunos é a greve nas Universidades Federais, 
que fez com que muitos só fossem informados de sua participação no Enade, poucos 
dias antes do exame, quando receberam os cartões de confirmação em suas casas, 
pelo correio. (BRASIL.MEC/INEP, 2005a). 

 

Portanto, ainda não é possível afirmar que esta queda é uma tendência e que indica 

menor credibilidade do ENADE. Como é um exame obrigatório, é preciso observar outros 

elementos também, como os índices de questionários respondidos, por exemplo. 

Num exame de escala nacional e de grande abrangência como tem sido o ENADE, a 

publicação dos resultados torna-se um fator bastante relevante. Como é um exame de caráter 

externo, realizado por um órgão oficial do governo federal, espera-se que o retorno dos 

resultados seja o mais eficaz possível, sob o risco de não atender aos objetivos de sua 

aplicação. Para isso, devem ser observados alguns fatores, como: o tempo de disponibilização 

dos dados, de forma que os dados não caduquem, possibilitando os devidos ajustes tanto nos 

instrumentos como, nos cursos, ou até mesmo nas instituições, no decorrer do processo; a 

sistematização dos dados, procurando ampliar as possibilidades de interpretações qualitativas 

                                                 
52 Depois de definida a amostragem foram selecionados mais 2.830 estudantes, incluindo os inscritos 

posteriormente à seleção da amostra, os voluntários e aqueles que impetraram mandato de segurança.  
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dos dados; as diferentes finalidades a que servem os dados e os diferentes agentes 

interessados nesses dados, gerando a necessidade de produzir variados relatórios e publicá-los 

em diferentes meios. Neste sentido, o INEP tem aperfeiçoado cada vez mais os instrumentos e 

os relatórios gerados a partir dos resultados da aplicação das provas e dos demais 

questionários. 

Talvez, dos fatores mencionados, o que o INEP enfrenta maiores dificuldades para 

atender é o tempo de disponibilização dos dados, uma vez que o SINAES gerou uma série de 

atividades para este órgão. Para se ter uma idéia, em 2004 foram feitas 2700 avaliações de 

cursos, 26 por dia útil. É possível que o acúmulo de atividades, geradas pelo SINAES e 

também pela expansão da educação superior, uma vez que aumenta o número de pareceres a 

ser emitido pelas comissões avaliadoras, tenha retardado a publicação de alguns relatórios do 

ENADE53.  Até o momento ainda não foram publicados os Relatórios Técnico-Científico dos 

anos de 2005 e 2006, nem o Resumo Técnico do ano de 2006. Estes são os Relatórios mais 

completos, principalmente o primeiro que apresenta uma análise detalhada de cada questão 

das provas e dos questionários sócio-econômicos e de impressão sobre a prova, respondido 

pelos estudantes e dos questionários respondidos pelos coordenadores de curso. Os demais 

relatórios são enviados para os dirigentes das IES, coordenadores de curso e estudantes, além 

de serem publicados na página do INEP.  

Uma prova que o INEP tem inovado no tratamento e disponibilização dos dados foi a 

inclusão do Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) nos 

relatórios do ENADE a partir do ano 2005.  

 

O Indicador de Diferença Entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) tem 
o propósito de trazer às instituições informações comparativas dos desempenhos de 
seus estudantes concluintes em relação aos resultados obtidos, em média, pelas 
demais instituições cujos perfis de seus estudantes ingressantes são semelhantes. 
Entende-se que essas informações são boas aproximações do que seria considerado 
efeito do curso.  

                                                 
53 Os resultados são publicados por meio de 07 (sete) distintos relatórios: Relatório de Área, específico de cada 

área avaliada, publicado na página eletrônica do INEP; Relatório dos Cursos, emitido por curso e enviado a 
cada um dos coordenadores dos respectivos avaliados; Relatório da Instituição, enviado a cada um dos 
dirigentes das instituições que tiveram cursos avaliados; Boletim de Desempenho do Estudante, enviado a cada 
um dos estudantes, informando o seu desempenho médio e o de seus colegas por curso e por área; Tabela 
Desempenho e de Conceitos dos Cursos (Tabelão), informando o desempenho médio de ingressantes e 
concluintes e a relação dos conceitos de cada curso. Estas informações estão apresentadas em ordem alfabética, 
por instituição, e serão inicialmente disponibilizadas aos coordenadores de curso e dirigentes das IES e 
posteriormente na página do INEP; Resumo Técnico, apresenta de forma resumida, uma análise global dos 
dados sobre o desempenho dos estudantes na prova e sobre os demais respondidos pelos estudantes e 
coordenadores, é publicado na página do INEP; Relatório Técnico-Científico, publicado na página do INEP, 
apresentando uma análise mais detalhada de cada um dos instrumentos utilizados no ENADE. 
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O IDD é a diferença entre o desempenho médio do concluinte de um curso e o 
desempenho médio estimado para os concluintes desse mesmo curso e representa, 
portanto, quanto cada curso se destaca da média, podendo ficar acima ou abaixo do 
que seria esperado para ele baseando-se no perfil de seus estudantes.  
Conceito IDD é uma transformação do IDD Índice, de forma que ele seja 
apresentado em cinco categorias (1 a 5) sendo que 1 é o resultado mais baixo e 5 é o 
melhor resultado possível no IDD Conceito. (BRASIL.MEC.INEP, 2008). 

 

Como pode ser observado o IDD permite a comparação do desempenho dos concluintes 

de determinado curso com a média das demais instituições, cujos perfis de estudantes são 

semelhantes. Neste sentido, a média funciona como um parâmetro, que determinada 

instituição verifique o nível de desempenho de seus cursos. Percebe-se que o IDD acrescentou 

mais um tipo de nota gerada pelo ENADE. 

 

Dada a natureza do Exame, o Enade gerará diversos tipos de nota: nota de 
desempenho dos ingressantes na parte específica; nota dos concluintes na parte 
específica; nota de ingressantes e concluintes na parte geral e comum; indicador de 
diferença de desempenho, mostrando o quanto a média de desempenho dos 
ingressantes difere da dos concluintes, permitindo que nos próximos anos se avalie 
melhor a trajetória dos estudantes no curso. (BRASIL.MEC/INEP, 2005b, p. 16). 
 

A possibilidade de avaliar a trajetória dos estudantes no curso é um aspecto importante 

para que cada instituição possa promover discussões acerca do desempenho proporcionado 

aos alunos no decorrer do curso.  

Conforme foi observado, o ENADE possui algumas semelhanças com o ENC, no 

entanto, há algumas diferenças que precisam ser destacadas. Em primeiro lugar, conforme 

está previsto na legislação do SINAES, o ENADE é apenas um dos componentes da avaliação 

que será considerado pelas comissões externas de avaliação de cursos. Na estrutura do 

SINAES, ele é um dos indicadores da categoria didático-pedagógica do instrumento de 

avaliação dos cursos de graduação a ser observado pelas Comissões de Avaliação de Cursos. 

Como está descrito no Resumo Técnico ENADE – 2004, 

 
[...] a nota dos estudantes no Enade não será a nota do curso, mas, como prevê a 
legislação, parte do conjunto das dimensões da nota de avaliação do curso. Portanto, 
nenhuma decisão regulatória, (reconhecimento ou renovação de reconhecimento) 
será tomada exclusivamente em função do desempenho dos estudantes no Exame. A 
nota do curso no Enade comporá a nota do curso obtida durante a avaliação in loco, 
a ser feita periodicamente por comissões de especialistas nas diversas áreas do 
conhecimento. Como a nota no Enade não será considerada igual à qualidade do 
curso, ela não será, por conseqüência, usada pelo Inep para fazer ranqueamentos. 
(BRASIL.MEC/INEP, 2005b, p. 16). 
 

Segundo, porque o ENADE deve se articular, tanto com as avaliações de cursos, quanto com 
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a avaliação institucional interna e externa, formando um conjunto de instrumentos de 

avaliação da educação superior. Terceiro porque o seu foco não é o resultado, mas o 

desempenho alcançado durante o curso, permitindo identificar o nível de conhecimento do 

ingressante e do concluinte, contribuindo com as instituições nas possíveis necessidades de se 

fazer revisões ou ajustes nos projetos pedagógicos dos cursos de graduação.  

 

 

2.4 Avaliação de Cursos: a difícil tarefa das Comissões de Especialistas com a avaliação 

in loco 

 

 

A Avaliação de Cursos, uma das avaliações que compõem o sistema de avaliação da 

educação superior no Brasil, efetiva-se mediante o trabalho de Comissões Externas nomeadas 

pelo INEP54 por meio de visitas in loco, com o objetivo de avaliar as condições de ensino e a 

dinâmica de funcionamento de cada curso de graduação, colhendo informações de caráter 

qualitativo e quantitativo, para juntamente com os dados da avaliação institucional e do 

ENADE servir de instrumento de melhoria da qualidade da educação superior e de regulação 

dos cursos de graduação. 

Uma das principais características da avaliação de cursos é sua externalidade, expressa 

no olhar de caráter oficial e acadêmico sobre o curso. Apesar da finalidade formativa (caráter 

acadêmico), expressa na legislação do SINAES e no próprio Instrumento de Avaliação dos 

Cursos de Graduação,55 a regulação (caráter oficial) parece ser a que se sobressai. Ressalta-se 

que os resultados das avaliações de curso in loco devem ser enviados a cada coordenação de 
                                                 
54 Conforme o Art. 18 da Portaria no 2.051/2004, as Comissões Externas de Avaliação de Cursos devem ser 

constituídas por especialistas em suas respectivas áreas do conhecimento, cadastrados e capacitados pelo INEP. 
As orientações para o cumprimento das funções das Comissões Externas de Avaliação de Cursos estão 
descritas no Art. 20 da Portaria no 2.051/2004 e na Portaria no 563/2006, que aprovou, em extrato, o 
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação do SINAES. 
Essas Comissões Externas de Avaliação in loco são formadas a partir de um banco de avaliadores do SINAES 
– BASis, sob a gestão do INEP. A seleção dos avaliadores para compor o BASis é feita mediante a indicação 
dos conselhos superiores das instituições de educação superior; indicação dos colegiados responsáveis pelos 
cursos de graduação; indicação das entidades científicas ou educacionais cadastradas no INEP; e avaliadores 
inscritos que serão pré-selecionados pelo INEP e selecionados em última instância pela Comissão Técnica de 
Acompanhamento da Avaliação (CTAA). Conforme descrito no preâmbulo da Portaria no 1.027/2006,  na 
composição do BASis, levou-se em consideração “o objetivo de aumentar a participação da comunidade 
acadêmica no acompanhamento dos processos de avaliação das instituições de educação superior e dos cursos 
de graduação”. (BRASIL. MEC, 2006c). Procurou-se nesta Portaria estabelecer critérios diferentes para a 
composição das comissões que avaliarão universidades, centros universitários e faculdades. Além de tentar 
garantir a participação de membros que conheçam o tipo de instituição a ser avaliada, tentou-se garantir, 
principalmente, o princípio da impessoalidade. 

55  Este instrumento foi elaborado coletivamente pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(CONAES) e pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
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curso e podem servir para subsidiar estudos internos que visem à melhoria dos cursos de 

graduação. Mas acima de tudo os resultados servirão aos processos de regulação dos cursos 

(autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento), por isso a avaliação de cursos 

in loco, realizada pelas comissões externas, geralmente, causa certo desconforto, 

principalmente para dirigentes, coordenadores e professores dos cursos, razão pela qual nem 

sempre essa avaliação é vista com bons olhos. Neste sentido, há um trecho de uma lenda 

chinesa, reproduzida por Humberto Rohden, intitulada de “Os dois sapos”, que 

oportunamente pode ilustrar bem essa idéia. 
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OS DOIS SAPOS 

Humberto Rohden 

“Vivia um sapo - no fundo do poço. 
Lá nascera, lá vivera, de lá nunca saíra - e lá esperava morrer. 
O seu horizonte era de um metro e meio de largura - o diâmetro do poço. 
A profundidade de sua vida era de três palmos - como as águas do poço. 
Para além da borda do poço - nada mais existia para ele… 
Certo dia, tombou no fundo do poço - um sapo de outras regiões. 
Vinha de longe, de muito longe - das praias do mar… 
Com secreto rancor, viu o primeiro invadido pelo segundo o seu espaço vital. Mas, como 
o segundo era mais forte, resolveu o primeiro não o guerrear - e limitar-se à defesa 
passiva… Depois de três dias de silêncio recíproco, travou-se entre os dois batráquios o 
diálogo seguinte: 
- Donde vens tu, estranho invasor? 
- Das praias do mar, ignoto ermitão. 
- Que coisa é o mar? 
- O mar?… O mar é uma grande planície d’água. 
- Tão grande como esta pedra em que pousam minhas pernas gentis? 
- Muito maior. 
- Tão grande como esta água que reflete o meu corpo esbelto? 
- Maior, muitíssimo maior. 
- Tão grande como este poço, minha casa? 
- Mil vezes maior. Milhares de poços destes caberiam no mar que eu vi. O mar é tão 
grande que sempre começa lá onde acaba. É tão grande que todo o céu cabe nele, e ainda 
sobra mar. Todos os sapos do mundo, pulando a vida inteira, não chegariam ao outro lado 
- tão grande é o mar à cuja margem nasci e vivi. 
- Safa-te daqui, mentiroso! - exclamou o batráquio do poço. - Coisa maior que este poço 
não pode haver! 
Mais água que esta água?? É mentira!…” (ROHDEN, 2008) 
 

O poço torna-se uma metáfora interessante que, considerando as relativas diferenças 

guardadas pelos diversos aspectos, principalmente subjetivos de uma IES, pode representar 
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inúmeros espaços acadêmicos que queiram se fechar ao olhar da comunidade externa, 

limitando a participação nos debates e nas discussões (quando há) para decidir os rumos dos 

cursos e das IES (quando é permitido) apenas às pessoas ligadas diretamente a esses espaços.  

Dois aspectos interessantes são explorados na história do sapo: o espaço e o horizonte 

(visão) perceptíveis por ele. O espaço de um poço é limitado pelo seu diâmetro e mais ainda 

por não se articular diretamente com outros espaços. O ângulo de visão de quem está no 

interior de um poço também é limitado pelo seu diâmetro. Não há horizonte além dos limites 

de suas paredes. Por isso, por mais que se busque olhar à sua volta, esse olhar acaba voltando 

para si mesmo. Para quem sempre viveu no interior do poço e nunca vivenciou outra realidade 

ou trocou experiência com quem está do lado de fora, não há outra realidade, não há outras 

possibilidades, não há outros ângulos de visão possíveis. O radicalismo dessas idéias 

proporcionado por uma das possíveis leituras da história não se aplica totalmente às IES, mas 

serve para ilustrar a importância do olhar externo sobre as IES e os seus cursos. 

A captação do olhar externo sobre os cursos pode se transformar num importante 

instrumento de complementação ao olhar interno para melhor organização dos cursos de 

graduação. O olhar externo tem como característica ser mais geral, por isso pode ganhar em 

amplitude em relação ao olhar interno, que imerso nas atividades do dia-a-dia, muitas vezes 

deixa de captar as dimensões meso (relacionadas à realidade da IES) e, principalmente, as 

dimensões macro (referem-se, especialmente, às relações com o ambiente externo, 

principalmente de caráter político e social) dos cursos. O olhar interno, por sua vez, ganha em 

profundidade, apreendendo a dimensão micro (relacionada ao próprio curso, em especial à 

execução do Projeto Pedagógico do Curso – PPC, por meio das atividades pedagógicas 

desenvolvidas no dia-a-dia da IES), nem sempre perceptível ao olhar externo. Por isso uma 

das funções da avaliação externa é complementar a avaliação interna (DIAS SOBRINHO, 

2003b). 

Goergen (2000, p. 17) ao falar da avaliação da universidade, também menciona a 

importância de conciliar avaliação externa e interna. 

 

Se o discurso interno pode ser considerado viciado e o externo inadequado, talvez a 
confluência de ambos, do olhar externo e do olhar interno represente a fórmula mais 
madura para avaliar a especificidade do trabalho universitário. A isto pode-se aqui 
acrescentar a perspectiva do olhar crítico que, como é próprio da filosofia, tem como 
objetivo propor alguns questionamentos sobre a ressignificação da universidade no 
cenário das transformações que vivemos.  

 

Outro importante aspecto da avaliação externa que justifica a existência das Comissões 
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Externas de Avaliação de Cursos é o seu “caráter público”, por oportunizar à comunidade 

externa, representada pelas Comissões Externas, avaliar as IES. O “caráter público” está, 

acima de tudo, relacionado com o “compromisso social” que cada IES deve assumir, 

independente de seu aspecto jurídico administrativo (pública ou privada), uma IES é, 

sobretudo, pública em função do alcance social de seus resultados. Uma avaliação externa, 

que tem como finalidade cumprir seu papel social, não é um mecanismo de interferência na 

autonomia das IES, pelo contrário, estabelece um elo de ligação entre a sociedade e a IES, 

como defende Dias Sobrinho (1995, p. 81-82): 

 

A avaliação externa é o momento da avaliação que melhor responde ao caráter 
público da universidade. De forma alguma a considero estranha à autonomia. Ao 
contrário, a avaliação é um instrumento da autonomia,  na medida em que esta é uma 
concessão da sociedade para que a universidade cumpra com melhor qualidade o seu 
caráter público e suas funções. A avaliação externa amplia o diálogo, trazendo à 
cena novos interlocutores. 
 

Acrescenta-se ainda que “A função social da avaliação prevê que as instituições 

realizem seus processos de forma autônoma, mas que agreguem o olhar da sociedade e do 

próprio governo”. (NUNES; SCHMIDT, 2007, p. 103). 

Embora o eixo da avaliação da educação superior brasileira esteja ancorado em dois 

princípios aparentemente contraditórios – regulação e formação -, na concepção de Dias 

Sobrinho (2003b) é possível conciliá-las, sem que a IES perca sua autonomia para definir e 

executar seu projeto de desenvolvimento. De acordo com Dias Sobrinho (2003b, p. 42) “A 

regulação deve se articular com a função de avaliação educativa, que, para além do mero 

controle, se desenvolve como prática voltada à produção da qualidade das instituições e 

emancipação social.”  

Ao discutir a natureza da avaliação, Cunha (2004) aponta a regulação e a emancipação 

como elementos intrínsecos do processo avaliativo, sugerindo, por isso, um equilíbrio entre 

ambos. E vai mais além ao discutir ambos como uma característica cultural. 

 

A avaliação carrega, em si, elementos de regulação e emancipação e pressupõe um 
equilíbrio entre essas duas forças. Ao negar a função de regulação, fechamos os 
olhos sobre a realidade da natureza humana, que se constitui em grande parte, de 
culturas socialmente construídas, assumindo rituais, costumes, valores; aquilo que 
Bourdieu denomina de habitus. 
Ao nos distanciarmos da função emancipatória, reconhecemos a avaliação como um 
processo colonialista e autoritário, que desconsidera os sujeitos e as culturas, 
impondo padrões externos definidos longe dos protagonistas e seus valores. 
(CUNHA, 2004, p. 26). 
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Portanto, é possível conduzir a avaliação dos cursos conciliando regulação e formação. 

No entanto, é muito difícil manter um equilíbrio entre ambos, assim como é difícil manter o 

equilíbrio entre educação reprodutora e educação transformadora (CORTELLA, 2003), 

geralmente um se sobressai ao outro. Não se pode esquecer que a avaliação dos cursos de 

graduação é apenas um dos instrumentos do SINAES e, que, portanto, depende da forma 

como todo o processo é conduzido.  

As experiências de avaliações de cursos, embora atinjam um número considerável em 

função do número de cursos que já foram avaliados a partir da aprovação do SINAES (só em 

2004 foi em torno de 2700 cursos), estão limitadas a um curto espaço de tempo, para que se 

conclua uma análise mais aprofundada, qualquer conclusão a apontar é parcial ou hipotética. 

Porém, mesmo diante desta limitação, é possível explorar alguns elementos, que levam a crer 

que há mecanismos suficientes para que tanto a avaliação externa dos cursos de graduação, 

quanto a avaliação institucional externa tenha um caráter mais regulador do que formador. 

O primeiro aspecto a ser discutido é que o fato das Comissões Externas de avaliação in 

loco serem compostas por pares da comunidade acadêmica não as isentam de estarem a 

serviço de um órgão oficial do governo federal, que historicamente tem defendido interesses 

contraditórios aos interesses acadêmico-científicos. Mesmo bem intencionadas e 

compromissadas eticamente com os interesses públicos, essas comissões obedecem a normas, 

seguem diretrizes, respeitam hierarquias, e acima de tudo, não determinam os fins dos 

produtos de sua avaliação. Embora participem de discussões, sua atuação se restringe mais ao 

processo de avaliação. 

Um segundo aspecto é que, apesar de estar na proposta do SINAES que a avaliação 

externa e interna devem complementar-se, o fato de existirem as duas separadamente não 

deixa de dar uma conotação de diferenciação de funções: a avaliação externa serve à 

regulação e a avaliação interna à formação. 

Um terceiro aspecto, e que talvez seja o que mais acentua o caráter regulador da 

avaliação externa, é a aprovação de outros mecanismos legais (leis, decretos e/ou resoluções), 

que mesmo que não alterem textualmente a legislação do SINAES, podem alterar seus 

princípios e funções ao vincular outros elementos à avaliação, como por exemplo, o 

financiamento. Um exemplo disso, embora seja de forma indireta, é a desvinculação de cursos 

do PROUNI, caso alcance sucessivos resultados negativos nas avaliações do SINAES 

(BRASIL, 2005c)56. 

                                                 
56 De acordo com Lei No 11.096, de 13 de Janeiro de 2005, Art. 7o, II, § 4o, O Ministério da Educação 

desvinculará do Prouni o curso considerado insuficiente, sem prejuízo do estudante já matriculado, segundo os 

http://legislacao.planalto.gov.br/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/lei 11.096-2005?OpenDocument
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Se por um lado existem esses elementos que colocam em risco o caráter formador da 

avaliação externa, por outro, há que reconhecer um aspecto legal que representa um grande 

avanço não só em relação ao processo avaliativo, mas em relação ao processo de regulação: a 

não penalização imediata. Isso significa que quando os resultados das avaliações não forem 

satisfatórios as instituições terão um prazo para cumprirem um protocolo de compromissos57 

firmado com o Ministério de Educação. Além disso, ficou definido no inciso IV do art. 10 da 

Lei no 10.861/04, que a instituição constituirá uma comissão responsável para acompanhar o 

protocolo de compromisso. Só após uma avaliação do cumprimento do protocolo de 

compromissos poderão ser aplicadas as penalidades, de acordo com o cumprimento do 

mesmo. Este é um aspecto que merece futuras investigações que busquem analisar os 

resultados desse acompanhamento às instituições. Além disso, tornam-se interessantes estudos 

sobre as avaliações de curso que investiguem o impacto dessas avaliações nas reformulações 

dos cursos de graduação e na atuação de professores. A esse respeito, é interessante 

mencionar a afirmação de Cunha; Fernandes e Forster (2003, p. 25): 

 

[...] os formatos avaliativos externos tendem a influenciar a concepção de docência 
que se instala no meio acadêmico, com forte repercussão para todos os espaços 
escolares, principalmente pela cultura que se instala e se reproduz através dos 
Cursos de Licenciaturas. São saberes dos professores que estão sendo atingidos e 
reconfigurados, com reforço a algumas dimensões em detrimento de outras, sem a 
devida profundidade de reflexão que caracteriza os processos de formação que 
preservam a autonomia e a condição de sujeitos dos docentes.  
 

Diante do exposto, não se defende aqui um posicionamento contra ou a favor da 

avaliação externa de cursos, mas acima de tudo, princípios a serem observados na condução 

desse processo. Retomando o posicionamento de Dias Sobrinho (2003b, p. 49) sobre a 

avaliação externa, 

 

Não se pode perder a dimensão institucional da avaliação, isto é, também a avaliação 
externa deve buscar a totalidade, a globalidade, mesmo quando analise setores 

                                                                                                                                                         
critérios de desempenho do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - SINAES, por 3 (três) 
avaliações consecutivas, situação em que as bolsas de estudo do curso desvinculado, nos processos seletivos 
seguintes, deverão ser redistribuídas proporcionalmente pelos demais cursos da instituição, respeitado o 
disposto no art. 5o desta Lei. 

57  Art. 10. Os resultados considerados insatisfatórios ensejarão a celebração de protocolo de compromisso, a ser 
firmado entre a instituição de educação superior e o Ministério da Educação, que deverá conter: 
I – o diagnóstico objetivo das condições da instituição; 
II – os encaminhamentos, processos e ações a serem adotados pela instituição de educação superior com vistas 
na superação das dificuldades detectadas; 
III – a indicação de prazos e metas para o cumprimento de ações, expressamente definidas, e a caracterização 
das respectivas responsabilidades dos dirigentes; 
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determinados da universidade. Assim, o critério da interdisciplinaridade parece ser 
importante em qualquer formato de comissão externa, bem como as possibilidade de 
análises específicas e globais.  
 

Os resultados positivos da avaliação externa de cursos dependerão das diretrizes 

expressas no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação58, dependerão mais ainda da 

relevância dada pelos órgãos oficiais e as Comissões Externas aos princípios de educação 

como direito social; prática social com objetivos educativos; respeito à identidade e à 

diversidade institucional; globalidade; legitimidade; continuidade; participação, dependerá 

ainda da concepção de educação e de função social, mas dependerá, sobretudo, do 

compromisso assumido pela comunidade acadêmica no interior de cada IES. Os resultados da 

avaliação só serão positivos se servirem aos interesses sociais, e, conseqüentemente, 

contribuir para melhorar o sistema como um todo. “De pouco adianta melhorar a avaliação se 

isso não repercute na melhoria do sistema educacional e das pessoas nele envolvidas.” 

(CUNHA, 2004, p. 27). 

 

 

2.5 Avaliação Institucional: avaliação interna e externa e os desafios para as IES e para 

o INEP/MEC 

 

 

A avaliação institucional é um dos instrumentos de avaliação da educação superior que, 

juntamente com ENADE e a Avaliação dos Cursos de Graduação, compõe o SINAES. Na 

proposta original do SINAES apresentada pela CEA a avaliação institucional era o 

instrumento central no processo de avaliação da educação superior. Na Lei no 10.861/04 e na 

Portaria 2.051/04 que regulamentou esta lei não ficou assim explicitado. Mas no documento 

Diretrizes para a Avaliação das Instituições de Educação Superior, a avaliação institucional 

                                                 
58 O Instrumento para Avaliação dos Cursos de Graduação – Extrato, conforme foi estabelecido no Art. 2o, 

“será utilizado na avaliação de todos os cursos de graduação, compreendidos o bacharelado, a licenciatura e os 
cursos superiores de tecnologia, nas modalidades presencial ou a distância.” (BRASIL, 2006b). Este 
instrumento foi dividido em três categorias de avaliação: organização didático-pedagógica; corpo docente, 
corpo discente e corpo técnico-administrativo e instalações físicas. 
A ênfase dada na avaliação de cursos é na categoria Organização didático-pedagógica, uma vez  que recebeu 
peso maior (40). Além disso, essa foi a categoria dividida em um maior número de indicadores a serem 
considerados na avaliação. Com exceção da “coordenação do curso”, do “colegiado de curso” e do “ENADE”, 
seis indicadores na Organização didático-pedagógica referem-se ao Projeto Pedagógico do Curso. 
Além das Categorias de Avaliação estabelecidas, o Instrumento menciona as possíveis análises e 
recomendações da Comissão  a avaliação do Instrumento e da Comissão de Avaliação pela própria Comissão e 
pela IES. 
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foi mencionada como centro do processo avaliativo. Além disso, da forma como está sugerido 

a articulação dos instrumentos de avaliação e a ênfase dada em aspectos como PDI e o PPI, 

considerando a identidade de cada instituição, fica implícito que avaliação institucional deve 

ser o principal instrumento da avaliação da educação superior. 

Além da centralidade dada à avaliação institucional, ela tornou-se também o mais amplo 

dos instrumentos de avaliação da educação superior. Ela se divide em avaliação institucional 

interna (auto-avaliação) e externa, esta última conduzida por Comissões Externas de 

Avaliação Institucional indicadas pela CONAES, seguindo dinâmica semelhante às 

Comissões Externas de Avaliação dos Cursos de Graduação. A discussão a seguir irá centrar-

se na avaliação institucional interna (auto-avaliação), uma vez que sobre a avaliação 

institucional externa e as Comissões Externas de Avaliação Institucional não há necessidade 

de explorar muito a discussão a seu respeito, já que as justificativas para sua realização, os 

princípios, sua importância e suas funções são semelhantes à avaliação externa dos cursos de 

graduação.  

No documento Roteiro de Auto-Avaliação Institucional 2004, assim está expresso o 

conceito de avaliação interna: 

 

A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma instituição 
constrói conhecimentos sobre sua própria realidade, buscando compreender os 
significados do conjunto de suas atividades para melhorar a qualidade educativa e 
alcançar maior relevância social. Para tanto, sistematiza informações, analisa 
coletivamente os significados de suas realizações, desvenda formas de organização, 
administração e ação, identifica pontos fracos, bem como pontos fortes e 
potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas. 
A avaliação interna ou auto-avaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e 
renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a IES. 
(BRASIL.MEC/INEP, 2004b, p. 11). 
 

Este conceito expressa claramente uma concepção de avaliação que tem a formação 

como seu objeto central, demonstrando o seu caráter pedagógico nos seus objetivos, 

finalidades, e nas possíveis conseqüências de sua realização. Para Dias Sobrinho (1995) e 

Cunha (2004), a avaliação institucional só alcançará seus objetivos educativos se for 

conduzida por um processo essencialmente pedagógico.  

Dos três instrumentos de avaliação do SINAES, a avaliação institucional é o que possui 

mais elementos que podem levar a uma avaliação educativa/formativa, principalmente a auto-

avaliação. Dentre os inúmeros elementos, alguns parecem destacar, como: a participação, a 

proximidade com a realidade avaliada, a aquisição de uma visão global do processo, melhor 

sistematização dos processos e resultados da instituição, estabelecimento de novas relações 
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pessoais/profissionais, maior envolvimento e compromisso com as atividades acadêmicas, 

maior participação nas discussões de assuntos mais gerais da instituição, aproximação entre 

diversos segmentos internos da instituição e com a comunidade externa, entre outros. A 

maioria desses elementos se apresentam como uma possibilidade que nem sempre se 

concretiza, no entanto, é mencionada oportunamente a partir de uma concepção de avaliação 

institucional. Como toda avaliação produz resultados, espera-se que os resultados possíveis a 

partir da auto-avaliação institucional, sugerida pelo SINAES, incluam esses elementos e 

muitos outros como proporcionadores de um processo formativo. 

Um dos principais aspectos a serem observados no SINAES, especialmente na avaliação 

institucional, é a participação da comunidade acadêmica na realização da avaliação. A 

participação da comunidade acadêmica pode se dar de muitas formas, dependendo da 

concepção de avaliação que norteará o processo de auto-avaliação institucional da IES, e 

conseqüentemente, como esse processo será conduzido. Porém, independente da concepção 

de avaliação defendida no interior das IES, a legislação do SINAES determina que cada IES 

deve constituir uma Comissão Própria de Avaliação (CPA) para coordenar (não 

necessariamente realizar) a avaliação institucional interna. Além da CPA, como já foi 

mencionada anteriormente, a CONAES nomeia Comissões Externas de Avaliação 

Institucional, para avaliar cada IES. Ambas as comissões devem ser constituídas com 

representação da comunidade acadêmica. No caso da CPA, esta deve ser constituída com 

representantes de todos os segmentos da IES e representação da sociedade civil organizada. 

De acordo com a Portaria no 2.051/04, Art. 7o, § 2o, I, é “necessária participação de todos os 

segmentos da comunidade acadêmica (docentes, discentes e técnico-administrativos) e de 

representantes da sociedade civil organizada [...]” (BRASIL.MEC/INEP, 2004a, p. 148). 

A CPA tem um papel muito importante na avaliação institucional, uma vez que é a 

responsável pela auto-avaliação da instituição. Como é formada por membros da própria 

instituição e da comunidade local, esta comissão terá subsídios para avaliar melhor, 

oferecendo um diagnóstico mais amplo e condizente com sua realidade. 

 

É o conjunto de atores da instituição que coloca os problemas, que levanta as 
interrogações a que a avaliação deve responder. É também de modo social e público 
que devem ser constituídos o objeto (o que avaliar), os objetivos e usos (para que 
avaliar), as razões e princípios (por quê), os critérios, as normas, a metodologia e os 
modos de construir e desenvolver o processo de avaliação (como) e os atores sociais 
(quem). (DIAS SOBRINHO, 1997, p. 86). 

 

Portanto, a CPA pode representar um significativo avanço do SINAES, que oportuniza a 
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participação acadêmica, num âmbito local, no processo de auto-avaliação institucional. Ela 

conduzirá a auto-avaliação das instituições considerando o Art. 3o da Lei no 10.861/04, que 

estabelece dez dimensões a serem avaliadas pelas instituições.  

Além CPA e das Comissões Externas mencionadas anteriormente, dependendo do nível 

de abrangência e complexidade da IES, pode ser interessante a criação de outras comissões 

para assessorar a realização da auto-avaliação. 

 

Em Universidades complexas e/ou multicampi seria altamente desejável que as 
comissões de avaliação mantivessem Comissões assessoras, compostas de 
especialistas em avaliação e especialistas nas áreas de conteúdo dos cursos, para 
desenvolverem estudos de meta-avaliação. (GREGO, 1997, p. 98). 
 

Os Núcleos de Avaliação Institucional (NAI)59 são outro exemplo de unidades 

responsáveis pela realização da auto-avaliação institucional que tem sido adotado em 

universidades multicampi. Esses núcleos, quando constituídos de forma representativa e 

democrática, podem ser um importantes meios de envolver a comunidade acadêmica no 

processo de auto-avaliação, contribuindo para a continuidade da avaliação e, 

conseqüentemente, com a construção da cultura da avaliação institucional. 

É importante assinalar que a simples constituição das comissões internas (CPA, 

Comissões de Assessoria, NAI e outras Comissões) não constitui um processo democrático e 

participativo. É preciso garantir que, além dessas comissões serem formadas por 

representantes de todos os segmentos da IES e sociedade civil organizada, como no caso da 

CPA, é importante que elas sejam constituídas de forma democrática. A constituição destas 

comissões não pode ser direcionada por práticas autoritárias da gestão, sob o risco de colocar 

em dúvida sua atuação de forma autônoma e ética. É preciso garantir a legitimidade política, 

ética e técnica dessas comissões. Essas Comissões não podem ser utilizadas para legitimar 

decisões autoritárias, cumprir obrigações burocráticas em função da regulação apenas, e/ou 

maquiar resultados, transformando a avaliação institucional em “pseudo-avaliações” (FIRME, 

1994).  

Os resultados da auto-avaliação, juntamente com os resultados do ENADE e das 

Comissões Externas, deverão servir de base para proposição de discussões acerca do 

cumprimento do papel social de cada instituição, bem como subsidiar políticas externas e 

internas que visem ao aprimoramento das atividades acadêmicas desenvolvidas por cada 

                                                 
59 Nem todas as IES estruturam a auto-avaliação por meio de núcleos, como é o caso da UEG. Eles na verdade, 

não aparecem formalmente no SINAES. 
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instituição. O que a CEA esperava ao propor esse modelo de auto-avaliação era gerar: 

 

[...] um conjunto estruturado de informações que permita uma imagem global dos 
processos sociais, pedagógicos e científicos da instituição e, sobretudo, identifique 
as causalidades dos problemas, as possibilidades e as potencialidades para melhorar 
e fortalecer a instituição. (BRASIL.MEC/INEP, 2004a, p. 105). 
 

Diferente do Exame Nacional de Cursos, que dava ênfase nos resultados finais, o 

SINAES, principalmente, em relação à auto-avaliação institucional, “a ênfase deve ser dada 

aos processos de ensino, pesquisa e extensão, sempre que possível de forma integrada, mas 

tendo em vista a concepção de formação e de responsabilidade social nos termos definidos 

pelo Projeto Pedagógico Institucional (PPI)”. (BRASIL.MEC/INEP, 2004a). 

Portanto, conforme pode ser observado nos documentos acerca do SINAES, na auto-

avaliação há um amplo espaço para que a concepção de avaliação formativa se desenvolva. 

Embora os resultados da auto-avaliação sirvam para a auto-regulação da instituição, o que 

deve sobressair é o caráter educativo. Para Dias Sobrinho (2003a, p. 114), 

 

Avaliações educativas são processos complexos de conhecimento e interpretação da 
realidade institucional, que culminam com juízos de valor e ações que devem ser 
empreendidas sempre com a intencionalidade proativa. Esses processos avaliativos 
intencionalmente educativos devem ser coletivos, globais, participativos e proativos. 
Ideal seria que todos os membros da comunidade deles participassem com 
autonomia, como sujeitos da ação e com apoio institucional. 
 

A avaliação institucional educativa proposta para no SINAES é um processo amplo e, 

sobretudo, complexo por diversos motivos. Primeiro, porque a educação em geral, e 

especialmente a educação superior, é um “campo social de disputas hegemônicas” 

(FRIGOTTO, 1996), onde há diferentes interesses em jogo. Embora possam existir diferentes 

focos de interesses, geralmente eles se agrupam em dois pólos bastante divergentes: os 

interesses de mercado e os interesses sociais. Entre esses dois pólos não é possível consensos. 

Por exemplo, sobre a sociedade ideal e qual concepção de educação deva orientar a formação 

escolar, os valores sociais e de mercado são sempre divergentes (DIAS SOBRINHO, 2005).  

Todas as práticas no interior das IES, inclusive a AVALIAÇÃO, irão produzir 

resultados que atendem mais a um ou outro pólo.  

 

Toda avaliação corresponde e quer servir a uma certa concepção de educação, que, 
por sua vez, está integrada a uma idéia de sociedade. Desse modo, a avaliação é um 
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fenômeno ético-político. Direta ou indiretamente, afeta a todas as pessoas, na 
medida em que diz respeito a toda uma sociedade. (DIAS SOBRINHO, 2005, p. 19). 
 

Como nenhum processo de avaliação está isento de julgamentos, se se quer que esse 

processo seja educativo é preciso tornar transparente não só os resultados, mas as escolhas 

daquilo que se busca conhecer, em especial aquelas questões de caráter filosófico, por 

exemplo, que nem sempre são captadas no dia-a-dia da IES e que podem refletir a concepção 

de educação e o projeto de sociedade. É preciso tornar transparente ainda os objetivos e, 

sobretudo, os fins da avaliação da educação superior, que no caso da avaliação educativa 

devem estar sintetizados no “cumprimento da responsabilidade social”. 

Em segundo lugar porque a auto-avaliação deve articular a realidade local com uma 

realidade mais ampla, em nível de sistema. Além dos referenciais internos construídos 

coletivamente pela comunidade acadêmica local, ela deve estar ancorada em referenciais 

externos, sem, contudo, deixar de ser autônoma na sua realização. É preciso pensar 

internamente a instituição, mas sem deixar de articulá-la com a realidade nacional. É 

necessário articular o local com o universal, principalmente quando esse universal possui 

mecanismos de regulação. Em outras palavras, é necessário articular os interesses sociais da 

“comunidade” aos da “sociedade” como um todo. Neste sentido, torna-se interessante 

entender que a primeira é parte da segunda. A complexidade, neste caso, está, sobretudo, em 

definir parâmetros internos que orientem a emissão de juízos sem contradizer ou desmerecer 

parâmetros universais de qualidade. A esse respeito (CUNHA, 2004, p. 28) dá sua 

contribuição afirmando: 

 

É claro que há padrões universais que povoam nosso imaginário, quando pensamos 
numa universidade de qualidade. Muitos deles são permanentes e próprios da 
natureza dessa instituição. Esses comporão um quadro referencial básico da 
avaliação institucional. Ninguém discute, por exemplo, que a universidade tem 
compromisso com a pesquisa e a produção de conhecimento; também não 
desconsidera a necessidade da formação de um profissional cidadão, muito menos 
despreza a função social democratizadora que a universidade pode ter na sociedade. 
Entretanto, há outras peculiaridades construídas social, geográfica e historicamente 
que interferem na identidade das Instituições, produzindo uma diversificação do 
ensino superior, no Brasil, como registra o documento do SINAES. 
 

Portanto, o respeito à identidade da IES não significa fechar os olhos ao contexto mais 

amplo no qual a IES está inserida. Deve ser levado em conta que existe um fluxo interno e 

externo no desenvolvimento do projeto da instituição, por isso mesmo na auto-avaliação é 

importante ouvir representantes externos. 



 85

Em terceiro lugar, a complexidade se justifica pela necessidade de produzir integração 

na sua globalidade. A integração deve ser entendida aqui como compreensão de conjunto e 

construção de nexos e relações entre estruturas e dimensões da IES.  

 

A perspectiva da integração é um esforço para superar a fragmentação tanto na 
dimensão da compreensão, quanto nos dinamismos das ações. A avaliação deve ser, 
portanto, um programa articulado e duradouro para melhorar a instituição, tendo 
como parâmetros básicos os fundamentos gerais que dão consistência à 
universidade, mas também as missões e compromissos sociais que cada instituição 
estabelece para si mesma. (DIAS SOBRINHO, 2000b, p. 104). 
 

Nesta perspectiva não adianta uma avaliação dos diversos aspectos da instituição como 

o desempenho dos estudantes, avaliação dos professores pelos alunos, levantamento dos 

aprovados/reprovados, evadidos, produção científica, ou levantamento das condições físicas 

da IES, realizada de forma fragmentada. Todos esses aspectos e muitos outros devem estar 

relacionados aos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), que devem se articular e compor o 

Projeto Pedagógico da Instituição (PPI), que por sua vez deve ter coerência com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). A integração, neste caso, no seu sentido mais amplo, 

proporciona conhecer os aspectos políticos que norteiam todas as atividades acadêmicas, 

possibilitando conhecer não apenas os fenômenos isolados, mas suas causas e conseqüências. 

Assim é que a integração possibilita uma visão global da IES. 

Neste sentido, conhecer a IES é reviver o seu dia-a-dia, embora não seja possível recriar 

uma realidade na sua essência, é dar significado aos fatos e dados levantados. Dar significado 

aos diversos fenômenos que ocorrem no interior de uma instituição possibilita repensá-los e 

propor mudanças ou aperfeiçoamentos quando necessário. 

Outro aspecto interessante da integração a ser mencionada é que ela não se refere 

apenas ao objeto, no caso a IES, mas também aos sujeitos envolvidos no processo de 

avaliação. A participação dos diversos agentes envolvidos no dia-a-dia da IES, e no seu 

processo de avaliação, como propõe o SINAES, faz com que eles sejam ao mesmo tempo 

objetos e sujeitos da transformação. O caráter educativo da avaliação faz com que os sujeitos 

avaliadores, ao participar de um amplo processo de construção do conhecimento sobre a 

instituição, também participem do processo de transformação. Aliás, como afirma Dias 

Sobrinho (2000), a instituição se transforma em conseqüência da transformação de seus 

sujeitos. Esse aspecto da integração parece ser contemplado pelo SINAES, quando propõe 

que a avaliação deve ser educativa, participativa e global. No entanto, quando diz respeito à 

integração como forma de compreensão do conjunto da instituição, o SINAES é carente de 
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orientações nesse sentido. 

A Lei no 10.861/04, que criou o SINAES estabeleceu que a avaliação institucional 

(interna e externa) deve considerar pelo menos dez dimensões, dando idéia de globalidade na 

avaliação do sistema. Tanto esta lei como a posterior legislação sobre a avaliação da educação 

superior procuram enfatizar o princípio da globalidade e da continuidade, no entanto, a 

integração é pouco explorada. No lugar de integração são apontadas interação e articulação, 

como um mecanismo para garantir, principalmente coerência entre os diversos instrumentos e 

etapas da avaliação. De acordo com o que foi discutido sobre integração, a interação e a 

articulação são apenas condições para que a integração aconteça. No SINAES, pode-se dizer 

que onde a idéia de integração aparece implicitamente é nos objetivos da auto-avaliação 

expressos no Roteiro de Auto-Avaliação Institucional 200460 e em grau menor no documento 

Avaliação Externa das Instituições de Educação Superior: diretrizes e instrumento, ao sugerir, 

na análise das diversas dimensões, a observação sobre possíveis articulações entre uns e 

outros aspectos.  

Por último, mas sem esgotar os argumentos em torno da complexidade da auto-

avaliação institucional, ela está na compreensão da pertinência/relevância social daquilo que 

está em julgamento ou que sofrerá conseqüências em função da avaliação.  

 

Não basta ao conceito de qualidade o atingir os objetivos. Uma bomba bem 
construída também está cumprindo objetivos. É necessário, antes, discutir o valor 
desses objetivos, de acordo não só com critérios técnicos, mas sobretudo éticos e 
políticos. A qualidade deve ter também um valor social. (DIAS SOBRINHO, 2000b, 
p. 105). 
 

Nesta justificativa está o caráter mais subjetivo da auto-avaliação institucional. Como 

toda avaliação envolve a emissão de juízo de valor, torna-se um grande desafio para os 

avaliadores dar seu parecer sobre os diversos aspectos avaliados, principalmente porque não 

há consensos absolutos como foi mencionado anteriormente. Esse aspecto da auto-avaliação 

evidencia o compromisso ético, político e social que envolve avaliar a IES. Percebe-se que 

embora seja difícil o levantamento e sistematização dos dados, o que é complexo mesmo é a 

escolha do que será avaliado, quais os critérios a serem considerados e quais decisões serão 

                                                 
60 A avaliação interna ou auto-avaliação tem como principais objetivos produzir conhecimentos, pôr em questão 

os sentidos do conjunto de atividades e finalidades cumpridas pela instituição, identificar as causas dos seus 
problemas e deficiências, aumentar a consciência pedagógica e capacidade profissional do corpo docente e 
técnico-administrativo, fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores institucionais, tornar mais 
efetiva a vinculação da instituição com a comunidade, julgar acerca da relevância científica e social de suas 
atividades e produtos, além de prestar contas à sociedade. (BRASIL.MEC/INEP, 2004b, p. 9). 
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tomadas em função dos resultados. 

Ressalta-se que se avaliar é emitir juízos e este envolve escolhas, então avaliar significa 

também tomada de decisão. E decidir o que é melhor para a IES é o mesmo que decidir o que 

é melhor para a sociedade. É interessante estar bem claro para todos aqueles que estão 

envolvidos com a avaliação, que é na missão institucional, bem como nas finalidades e nos 

objetivos mais gerais, que, geralmente, é onde está expresso de que forma a instituição 

pretende cumprir seu compromisso social. Cada instituição, tanto em relação à dependência 

administrativa (pública ou privada), quanto à sua organização acadêmica (universidade, 

centro universitário ou faculdade), possui uma dinâmica de funcionamento diferenciada, pois 

possui objetivos, finalidades e missões diferentes. Além disso, cada instituição procura 

atender demandas relacionadas com sua realidade. Por isso, os Planos de Desenvolvimento 

Institucional (PDI); as políticas de ensino, pesquisa e extensão; as formas de gestão... são 

distintas. Enfim, os problemas diferenciam-se de instituição para instituição, e são os sujeitos 

que estão mais próximos delas que poderão analisá-las mais detalhadamente. 

Levar em consideração a pertinência/relevância social significa considerar esses 

aspectos mencionados acima. Nesse sentido, o que deve se sobressair é a contribuição social 

de todas as atividades relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. Assim, mais interessante 

que o conteúdo aprendido e a quantidade de projetos de pesquisas e de extensão realizados 

são os “significados sociais, filosóficos, éticos, políticos e práticos”, produzidos por tais 

atividades, visando o desenvolvimento social. 

Por isso, é importante retomar a discussão sobre a importância de uma avaliação 

participativa e representativa da comunidade interna e externa. Quanto mais sujeitos 

envolvidos ativamente no processo, maiores são as possibilidades da avaliação atingir seus 

objetivos. Enfatiza-se novamente a importância da participação da CPA na condução da auto-

avaliação institucional, como forma de proporcionar a articulação entre os diferentes 

segmentos, e conseqüentemente, uma articulação dos diferentes interesses em jogo.  

Além disso, o trabalho da CPA, constituída democraticamente e representativa da 

comunidade, pode ser uma das formas de atender mais satisfatoriamente as finalidades do 

SINAES, principalmente em relação 

 
[...] 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 autonomia e da identidade institucional. 
(BRASIL.MEC/INEP, 2004a, p. 135). 
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O que se espera é que a avaliação institucional seja utilizada como um instrumento em 

favor da instituição, que os seus resultados sejam utilizados com o objetivo de proporcionar a 

melhoria da qualidade social do trabalho, das atividades, dos serviços e dos produtos 

acadêmicos oferecidos pelas instituições de educação superior. Espera-se ainda que se 

desenvolva a partir destes processos de auto-avaliação a “cultura avaliativa” nas IES, 

buscando sempre um desenvolvimento institucional comprometido com o atendimento das 

demandas sociais. 



 
 

CAPÍTULO III 
 

 
 

A INSTITUCIONALIZAÇÃO DA AUTO-AVALIAÇÃO NA UEG: um processo lento e 

cheio de percalços 

 

 
Nós acreditamos numa concepção de avaliação formativa, processual, 
fundamentada na pesquisa qualitativa e também numa concepção de 
auto-avaliação democrática que permite e considera fundamental a 
participação de todos os sujeitos que compõem a instituição. Nesse 
sentido, defendemos um modelo de avaliação institucional que 
transcende o modelo exclusivamente quantitativo ou de controle 
institucional de qualquer natureza. Por isso, consideramos que o 
objetivo da avaliação institucional é criar condições para conhecer a 
instituição na sua totalidade; produzir conhecimento por meio de 
pesquisa ou da pesquisa em auto-avaliação institucional; qualificar 
melhor o conjunto de atividades acadêmicas institucionais e, também, 
verificar o desenvolvimento das atividades fins da instituição, a saber: 
ensino, pesquisa e extensão. Entendemos que a auto-avaliação 
institucional também visa verificar o cumprimento da função social da 
universidade, bem como, fazer um diagnóstico da real situação da 
instituição e criar condições efetivas para o seu desenvolvimento. 
Este, a nosso ver, é a concepção de avaliação que defendemos e 
acreditamos que tentamos desenvolver, considerando todas as 
resistências, todas as dificuldades neste processo.  
(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.04, 2008). 
 
 
 

O objetivo deste capítulo é analisar como o processo de institucionalização da auto-

avaliação da UEG vem se desenvolvendo desde a criação desta instituição, em 1999. A 

primeira parte dessa análise foi dividida em três aspectos: 1) contextualização descritiva da 

UEG, com o objetivo de mostrar o contexto em que o objeto desta investigação está inserido; 

2) descrição do Programa de Avaliação Institucional da UEG (PAI/UEG), que é o 

documento referencial para a realização da auto-avaliação nesta instituição e 3) comparação 

entre alguns aspectos do PAI/UEG e o SINAES, especificamente naquilo que está expresso 

nos dois documentos: concepção; princípios; objetivos; finalidade, dimensões e CPA. 

Na seqüência deste capítulo, foram feitas análises mais específicas sobre a 

institucionalização da avaliação na instituição, priorizando quatro aspectos: 1) concepções de 

avaliação presentes em documentos e programas que orientam as práticas de auto-avaliação; 

2) o desenvolvimento da auto-avaliação institucional, desde as primeiras tentativas de 

formulação de um projeto de avaliação institucional, no ano 2000, até o ano de 2007; 3) os 
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resultados já alcançados com a realização da auto-avaliação na instituição e 4) os limites e 

desafios para a construção da cultura de avaliação na UEG. 

Antes de mencionar qualquer dado ou fato que contribuiu para a institucionalização da 

auto-avaliação na UEG, é importante registrar que já houve outras tentativas do resgate 

histórico da avaliação institucional nessa instituição61. No entanto, embora o período seja 

relativamente curto, houve dificuldades para encontrar registros sobre o desencadeamento da 

auto-avaliação institucional até o ano de 2002. 

 

 

3.1 Universidade Estadual de Goiás: uma “universidade” multicampi em processo de 

constituição 

 

 

Essa breve apresentação da UEG tem como objetivo caracterizar o espaço em que o 

objeto de estudo é constituído. Como ainda não é uma análise que envolve o objeto em si, tem 

como propósito apenas o fornecimento de informações que subsidiarão a compreensão dos 

fenômenos que envolvem a implementação da auto-avaliação nessa instituição. Em função 

disso, as informações terão caráter mais descritivo e serão apresentadas de forma linear, no 

sentido de demonstrar como essa instituição se constituiu como universidade, sua dinâmica de 

funcionamento e desenvolvimento desde sua criação. 

Embora seja uma apresentação descritiva, não se mostra como uma tarefa tão fácil, visto 

que se trata de uma instituição que apresenta diferentes contextos, tanto nos aspectos físicos, 

com suas 41 UnUs e 11 Pólos, quanto nos aspectos econômicos, uma vez que a UEG possui 

UnUs em todas regiões geográficas criadas pela Seplan62, com seus diferentes pólos de 

produção e com acentuadas diferenças econômicas, e, ainda, no aspecto histórico, em que 

conta com UnUs em funcionamento desde o início da década de 1960 e outras que foram 

criadas nos últimos anos. Como não é objetivo deste estudo aprofundar-se nas questões 

históricas da instituição, em geral, a caracterização do objeto será mais detalhada a partir do 

período em que as várias faculdades isoladas e a UNIANA se transformaram na UEG, por 

                                                 
61  No Programa de Avaliação Institucional da Universidade Estadual de Goiás, no item Trajetória da Avaliação 

Institucional na UEG e os objetivos do Programa, foi feito um resgate do histórico desse processo na UEG. 
(BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005) 

62 A SEPLAN dividiu o Estado em 10 Regiões, utilizando como principal critério eixos rodoviários. São elas: 
Região Norte Goiano; Região Nordeste Goiano; Região Entorno do Distrito Federal; Região Sudeste Goiano; 
Região Sul Goiano; Região Sudoeste Goiano; Região Noroeste Goiano; Região Oeste Goiano; Região 
Metropolitana de Goiânia; Região Centro Goiano. 
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meio da Lei no 13.456, de 16 de abril de 1999. 

A constituição da UEG seguiu a tradição da maioria das universidades brasileiras, que 

se constituíram a partir da junção de faculdades isoladas. No entanto, uma das características 

peculiares no processo de sua criação é que, juntamente com a proposta de junção das 

faculdades isoladas existentes e a UNIANA, transformando-as em Universidade Estadual de 

Goiás, houve a iniciativa de expansão, com a criação de outras UnUs em outras cidades do 

interior do Estado. A expansão das faculdades isoladas públicas estaduais vinha-se 

acentuando bastante desde a segunda metade da década de 1980 e, principalmente na década 

de 1990. Até o ano de 1986, funcionavam apenas três faculdades públicas estaduais em 

Goiás63. Destaca-se que, além dessas três IES que estavam em funcionamento, outras 14 

haviam sido criadas64, sendo gradativamente autorizadas a funcionar no final da década de 

1980 e durante a década de 1990. Até a criação da UEG, em abril de 1999, havia a UNIANA 

e mais 16 faculdades isoladas em funcionamento, conforme detalhou Moreira (2007, p. 111): 

 

A nova instituição aglutinou, portanto, além da Uniana, as seguintes faculdades 
estaduais já em funcionamento: de Goiânia, da cidade de Goiás, de Iporá, de 
Formosa, de Quirinópolis, de Morrinhos, de Itapuranga, de Porangatu, de Uruaçu, de 
São Luis de Montes Belos, de Pires do Rio e de Goianésia. No mesmo ano de 
criação da universidade, as faculdades das seguintes cidades haviam realizado o seu 
primeiro exame vestibular: São Miguel do Araguaia, Itaberaí, Jussara e Luziânia. A 
UEG nasceu com campus em dezessete municípios goianos contando com dezoito 
unidades universitárias. A Universidade Estadual de Anápolis (Uniana) foi dividida, 
do ponto de vista administrativo, dando lugar à Unidade de Ciências Humanas e 
Econômicas e à Unidade de Ciências Exatas e Tecnológicas. 
 

O número de UnUs em funcionamento poderia ser ainda maior, visto que a Lei 

13.456/99 prevê, em seu Art. 2o, inciso II, a transformação da UNIANA e de 28 faculdades 

autárquicas, na Universidade Estadual de Goiás. Ressalta-se que a iniciativa de transformar as 

várias faculdades em universidade representou um atropelamento do que estava previsto nos 

Artigos 109 e 116 da Lei no 26/98: 

 

Art. 109 – As faculdades autárquicas estaduais, que integram o sistema estadual de 
educação, organizar-se-ão como centros universitários estaduais, em conformidade 
com a legislação em vigor. 
Parágrafo Único – Os centros universitários devem, necessariamente, agregar um 
conjunto de instituições de ensino superior estaduais que atendam a critérios de 
localização geográfica, demandas sociais, culturais e de desenvolvimento regional, 

                                                 
63  Uma na Cidade de Goiás; uma em Goiânia (ESEFEGO) e uma em Anápolis. 
64  Essas IES foram criadas nas cidades de: Formosa; Iporá; Itapuranga; Morrinhos; Quirinópolis; Goianésia; 

Anápolis; Pires do Rio; São Luís de Montes Belos; Uruaçu; Itaberaí; Jussara; Porangatu; São Miguel do 
Araguaia. 
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respeitando o disposto no artigo 118 desta Lei. 
 
[...] 
 
Art. 116 – O Poder Público estadual deve, no prazo máximo de um ano, contado 
da data de publicação desta Lei, criar e instituir o Centro Universitário, 
agregando instituições de educação superior existentes, através de estudos e 
consultas à sociedade e, particularmente, às instâncias deliberativas das faculdades 
autárquicas de educação superior estadual. 
Parágrafo Único – Fica estipulado o prazo máximo de oito anos, para a 
transformação do centro universitário, de que trata o caput, em universidade. 
(ESTADO DE GOIÁS, 1998, grifos nossos) 
 

Portanto, dentro das previsões legais, o poder público estadual tinha até o ano de 2006 

para transformar o centro universitário em universidade. Esse centro universitário sequer foi 

criado. Além de criar a universidade, no ano seguinte, o Governo do Estado promoveu uma 

acelerada expansão, tanto em número de UnUs, quanto em número de cursos. Esse processo 

recebeu inúmeras críticas tanto internas quanto externas à universidade, gerando, em 

determinados momentos, alguns conflitos, inclusive entre a presidência da Fundação 

Universidade Estadual de Goiás (FUEG) e a Reitoria da UEG (MOREIRA, 2007). 

Não se trata de questionar a importância da criação de uma universidade multicampi no 

estado, mas as condições em que esta instituição foi criada e vem sendo mantida. Em relação 

ao processo de expansão da educação superior promovido pelo governo do estado a partir da 

criação da UEG, Dourado e Oliveira (2001, p. 78) afirmam: “[...] o processo expansionista 

estadual tem-se efetivado, historicamente, sem as condições básicas para o funcionamento das 

IES, no que tange à infra-estrutura física adequada, contratação e carreira docente, bibliotecas 

e laboratórios.” Esses, aliás, foram os aspectos apontados nos Relatórios de Auto-avaliação 

Institucional de 2005 como as maiores fragilidades da UEG. Além de indicar essas 

fragilidades, os relatórios mostram também enormes diferenças estruturais em relação às suas 

UnUs. 

Exemplos das diferenças estruturais podem ser apontados em relação à existência de 

laboratórios de informática, de auditórios, quadras poliesportivas, laboratórios de cursos, 

situação dos prédios (próprios ou cedidos). Há casos de UnUs que, em 2005, funcionavam em 

prédios cedidos pela prefeitura (Caldas Novas, Itaberaí, Ceres e Crixás) ou por outro órgão do 

estado (Itumbiara) e que ainda continuam funcionando nesses mesmos prédios. A maioria das 

UnUs não possui quadras poliesportivas e auditórios. Em algumas das UnUs que possuem 

auditórios, esses funcionam em salas de aula improvisadas, com capacidade para menos de 

uma centena de pessoas. Há casos de UnUs que não possuem laboratórios de informática, 

como ocorre em Crixás e em Inhumas: “Como não é um laboratório de informática, com 
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projeto específico, não há funcionários responsáveis por esta sala, nem monitores ou tutores. 

A sala também é usada como sala de vídeo e, em geral, serve como sala de aula para a  

[Licenciatura Plena Parcelada] LPP e a Pós-graduação.” (FREITAS; SANTOS, 2006, p. 99). 

Outras possuem laboratórios de informática com computadores sucateados e incompatíveis 

com o número de alunos. Em situações semelhantes, ou piores, estão também as UnUs criadas 

após o ano de 2005. Essas situações demonstram um dos extremos da realidade da UEG. 

O outro extremo, embora não esteja nas condições ideais de uma instituição 

universitária, apresenta melhor estruturação e condições de desenvolvimento das atividades. 

Como muitas UnUs foram criadas por meio de articulações políticas locais, algumas 

conseguiram das prefeituras ou da comunidade local doações de áreas mais extensas para as 

instalações do prédio, como é o caso de Santa Helena, Ipameri e Quirinópolis. Algumas 

UnUs, em comparação com as demais, possuem uma infra-estrutura física razoável, com 

laboratórios de cursos, ginásios de esportes, bibliotecas mais amplas e auditórios para 

realização de eventos, como é o caso das UnUs de Morrinhos, ESEFFEGO, UnUCSEH, 

UnUCET e Porangatu. Os Relatórios de Auto-avaliação Institucional referentes ao ano de 

2005 dessas UnUs demonstraram que, embora haja fragilidades estruturais, suas condições 

estão muito superiores às demais, conforme pode ser observado no relatório da UnU de 

Porangatu: 

 

A Unidade conta com um Laboratório de Informática com 10 computadores de 
geração ultrapassada, conectados à Internet (24 horas), fornecidos pela Secretaria de 
Estado de Ciência e Tecnologia (SECTEC); um Laboratório de Línguas com 36 
cabines de alunos, com 36 painéis auditivos e uma Central de Comando; um 
Laboratório de Ciências (Química, Física e Biologia) com mobílias e equipamentos 
em bom estado de conservação; um Laboratório de Matemática, o qual é conjugado 
com o de Ciências; um Laboratório de História e de Geografia que se encontram em 
fase de estruturação e que funcionam em uma única sala improvisada.  O auditório, 
recém construído, com capacidade para 150 pessoas, aguarda recursos para sua 
finalização, como a implantação de um sistema com ar condicionado, equipamentos 
de som, cortinas entre outros. 
A Biblioteca possui um acervo de periódicos especializados nas áreas de Biologia, 
Gestão Pública, Geografia, História, Letras, Matemática, Pedagogia, Sistemas de 
Informação. Atualmente, possuí assinaturas do jornal Diário da Manhã e da revista 
Isto É. (PEREIRA; ARAÚJO, 2006, p. 45-46). 
 

Percebe-se que na UnU de Porangatu, assim como em Morrinhos, ESEFFEGO, 

UnUCSEH e UnUCET e outras (não muitas) que não foram mencionadas, existem os 

laboratórios de cursos, laboratório de informática, auditório e melhores bibliotecas (embora 

estas ainda estejam em condições, também, um tanto precárias).  

Apesar da falta de condições básicas para funcionamento das 31 UnUs existentes 
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apresentadas acima, no ano de 2005, foi aprovada em Conselho Universitário, a criação de 

mais oito unidades universitárias nas cidades de: Edéia, Goiânia – Laranjeiras, Jataí, 

Mineiros, Niquelândia, Palmeiras de Goiás, Pirenópolis e Trindade. Percebe-se que esta 

iniciativa deu-se por meio de um acordo entre a UEG e o poder público municipal dessas 

cidades, uma vez que ficou definido na Resolução – CsU no 052: “Art.2º. – Autorizar a 

implantação de Cursos nestas novas unidades somente após a aprovação dos seus Projetos 

Pedagógicos pelo Conselho Universitário e da consolidação do repasse de 1% da 

arrecadação financeira das respectivas Prefeituras.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

GOIÁS, 2005a, grifo nosso) 

Posteriormente, ainda foram criadas unidades nas cidades de Senador Canedo e 

Aparecida de Goiânia, no entanto, nessas duas UnUs ainda não estão funcionando cursos 

regulares. Portanto, no ano de 1999, a UEG funcionou com 18 UnUs, ampliando, até o ano de 

2003, para 31. No ano de 2006 e 2007 novas UnUs entraram em funcionamento, de forma 

que, atualmente, existem 41 UnUs e 11 pólos funcionando. 

Quanto aos cursos, a UEG oferece cursos de graduação (bacharelado, licenciatura e 

tecnológico), pós-graduação lato sensu e stricto sensu (Mestrado). De acordo com os dados 

publicados no sítio da instituição (http://www.prg.ueg.br/cursos_geral.php), a UEG oferece 33 

cursos de bacharelado, com um total de 1.230 vagas, 77 cursos de licenciatura, com um total 

de 2.985 vagas e 19 cursos tecnológicos, com oferta de 720, totalizando uma oferta geral de 

4.935 vagas nos cursos de graduação regular (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 

2008a)65.  

No nível de pós-graduação lato sensu, a UEG possuía, no mês de março/2008, 17 cursos 

em andamento, com um total de 608 alunos. Na pós-graduação stricto sensu, são oferecidos 

três cursos de mestrado próprio: Mestrado Profissional em Tecnologia Farmacêutica66 (22 

alunos), Mestrado em Engenharia Agrícola67 (23 alunos) e Mestrado em Ciências 

                                                 
65 Além dos cursos regulares, a UEG oferece cursos por meio de projetos especiais, como os cursos de 

Licenciatura Plena Parcelada e os Cursos Seqüenciais.  
66 O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento em Tecnologia 

Farmacêutica tem por objetivo a formação de pessoal qualificado para o exercício de atividades profissionais 
no setor produtivo farmacêutico. Esse programa será realizado numa associação entre a Universidade Católica 
de Goiás (UCG), a Universidade Estadual de Goiás (UEG), o Centro Universitário de Anápolis 
(UniEVANGÉLICA). (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2008b) 

67 O Mestrado Acadêmico em Engenharia Agrícola foi recomendado pelo Conselho Técnico e Científico da 
CAPES/MEC, reunido em 08 de junho de 2006, tendo recebido o conceito 3 (três). O programa iniciou suas 
atividades no segundo semestre de 2006, estruturado em duas áreas de concentração: Engenharia de Sistemas 
Agroindustriais e Recursos Hídricos e Meio Ambiente. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 
2008b. Grifos do autor) 

http://www.ucg.br/
http://www.unievangelica.edu.br/
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Moleculares68 (19 alunos). (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2008b). Além dos 

mestrados próprio, “[...] a UEG realizou programas interinstitucionais de pós-graduação 

stricto sensu  em (1) Geografia, parceria com a UFG, em (2) História, parceria com a UnB e 

em (3) Educação, parceria com a Universidade de Havana.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE GOIÁS, 2008b) 

Com essa descrição da UEG, embora tenham sido apresentados apenas alguns aspectos, 

é possível perceber que, depois de nove anos de sua criação, ela continua apresentando 

precárias condições de funcionamento, especialmente no atendimento dos aspectos físicos e 

de quadro docente efetivo com qualificação para atender, especialmente, as demandas de pós-

graduação stricto sensu. Em muitas áreas ainda falta um quadro de professores doutores 

efetivos suficientes para se criar programas de mestrado e/ou doutorado próprios. O 

crescimento acelerado da instituição sem as devidas condições parece ter dificultado o 

investimento em pesquisas, a realização de concursos para professores e a consolidação dos 

grupos de pesquisa nas diversas áreas de conhecimento trabalhadas na instituição. 

Muitos fatores apontados acima interferem de forma direta ou indireta na realização da 

auto-avaliação da instituição, especialmente aqueles que dizem respeito às questões 

financeiras, de infra-estrutura física (laboratórios, bibliotecas e disponibilidade de salas) e 

materiais para realização de atividades de avaliação (computadores e impressoras). Conforme 

pode ser observado na seqüência das análises desse capítulo, esses fatores têm dificultado a 

implementação do Programa de Avaliação Institucional da Universidade Estadual de Goiás.  

 

 

3.2 O Programa de Avaliação Institucional da Universidade Estadual de Goiás 

(PAI/UEG): aspectos estruturadores 

 

 

Para melhor compreensão do processo de institucionalização da auto-avaliação na UEG, 

discutido nos próximos tópicos deste capítulo, procurou-se descrever o PAI/UEG, abordando 

seus aspectos mais importantes: objetivos, princípios e finalidades, as dimensões/indicadores 

a serem avaliados, metodologia/procedimentos metodológicos e os responsáveis por sua 
                                                 
68 O Mestrado Acadêmico em Ciências Moleculares foi recomendado pelo Conselho Técnico e Científico da 

CAPES/MEC, reunido em 19 de setembro de 2005, tendo recebido o conceito 3 (três). O programa iniciou suas 
atividades no primeiro semestre de 2006, na área de concentração Físico-Química Molecular, e conta com 9 
(nove) pesquisadores da UnUCET/UEG. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2008b. Grifos do 
autor) 
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realização.  

O PAI/UEG representa um importante marco na auto-avaliação dessa instituição. 

Conforme já discutido anteriormente e mencionado no próprio programa, a avaliação 

institucional da UEG tem sua origem, possivelmente, em alguma faculdade isolada, que fazia 

avaliações de seu quadro docente, discente e das condições físicas, de forma assistemática, 

anterior ao processo de criação dessa universidade. Porém, este é o primeiro documento 

formal elaborado e aprovado por órgão colegiado da instituição com a finalidade de orientar o 

desenvolvimento da auto-avaliação institucional da UEG. 

Esse programa se constituiu no principal documento que orienta as atividades de auto-

avaliação institucional a serem desenvolvidas na UEG. A elaboração deste documento foi 

assumida pela Comissão da Assessoria de Avaliação Institucional da UEG (CAAI), sob 

responsabilidade de seus membros: Prof. Dra. Iria Brzezinski (UCG), Prof. Dra. Maria 

Esperança Fernandes Carneiro (UCG) e Prof. MS. Wanderley Azevedo de Brito (UCG). De 

acordo com o(a) entrevistado(a)/CAAI/N.03 (2008), essa Comissão foi convidada, em 

setembro de 2002, para elaborar o Programa de Auto-Avaliação Institucional da UEG e 

deveria contribuir com o processo por noventa dias,  mas continua assessorando a 

implementação do PAI/UEG até o momento (junho/2008).  

Desde que foi criada, em 2002, a CAAI está à frente das atividades de auto-avaliação 

institucional da UEG, assumindo inicialmente sua realização (2003-2004) e, posteriormente, a 

partir de 2005, coordenando/assessorando os Núcleos de Avaliação Institucional (NAI)69 na 

realização dessas atividades avaliativas. De acordo com relatos de sua equipe, ela “articula”, 

“media”, “consolida”, “trabalha na formação de pesquisadores” e “subsidia ações do 

planejamento e da gestão”. Portanto, o papel da CAAI é fazer uma articulação dos trabalhos 

desenvolvidos nos NAI, mediando a construção de instrumentos de coleta de dados e a 

consolidação de um documento único que diz respeito à realidade de todas as UnUs, além de 

trabalhar na formação de pesquisadores-avaliadores. 

Numa universidade multicampi da extensão da UEG, é fundamental que exista uma 

comissão central que coordene a avaliação a ser realizada em cada UnU, especialmente, 

porque até o momento (meados de 2008), a CPA, que foi criada em 2004, ainda não foi 

instalada. Conforme está expresso no PAI/UEG, é imprescindível a existência de uma 
                                                 
69 Inicialmente, em 2005, os NAI foram criados em 29 UnUs e nos Órgãos da Administração Superior: Pró-

Reitoria de Graduação, Pró-Reitoria de Extensão, Pró-Reitoria de Pesquisa, Diretoria de Planejamento e 
Secretaria dos Cursos Seqüenciais. Duas UnUs não conseguiram enviar servidores para participar do Curso de 
Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação Institucional, por isso, não foi possível constituir seus NAI naquele 
momento. Posteriormente, em 2007, foi feito um treinamento com servidores dessas duas UnUs para que 
compreendessem o processo de auto-avaliação que está sendo desenvolvido e assumisse os NAI desses locais. 
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“Comissão Nuclear” que responda “pelo processo de forma global e totalizante”. Nesse 

sentido, enquanto a CPA não é instalada a CAAI continua na condução desse processo, 

procurando contemplar os objetivos definidos no PAI/UEG. 

O objetivo geral do Programa é “Desenvolver a cultura da avaliação na Universidade 

Estadual de Goiás, promovendo o autoconhecimento e formulando subsídios com a finalidade 

de aprimorar as políticas acadêmicas e de gestão da instituição.” (BRZEZINSKI; 

CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 25). Esse objetivo está ancorado na idéia de uma avaliação 

contínua, formativa e promotora do aperfeiçoamento dos sujeitos e da instituição. Nesse 

sentido, o desenvolvimento da “cultura da avaliação” torna-se, então, o objetivo central do 

programa.  

Foram apontados, também, 11 objetivos específicos, que, de forma geral, caracterizam-

se, especialmente, por buscar contribuir com a melhoria da qualidade das atividades 

desenvolvidas e dos produtos oferecidos pela UEG; por subsidiar as tomadas de decisões e 

por buscar promover melhor desenvolvimento da comunidade e da instituição. Embora alguns 

objetivos apontem para a consecução de uma ou outra dimensão, como o Projeto Político-

Pedagógico e Administrativo da UEG, para a pesquisa ou a integração da UEG com a 

sociedade, é possível perceber que esses objetivos não estão pautados em ações pontuais e 

nem restritos a determinada dimensão da universidade, a maioria deles está relacionada a 

várias dimensões. 

Outro importante aspecto do PAI/UEG que merece ser descrito são os princípios que 

norteiam a realização da auto-avaliação institucional na UEG. No Programa, estão explícitos 

os princípios de Totalidade, Continuidade, Unidade na diversidade, Transparência e 

Racionalidade na gestão. Como se considera ser esse um dos aspectos centrais desse 

programa, optou-se por transcrevê-los na íntegra: 

 

Totalidade – compreende o envolvimento orgânico de toda a Universidade e de 
todas atividades: de ensino, pesquisa, extensão, práticas culturais e de gestão 
universitária. Se considerada em termos absolutos, a totalidade parece um horizonte 
inatingível, mas esse princípio deve ser interpretado como um horizonte de 
aproximação, de integração. 
Continuidade – expressa-se pelo movimento contínuo e processual de 
desenvolvimento da avaliação institucional com a definição dos espaçamentos 
temporais entre as etapas e os resultados, para a tomada de decisões e a efetivação 
de mudanças ou ajustamentos inerentes ao processo de avaliação. 
Unidade na diversidade – respeitando-se a especificidade e as particularidades de 
cada Unidade Universitária e Pólo assegura-se, por meio deste princípio, a unidade 
complexa como núcleo articulador da avaliação global da universidade. 
Transparência – entendida pela possibilidade de acesso aos dados objetivos e pela 
divulgação irrestrita das informações, dos procedimentos e dos resultados, bem 
como pela participação equânime de todos os envolvidos no processo avaliativo. 
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Racionalidade na gestão – traduzida por uma estrutura orçamental e de alocação de 
recursos geridos de modo a não multiplicar procedimentos e despender esforços 
idênticos para obter os mesmos resultados, impedindo paralelismo de atividades, 
garantindo o desenvolvimento da política e da cultura da avaliação institucional. 
(BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 28-29, grifos dos autores). 
 

Uma das características mais importantes da avaliação institucional da UEG está em 

uma de suas finalidades: “[...] proporcionar a abertura de caminhos para qualificar melhor as 

funções da universidade, promovendo o autoconhecimento e a tomada de decisões, assim 

como o aperfeiçoamento de sua dinâmica funcional e de seus resultados.” (BRZEZINSKI; 

CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 15). A idéia de promover o desenvolvimento institucional a 

partir de um diagnóstico da instituição também está explícita no discurso dos membros da 

CAAI. Ao ser questionado(a) sobre as finalidades da avaliação institucional desenvolvida na 

UEG, o(a) entrevistado(a)/CAAI/N.01 (2008) afirma que a avaliação é importante porque 

“[...] ela é sinalizadora, ela mostra pra mim, ela é diagnóstica, ela me apresenta algumas 

possibilidades da realidade, ela me apresenta algumas questões da realidade que eu preciso 

me debruçar sobre elas, e a partir daí fazer o meu planejamento, as minhas proposições [...]”. 

Nesse sentido, percebe-se que um dos vieses (não é o único, nem o principal) da auto-

avaliação institucional é a instrumentalização da gestão.  

Uma das questões que sempre devem ser feitas quando se pensa em qualquer processo 

avaliativo é: “o que será avaliado?”.  De acordo com o que está expresso no PAI/UEG, o que 

deve ser avaliado está agrupado em quinze dimensões/indicadores:  

 

ensino; pesquisa; pós-graduação; extensão; atividades culturais; gestão acadêmica; 
corpo docente; corpo discente; gestão administrativa; desenvolvimento profissional 
de pessoal técnico-administrativo; infra-estrutura; impacto da atuação egresso na 
comunidade, no mundo do trabalho; impacto das atividades da instituição no 
desenvolvimento local e regional e recursos financeiros. (BRZEZINSKI; 
CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 31) 

 

Conforme foi possível observar nos Relatórios de Auto-avaliação Institucional, 

elaborados a partir de 2005, procurou-se incorporar todas essas dimensões/indicadores na 

auto-avaliação realizada nesse ano. No entanto, as dimensões/indicadores “impacto da 

atuação do egresso na comunidade, no mundo do trabalho” e “impacto das atividades da 

instituição no desenvolvimento local e regional” não foram incorporadas nas avaliações. 

Tão importante quanto “o que será avaliado” é o “como será avaliado?”. Nesse sentido, 

no PAI/UEG, definiu-se a pesquisa-ação como a modalidade de pesquisa preferencial para o 

seu desenvolvimento. A perspectiva de pesquisa-ação é entendida como uma possibilidade 
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dos pesquisadores-avaliadores intervirem na “realidade-objeto”, promovendo mudanças, ou, 

no mínimo, fazendo proposições, visando mudanças nas práticas institucionais.  

Conforme está descrito no PAI/UEG, a “Investigação qualitativa em educação”, de 

Bogdan e Biklen (1994), é o referencial teórico básico que orienta a metodologia de avaliação 

a ser adotada pelos membros dos NAI. Conforme está explícito no Programa, esses autores 

apontam pelo menos cinco características dessa modalidade de pesquisa: 

a) Favorece muito mais a compreensão do processo do que dos resultados; 

b) A fonte direta de dados é o ambiente natural e o pesquisador constitui o instrumento 

principal; 

c) Os “significados” consistem importância vital na abordagem qualitativa; 

d) A pesquisa qualitativa é descritiva; 

e) A análise dos dados recolhidos é indutiva. 

A proposta metodológica procura justificar e incorporar cada uma das características 

elencadas, ajustando-as à realidade da UEG como o objeto de investigação. Os procedimentos 

de pesquisa se baseiam, principalmente, na “Análise de Conteúdo”. Se, por um lado, essa 

perspectiva de pesquisa qualitativa é coerente com a modalidade de pesquisa-ação e 

proporciona uma visão mais ampla e aprofundada dos dados, por outro, a complexidade dos 

procedimentos de coleta, de sistematização e análise dos dados exige um esforço maior dos 

pesquisadores (muitos deles sem experiência em pesquisas) para a realização da avaliação de 

suas UnUs. Nesse sentido, é importante abordar “Quem?” deve realizar a auto-avaliação 

institucional na UEG. 

De acordo com o PAI/UEG, os NAI “[...] são elementos indispensáveis ao 

desenvolvimento da avaliação interna.” (BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 27). 

No Programa e nos relatos dos membros da CAAI, defende-se a idéia de que a auto-avaliação 

de cada UnU deve ser feita pelo pesquisador-avaliador da UnU. Conforme está expresso no 

PAI/UEG, “A avaliação institucional interna depende, quase que na sua totalidade, do 

investigador que deve conhecer em profundidade a instituição, isto é, o ambiente próprio, pois 

é nele que o pesquisador permanece cotidianamente.” (BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 

2005, p. 32). Apesar de não estar expresso de forma clara no PAI/UEG, nas entrevistas 

realizadas com a equipe da CAAI, fica explícito que “os avaliadores é o pessoal do NAI.” 

(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). Portanto, o “investigador” do qual o PAI/UEG 

está tratando são os membros do NAI. As justificativas do PAI/UEG e da equipe da CAAI são 

de que o NAI tem maiores condições de debruçar sobre os dados e fazer as análises, cruzando 

informações, percebendo interconexões entre um aspecto e outro demonstradas nos dados 
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quantitativos. É ele que conhece o dia-a-dia, as relações que se estabelecem, as dificuldades 

encontradas, a dinâmica de funcionamento, enfim, são os membros dos NAI e os demais 

membros da comunidade local os responsáveis por apresentar a realidade de sua UnU.  

Com o objetivo de ampliar as informações acima, que procuram descrever o PAI/UEG, 

foi incluído, em anexo, o Quadro 1 – Estratégias para o desenvolvimento do Processo de 

Auto-avaliação Institucional (ANEXO E). Esse quadro apresenta as 34 atividades/ações a 

serem desenvolvidas nesse período, bem como órgão/responsável pela execução de cada uma 

das ações e o cronograma de execução. 

 

 

3.3 A auto-avaliação da UEG e o SINAES: semelhanças e diferenças 

 

 

Tendo por base o processo de institucionalização da auto-avaliação na UEG é possível 

examinar, mais pormenorizadamente, as semelhanças e diferenças mais significativas entre o 

SINAES, especialmente naquilo que diz respeito à auto-avaliação institucional, e o processo 

de auto-avaliação que vem sendo implementado pela UEG.  

As semelhanças e diferenças que se buscam identificar tornam-se mais perceptíveis a 

partir de uma análise comparativa entre as duas propostas. Nesse sentido, procurou-se retomar 

as discussões sobre alguns aspectos que foram abordados no decorrer desta dissertação, como 

concepções e, especialmente, os princípios e finalidades que orientam as duas propostas. 

Além desses aspectos, serão discutidos os objetivos e as dimensões que devem ser avaliadas. 

Para melhor visualização e compreensão desses itens nas duas propostas, foram reproduzidas 

algumas partes da legislação do SINAES e do Programa de Avaliação da UEG e apresentadas 

no Quadro 1, a seguir. 

 
Quadro 1: Semelhanças e diferenças entre a auto-avaliação da UEG e o SINAES 
 
ASPECTOS AUTO-AVALIAÇÃO NO SINAES AUTO-AVALIAÇÃO NA UEG 

CONCEPÇÃO 

- a avaliação interna é um processo contínuo 
por meio do qual uma instituição constrói 
conhecimento sobre sua própria realidade, 
buscando compreender os significados do 
conjunto de suas atividades para melhorar a 
qualidade educativa e alcançar maior 
relevância social. Para tanto, sistematiza 
informações, analisa coletivamente os 
significados de suas realizações, desvenda 
formas de organização, administração e ação, 
identifica pontos fracos, bem como pontos 

‐ Nós acreditamos numa concepção de 
avaliação formativa, processual, fundamentada 
na pesquisa qualitativa e também numa 
concepção de auto-avaliação democrática que 
permite e considera fundamental a participação 
de todos os sujeitos que compõem a instituição. 
Nesse sentido, defendemos um modelo de 
avaliação institucional que transcende o modelo 
exclusivamente quantitativo ou de controle 
institucional de qualquer natureza. Por isso, 
consideramos que o objetivo da avaliação 
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fortes e potencialidades, e estabelece 
estratégias de superação de problemas. A 
avaliação interna ou auto-avaliação é, 
portanto, um processo cíclico, criativo e 
renovador de análise, interpretação e síntese 
das dimensões que definem a IES. 
(BRASIL.MEC/INEP, 2004b, p. 11). 

institucional é criar condições para conhecer a 
instituição na sua totalidade; produzir 
conhecimento por meio de pesquisa ou da 
pesquisa em auto-avaliação institucional; 
qualificar melhor o conjunto de atividades 
acadêmicas institucionais e, também, verificar o 
desenvolvimento das atividades fins da 
instituição, a saber: ensino, pesquisa e extensão. 
Entendemos que auto-avaliação institucional 
também visa verificar o cumprimento da função 
social da universidade, bem como, fazer um 
diagnóstico da real situação da instituição e 
criar condições efetivas para o seu 
desenvolvimento. 
(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.04, 2008). 

PRINCÍPIOS 

- a responsabilidade social com a qualidade 
da educação superior; 
- reconhecimento da diversidade do sistema; 
- o respeito à identidade, à missão e à história 

das instituições;  
- a globalidade institucional pela utilização de 
um conjunto significativo de indicadores 
considerados em sua relação orgânica;  
- a continuidade do processo avaliativo como 
instrumento de política educacional para cada 
instituição e o sistema de educação superior 
em seu conjunto. (BRASIL.MEC/INEP, 
2004c, p. 13). 

- continuidade; 
- unidade na diversidade;  
- totalidade;  
- transparência;  
- racionalidade na gestão. (BRZEZINSKI; 
CARNEIRO; BRITO, 2005). 

OBJETIVO 
GERAL 

- promover a realização autônoma do projeto 
institucional, de modo a garantir a qualidade 
acadêmica no ensino, na pesquisa, na 
extensão, na gestão e no cumprimento de sua 
pertinência e responsabilidade social. 
(BRASIL.MEC/INEP, 2004c, p. 10). 

- desenvolver a cultura da avaliação da 
avaliação da Universidade Estadual de Goiás, 
promovendo o autoconhecimento e formulando 
subsídios com a finalidade de aprimorar as 
políticas acadêmicas e de gestão da instituição. 
(BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 
25). 

OBJETIVOS 
ESPECÍFICOS 

- produzir conhecimentos; 
- pôr em questão os sentidos do conjunto de 
atividades e finalidades cumpridas pela 
instituição; 
- identificar as causas dos seus problemas e 
deficiências; 
- aumentar a consciência pedagógica e 
capacidade profissional do corpo docente e 
técnico-administrativo; 
- fortalecer as relações de cooperação entre os 
diversos atores institucionais; 
- tornar mais efetiva a vinculação da 
instituição com a comunidade; 
- julgar acerca da relevância científica e social 
de suas atividades e produtos; 
- prestar contas à sociedade. 
(BRASIL.MEC/INEP, 2004b, p. 9). 

- contribuir para a configuração da identidade 
da UEG; 
- oferecer subsídios para a continuidade da 
elaboração do Projeto Político-Pedagógico e 
Administrativo da UEG; 
- sensibilizar a comunidade acadêmica uegeana 
para a importância da Avaliação Institucional 
interna e externa como processos contínuos e 
coletivos; 
- contribuir para o desenvolvimento da cultura 
da Avaliação Institucional da UEG; 
- considerar a diversidade na unidade complexa 
da universidade multicampi; 
- avaliar e fornecer subsídios para melhorar a 
qualidade das atividades acadêmicas, 
possibilitando o desenvolvimento e ampliação 
dessas atividades; 
- avaliar e fornecer subsídios para melhorar a 
qualidade dos cursos e das atividades não 
regulares e não formais que ocorrem em 
atendimento das demandas sociais do Estado de 
Goiás; 
- contribuir para promover um melhor 
desenvolvimento humano, profissional e 
institucional da UEG; 
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- desenvolver um plano de trabalho e projetos 
de pesquisa que visem o acompanhamento dos 
egressos; 
- contribuir para favorecer a integração e a 
comunicação entre os órgãos superior 
localizados na sede da Reitoria e as Unidades 
Universitárias e Pólos. (BRZEZINSKI; 
CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 29-30). 

FINALIDADE 

- impulsionar mudanças no processo 
acadêmico de produção e disseminação de 
conhecimento, que se concretiza na formação 
de cidadãos e profissionais e no 
desenvolvimento de atividades de pesquisa e 
de extensão. Neste sentido, contribui para a 
formulação de caminhos para a 
transformação da educação superior, 
evidenciando seu compromisso com a 
construção de uma sociedade mais justa e 
solidária e, portanto, mais democrática e 
menos excludente. (BRASIL.MEC/INEP, 
2004c, p. 10). 

- [...] proporcionar a abertura de caminhos para 
qualificar melhor as funções da universidade, 
promovendo o autoconhecimento e a tomada de 
decisões, assim como o aperfeiçoamento de sua 
dinâmica funcional e de seus resultados. 
(BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 
15). 

DIMENSÕES70 

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

I – ensino; 
II – pesquisa; 
III – pós-graduação; 
IV – extensão; 
V – atividades culturais; 
VI – gestão acadêmica; 
VII – corpo docente; 
VIII – corpo discente; 
IX – gestão administrativa; 
X – desenvolvimento profissional de pessoal 
técnico-administrativo; 
XI – infra-estrutura; 
XII – impacto da atuação egresso na 
comunidade, no mundo do trabalho; 
XIII – impacto das atividades da instituição no 
desenvolvimento local e regional; 
XIV – recursos financeiros. (BRZEZINSKI; 
CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 31). 

                                                 
70 Dimensões são agrupamentos de grandes traços ou características referentes aos aspectos institucionais sobre 

os quais se emite juízo de valor e que, em seu conjunto, expressam a totalidade da instituição. 
(BRASIL.MEC/INEP, 2006b, p. 38) 
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X – sustentabilidade financeira, tendo em 
vista o significado social da continuidade dos 
compromissos na oferta da educação superior. 
(Art. 3o, Lei no 10.861/04) 
(BRASIL.MEC/INEP, 2004a, p. 136-137). 

CPA 

- terão por atribuição a coordenação dos 
processos internos de avaliação da instituição, 
de sistematização e de prestação das 
informações solicitadas pelo INEP; 
- serão autônomas em relação a conselhos e 
demais órgãos colegiados existentes na IES; 
- deverá ser composta assegurando a 
participação de todos os segmentos da 
comunidade acadêmica (docente, discente e 
técnico-administrativo) e de representantes da 
sociedade civil organizada. (Portaria no 
2.051/2004) (BRASIL.MEC/INEP, 2004a) 

- foi constituída com o objetivo de assegurar o 
processo de avaliação, devendo cumprir pelo 
menos 09 (nove) atribuições, conforme o Art. 
2o da Res. Ad-Referendum CSU no 31/2004; 
- deve ser autônoma em relação aos conselhos e 
demais órgãos colegiados universitários; 
- é composta por 12 (doze) representantes da 
comunidade acadêmica e da sociedade civil 
organizada. (UNIVERSIDADE ESTADUAL 
DE GOIÁS, 2004a). 

 

Antes de realizar uma análise das duas propostas, convém mencionar que o Programa 

de Avaliação Institucional da UEG foi elaborado antes da aprovação da Lei no 10.861/2004, 

que criou o SINAES. Mas como é possível perceber, o referencial teórico que orientou a 

elaboração do referido programa era semelhante ao referencial que orientou as discussões da 

CEA na elaboração da proposta original do SINAES. Além disso, em 2005 o Programa foi 

reformulado, com o objetivo de ser adaptado à legislação do SINAES e ao Decreto no 

6.006/2004, do Governo do Estado de Goiás71. Por isso, conforme pode ser observado no 

quadro 1, há muitas semelhanças entre as duas propostas, no diz que respeito à avaliação 

institucional.  

A identificação dessas semelhanças começa pela comparação da concepção de auto-

avaliação das duas propostas. Ambas entendem a avaliação como um processo contínuo que 

deve ser desenvolvido coletivamente, buscando compreender melhor a dinâmica de 

funcionamento da IES, produzindo, assim, conhecimento sobre a realidade da instituição e 

sobre o próprio processo avaliativo, em virtude de sua continuidade. Acrescenta-se ainda que 

o conhecimento da realidade deve proporcionar a elaboração de um diagnóstico da IES, com 

fins de determinar ações que visem o desenvolvimento da instituição e o cumprimento da sua 

função social.  

Uma das principais diferenças que pode ser apontada tanto no Programa de Avaliação 

Institucional da UEG, como no discurso dos membros da CAAI é que a auto-avaliação da 

UEG deve ser desenvolvida numa perspectiva de pesquisa. Nesse sentido, buscou-se 

qualificar um grupo de avaliadores-pesquisadores responsáveis por coordenar/realizar a auto-

                                                 
71 Esse Decreto trata da avaliação da qualidade da gestão no âmbito dos órgãos e das entidades do Poder 

Executivo do Estado de Goiás. 
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avaliação em cada Unidade Universitária da instituição. A respeito dessa peculiaridade da 

auto-avaliação da UEG dois pontos devem ser destacados: 1) a organização em UnUs situadas 

em diversas localidades no interior do Estado exigiu a descentralização do processo 

avaliativo, o que foi resolvido com a criação de Núcleos de Avaliação Institucional em cada 

Unidade Universitária; 2) a qualificação por meio de um curso de pós-graduação lato sensu 

tornou-se, na visão dos membros da CAAI, um diferencial positivo no processo de 

institucionalização da auto-avaliação na UEG.  

Em relação ao entendimento da avaliação numa perspectiva de pesquisa, é importante 

acrescentar que na metodologia de avaliação definida no Programa de Avaliação a pesquisa-

ação é apontada como a modalidade de pesquisa ideal para atender o objetivo de construir a 

cultura da avaliação na UEG. Nesse sentido, os membros dos NAI devem realizar uma 

avaliação quanti-qualitativa, formativa, diagnóstica e, acima de tudo, propositiva, com 

objetivos de gerar mudanças tanto na instituição, como nos próprios sujeitos envolvidos no 

processo avaliativo, daí a importância de qualificar pesquisadores-avaliadores responsáveis 

pela realização da auto-avaliação. Pode-se dizer que apesar das limitações identificadas na 

execução do PAI/UEG, a tentativa de buscar qualificar melhor o próprio processo de auto-

avaliação é fruto de uma concepção de avaliação institucional que entende o caráter 

educativo/formativo como central na concepção de avaliação. 

Apesar dos NAI não terem autonomia administrativa para implementar algumas 

mudanças, como aquelas que dependem de investimentos, por exemplo, de acordo com o 

PAI/UEG, “A pesquisa-ação supõe a intervenção do pesquisador para mudar a realidade-

objeto da pesquisa ou, no mínimo, o pesquisador deve apresentar sugestões/recomendações 

tendentes à mudança.” (BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 34). Como uma das 

características da pesquisa-ação é a intervenção na realidade-objeto, supõe-se que o papel dos 

NAI vai além das atividades avaliativas e da elaboração de relatórios. Como “pesquisadores 

em ação” eles devem atuar ativamente, no sentido de tentar promover as mudanças sugeridas 

a partir dos resultados das avaliações. Isso não significa que suas ações devam ser isoladas, 

que os resultados são propriedade dos pesquisadores-avaliadores dos NAI para que eles 

decidam o que fazer com os resultados da avaliação. A responsabilidade pelas mudanças a 

serem implementadas é de toda a comunidade acadêmica.  

Como pesquisadores-avaliadores, responsáveis pela sistematização dos resultados, os 

NAI têm a responsabilidade de promover momentos para divulgação e debates sobre os 

resultados. Nesse sentido, uma importante estratégia a ser adotada é a de buscar sensibilizar a 

comunidade acadêmica para a importância da auto-avaliação institucional, mostrando que a 
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principal finalidade dos resultados do processo avaliativo deve ser a qualificação das 

atividades acadêmicas   

No que se referem aos princípios, as semelhanças entre as duas propostas são ainda 

mais perceptíveis. Destaca-se no caso da auto-avaliação da UEG o princípio da racionalidade 

na gestão. Conforme está expresso no Programa de Avaliação Institucional,  

 

Racionalidade na gestão: traduzida por uma estrutura orçamental e de alocação de 
recursos geridos de modo a não multiplicar procedimentos e despender esforços 
idênticos para obter os mesmos resultados, impedindo paralelismo de atividades, 
garantindo o desenvolvimento da política e da cultura da avaliação institucional. 
(BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 29, grifo dos autores). 
 

A incorporação desse princípio é compreensível, sobretudo pela falta de autonomia 

política e financeira da instituição. Numa instituição em que impera a falta de recursos e o 

acúmulo de funções assumidas por seus servidores, especialmente os técnico-administrativos 

e os gestores, parece ser imprescindível a observância desse princípio. Ressalte-se que em 

relação à multiplicação de procedimentos e/ou paralelismo de atividades, a UEG desenvolve 

dois processos de avaliação paralelos (auto-avaliação institucional e avaliação da gestão).  

O desenvolvimento do Programa Qualidade UEG (PQUEG), conduzido pela Diretoria 

de Planejamento, com o objetivo de avaliar a qualidade da gestão, “[...] é uma duplicação de 

esforços” (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008) e também de recursos para sua 

realização. Porém, por força do Decreto no 6.006/2004, há um grupo que defende a 

continuidade dessa avaliação, independentemente dessa norma interferir na autonomia da 

universidade. 

Apesar de algumas semelhanças, foi no item objetivos que foram encontradas as 

maiores diferenças entre a auto-avaliação do SINAES e a auto-avaliação da UEG. Porém, é 

preciso levar em consideração que os objetivos expressos na legislação do SINAES buscam 

de forma genérica orientar a implementação da auto-avaliação institucional em todas as 

instituições, ao passo que os objetivos expressos no Programa de Avaliação Institucional da 

UEG busca contemplar a realidade apenas da referida instituição. Além disso, há objetivos do 

SINAES que não estão explícitos no projeto de avaliação da UEG, como “julgar acerca da 

relevância científica e social de suas atividades e produtos” e “prestar contas à sociedade”, 

mas que são contemplados em itens como princípios e metodologia de avaliação. 

Numa análise conjunta dos itens finalidade, dimensões e CPA, expressas nas duas 

propostas, é possível perceber que não há diferenças significativas entre elas. Apesar de 
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aparentemente haver muitas diferenças nas dimensões a serem contempladas pela avaliação, 

elas se apresentam muito mais na forma de classificar o que seria uma dimensão. Na prática, 

ao que parece, todas as dimensões do SINAES são contempladas no PAI/UEG. Essa 

percepção é possível quando se confronta os Questionários Online72 que são respondidos por 

alunos, professores, gestores e técnico-administrativos e os Relatórios de Auto-Avaliação 

Institucional 200573 com o documento Roteiro de Auto-Avaliação Institucional 200474. 

A proposta de CPA da UEG atende ao que está expresso na Portaria no 2.051/2004, no 

que diz respeito à sua constituição. No entanto, como já foi relatado, ela ainda não foi 

instalada. Parte dos trabalhos que são atribuições da CPA da UEG é assumida pela CAAI. No 

entanto, conforme foi frisado em entrevista (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008), a 

CAAI é uma Comissão temporária que tinha como objetivo estruturar e dar suporte ao 

processo de institucionalização da auto-avaliação na UEG. Afirma-se ainda que há extrema 

urgência em instalar a CPA para dar legitimidade ao processo de avaliação assumido pela 

CAAI e os NAI. 

De uma forma geral, as diferenças mais significativas se dão na própria forma de 

institucionalização da auto-avaliação na UEG e na forma de condução do próprio processo de 

avaliação. Como já foi mencionado em itens anteriores, antes de qualquer exigência de órgão 

externo em relação à realização do processo de auto-avaliação, a UEG já buscava 

implementar um projeto com características próprias. É possível afirmar que o projeto de 

avaliação institucional que se propunha construir para a UEG era acima de tudo uma proposta 

acadêmica, que se constituía de forma autônoma, democrática e participativa. Nesse sentido, 

ela guarda muito mais semelhanças com o PAIUB do que com o próprio SINAES. 

Apesar das dificuldades de implementar um processo que resguardasse a autonomia 

adquirida pelo PAIUB, especialmente no início da década de 1990, a sua continuidade e a 

posterior adequação ao SINAES conseguiu preservar os princípios básicos, defendidos desde 

as primeiras tentativas de construção de um projeto próprio de auto-avaliação. Estes 

princípios são: a continuidade, a globalidade, o respeito às peculiaridades das diversas 

                                                 
72 As dimensões, bem como, a forma de organização dos Questionários Online 2007, poderão ser consultados no 

ANEXO A. 
73 Nesses Relatórios procurou-se desenvolver um estudo histórico sobre a UEG e cada Unidade Universitária; o 

referencial teórico e a metodologia que orientou/orienta a auto-avaliação da UEG; uma detalhada análise sobre 
as condições físicas e instrumentais, os cursos oferecidos, as atividades acadêmicas, a organização acadêmica e 
da gestão de cada UnU, referente ao ano de 2005. Por último, foi apresentada a visão dos sujeitos sobre a 
instituição, por meio das análises dos resultados dos questionários respondidos por professores, alunos, 
gestores e servidores técnico-administrativos. 

74 Este documento contém orientações e sugestões para o roteiro de avaliação interna das IES. Embora tenha sido 
elaborado para orientar as auto-avaliações de 2004, continua sendo o único documento publicado pelo MEC 
com esse fim. 
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Unidades Universitárias, a participação e a legitimidade política, assegurada por meio de um 

processo que garante de forma democrática a representatividade de todos os segmentos nas 

tomadas de decisão que envolvam o processo avaliativo da instituição.  

Embora a falta de participação ativa da comunidade acadêmica tenha sido apontada 

como um dos limites de institucionalização da auto-avaliação na UEG, existem possibilidades 

para que ela aconteça. Os relatórios da avaliação realizada no ano de 2005 demonstram uma 

participação significativa de todos os segmentos da instituição. 

 
Participaram nesta pesquisa 8.271 sujeitos, sendo: 5.523 alunos dos cursos de 
graduação regular, 1171 alunos dos cursos seqüenciais, 644 professores dos cursos 
de graduação regular, 85 professores dos cursos seqüenciais, 585 servidores técnico-
administrativo e 583 gestores das diferentes UnUs da UEG. (MENDONÇA; 
NASCIMENTO, 2005, p. 99). 

 

Como todos os membros da comunidade acadêmica que queiram participar do processo 

de avaliação podem responder aos questionários, essa participação poderia ser maior ainda. 

Seria interessante um estudo mais detalhado que identificasse por que em algumas UnUs os 

índices de participação foram bem maiores que em outras? Que ações os NAI vêm 

implementando nessas UnUs para conseguirem essa participação? Quanto aos índices de 

participação, é preciso levar em conta também que apenas responder questionários não 

significa envolvimento no processo de avaliação da instituição. Além disso, 

independentemente do nível de participação, ela deve ser uma decisão dos sujeitos, 

influenciada especialmente pela consciência da importância do processo para qualificar 

melhor as atividades acadêmicas. Portanto, qualquer ação autoritária e punitiva que venha a 

interferir na adesão dos sujeitos à auto-avaliação da instituição pode colocar em risco a 

legitimidade do processo. 

 

 
3.4 Projeto e concepções de avaliação institucional na UEG: tensões entre avaliação 

formativa, participativa e diagnóstica e a avaliação para a qualidade total 

 

 
Para entender o PAI/UEG é importante compreender, dentre outros aspectos, os 

Objetivos e os Princípios, assim como as Concepções que o norteiam. Nesse sentido, torna-se 

fundamental a compreensão a respeito da concepção de avaliação que vem orientando as 

práticas de auto-avaliação da UEG, expressas tanto no seu programa de avaliação institucional 
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e nos relatórios de auto-avaliação, como também no discurso dos indivíduos envolvidos 

diretamente com o processo avaliativo da instituição.  

Uma das características mais importantes da avaliação institucional da UEG e que 

expressa, embora de forma parcial, a concepção de avaliação está em uma de suas finalidades: 

“proporcionar a abertura de caminhos para qualificar melhor as funções da universidade, 

promovendo o autoconhecimento e a tomada de decisões, assim como o aperfeiçoamento de 

sua dinâmica funcional e de seus resultados.” (BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 

15). A idéia de promover o desenvolvimento institucional a partir de um diagnóstico da 

instituição também está explícita no discurso dos membros da CAAI. Ao ser questionado(a) 

sobre as finalidades da avaliação institucional desenvolvida na UEG, o(a) 

entrevistado(a)/CAAI/N.01 (2008)  afirma que a avaliação é importante porque “[...] ela é 

sinalizadora, ela mostra para mim, ela é diagnóstica, ela me apresenta algumas 

possibilidades da realidade, ela me apresenta algumas questões da realidade sobre as quais 

eu preciso me debruçar, e a partir daí fazer o meu planejamento, as minhas proposições 

[...]”. Porém, conforme será demonstrado no decorrer das discussões deste item, a avaliação 

como instrumento da gestão não é o foco central da proposta de avaliação defendida pela 

CAAI. 

A avaliação institucional como uma modalidade de pesquisa quanti-qualitativa é uma 

outra característica bastante enfatizada no Programa e nos Relatórios das Auto-avaliações 

realizadas até o momento. No PAI/UEG o caráter quantitativo é colocado como um ponto de 

partida para uma análise qualitativa e aprofundada, que vai além de uma análise meramente 

técnica. No Relatório de Auto-avaliação/2005 ficou expresso que a concepção defendida para 

a UEG é a que entende a avaliação como: 

 

[...] prática social, na perspectiva da emancipação dos indivíduos, das instituições de 
educação superior e da sociedade. Tal entendimento implica desvelar o significado 
político e ético da avaliação, para além do meramente técnico, visto ser uma ação 
que ocorre em um espaço social de valores e disputas de poder. (MENDONÇA; 
NASCIMENTO, 2005). 
 

Destaca-se nessa afirmação o “significado político e ético da avaliação”. Nesse sentido, 

a avaliação deve ser realizada com o objetivo de promover o autoconhecimento dos 

indivíduos e o aperfeiçoamento das atividades acadêmicas de forma que atendam aos 

interesses da comunidade e não a interesses particulares ou de pequenos grupos que a utilizam 

como instrumento de controle. O mesmo documento citado acima ainda acrescenta que o 
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conceito de avaliação que atende à concepção ora explicitada é:  

  

A avaliação sob um enfoque pedagógico sócio-interacionista tem como 
característica constituir-se em um processo de construção. A idéia de processo, por 
sua própria definição, significa o que tem prosseguimento, portanto trata-se de um 
movimento que se (re)alimenta no próprio proceder. (BRZEZINSKI, et all, 2002, 
apud MENDONÇA; NASCIMENTO, 2005c, p. 77). 
 

Portanto, a auto-avaliação proposta para a UEG se caracteriza como uma atividade 

complexa que visa promover o desenvolvimento por meio de um processo contínuo e 

dialético que envolve a transformação dos sujeitos membros da comunidade acadêmica e da 

instituição, incluindo nessa última as atividades desenvolvidas no seu interior, dando ênfase 

no trabalho a ser desenvolvido pelos avaliadores membros de cada UnU. 

Além dos aspectos que expressam a concepção de avaliação proposta para a UEG, 

mencionados acima, chama a atenção a ênfase dada pelos componentes da CAAI ao 

entendimento da avaliação como pesquisa. O(A) entrevistado(a)/CAAI/N.01 (2008) ao 

referir-se aos processos de auto-avaliação dos anos de 2005, 2006 e 2007 afirma: “Nesses 

últimos três anos o processo tem sido desenvolvido numa perspectiva de pesquisa. [...] 

trabalhamos com a auto-avaliação numa perspectiva de pesquisa.” Outros membros da 

CAAI ao defender uma concepção de avaliação afirmam: “Eu acredito que a avaliação só 

pode ser feita com pesquisa-ação.” (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008); “A nossa 

concepção de avaliação passa pela pesquisa, como um processo onde as pessoas são co-

participantes: professores, alunos, servidores [...] São eles que vão avaliar a instituição.” 

(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.02, 2008) 

No Programa de Avaliação Institucional, no item Metodologia da Avaliação, definiu-se 

a pesquisa-ação como a modalidade de pesquisa preferencial para o seu desenvolvimento. 

Mas a concepção de auto-avaliação como pesquisa, na visão dos componentes da CAAI, é 

algo que vai além do aspecto metodológico de desenvolvimento do Programa de Avaliação. A 

formação de pesquisadores como estratégia de desenvolvimento do programa e de construção 

da cultura de avaliação na instituição, visa formar um grupo que desenvolva pesquisas 

institucionais e também sobre a avaliação. 

A concepção de avaliação como pesquisa é uma visão incomum, que não tem sido 

expressa na maioria dos relatos de experiências de auto-avaliação publicados no Brasil, nem 

explicitada de forma direta na maioria dos estudos teóricos acerca da avaliação da educação 

superior. A perspectiva de pesquisa-ação proposta no programa de avaliação da UEG é 
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entendida como uma possibilidade dos pesquisadores-avaliadores intervirem na “realidade-

objeto”, promovendo mudanças, ou no mínimo fazendo proposições, visando mudanças nas 

práticas institucionais. 

Uma das principais implicações dessa proposta está relacionada com a participação dos 

sujeitos no processo avaliativo. Em relação à participação, pode-se dizer que o PAI/UEG é 

omisso, uma vez que não trata de como a comunidade acadêmica deverá participar na 

realização da auto-avaliação. A participação mais ampla da comunidade é mencionada de 

forma direta em apenas duas oportunidades no PAI/UEG.  

A primeira é na definição dos princípios da avaliação institucional, quando diz que o 

princípio da transparência é “entendida pela possibilidade de acesso aos dados objetivos e 

pela divulgação irrestrita das informações, dos procedimentos e dos resultados, bem como 

pela participação equânime de todos os envolvidos no processo avaliativo.” (BRZEZINSKI; 

CARNEIRO;  BRITO, 2005, p. 29, grifo nosso). Neste sentido, “participação equânime” 

deixa a entender que todos, independentes de serem especialistas em avaliação, podem 

participar ativamente do processo. 

A segunda se refere à caracterização da pesquisa-ação afirmando que 

 

[...] essa modalidade de investigação solicita o envolvimento dos sujeitos que 
elaboraram projetos e executaram as atividades a serem avaliadas, pois possuem a 
vantagem de dominar melhor as informações e de contextualizarem melhor 
conhecimento acerca do que está sendo executado ou sobre o que já foi realizado. 
(BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 34). 
 

Nesse caso, apesar de prever uma participação ampliada que vai além da participação 

dos pesquisadores-avaliadores, supõe-se que ela se refira mais à participação docente, uma 

vez que menciona o “envolvimento dos sujeitos que elaboraram projetos e executaram 

atividades a serem avaliadas”. 

Acrescente-se ainda que o PAI/UEG faz uma separação da comunidade acadêmica entre 

aqueles que avaliam e aqueles que são avaliados. “[...] espera-se que esse Programa de 

Avaliação Institucional possa mobilizar os avaliadores e os avaliados para uma prática 

reflexiva de reavaliar-se continuamente, visando atingir a contento seus objetivos [...]”. 

(BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 34, grifo nosso). Portanto, mesmo que haja 

uma participação da comunidade respondendo a questionários, envolvendo-a em debates 

acerca dos resultados e das mudanças que devem acontecer na UnU, fazendo proposições e 

auxiliando na definição de ações prioritárias que venham a surgir em função dos resultados da 
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avaliação, o avaliador pesquisador é a figura central desse processo.  

Neste sentido, o PAI/UEG se diferencia da primeira proposta de auto-avaliação 

institucional que se buscou construir para a UEG. Na primeira tentativa de elaborar um 

projeto de auto-avaliação, no ano 2000, a participação era um dos princípios norteadores da 

proposta que estava sendo construída sob a coordenação da Comissão Permanente de 

Avaliação Institucional (CAVI). 

De acordo com Abreu (2007), que coordenava a CAVI, a primeira iniciativa da 

Comissão foi reunir-se para discutir como seria implementado o processo de auto-avaliação 

institucional na UEG. Sem um projeto elaborado, decidiu-se criar em cada UnU um Núcleo 

de Avaliação Institucional (NAI)75 para servir de mediador nos estudos e discussões, com o 

objetivo de contribuir com a elaboração de um Projeto de Avaliação Institucional para a UEG. 

Nas palavras da ex-coordenadora da CAVI: “Como nós acreditamos que um projeto é bom 

que seja feito de forma participativa, então eu diria que o primeiro objetivo do nosso 

trabalho foi elaborar um projeto com a participação das Unidades Universitárias.” 

(ABREU, 2007). 

A dinâmica de trabalho a ser adotada foi decidida, inicialmente, pela CAVI e 

sistematizada no Anteprojeto de Avaliação Institucional da UEG, intitulado: AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL: um projeto em construção, escrito por Abreu (2007). Conforme a autora 

descreveu na apresentação do anteprojeto, em função da urgência, esse trabalho foi elaborado 

de forma “solitária”. Porém, afirmou que  

 

O princípio intrínseco da Avaliação Institucional da Universidade Estadual de Goiás 
(UEG) é a participação, que há de se consolidar no comprometimento com a 
mudança. Sendo assim, a Avaliação Institucional da UEG se propõe a ser construída 
coletivamente. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2000, p. 4). 
 

Em função disso, o Anteprojeto foi apresentado apenas como um referencial para a 

elaboração de um Projeto de Avaliação Institucional, que deveria ser elaborado de forma 

participativa, envolvendo representantes de todas as UnUs. 

Ao falar do processo de implementação da avaliação institucional na UEG, José Izecias, 

que foi Reitor no período 2000-2006, também reitera que o desenvolvimento do processo 

avaliativo de forma participativa iniciado pela CAVI tinha consonância com a proposta de 

                                                 
75 Conforme uma relação dos componentes do NAI da UnU de São Luís de Montes Belos, era composto por um 

representante do corpo docente, um representante do corpo discente e um representante do corpo técnico-
administrativo. 
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desenvolvimento da instituição: “Desde o início, desde a concepção de criação da UEG, nós 

já pensávamos em buscar os caminhos mais democráticos possíveis de debates abertos, 

honestos, onde as questões problemáticas e os desafios pudessem ser colocados à mesa.” 

(OLIVEIRA, 2008). 

A avaliação com característica participativa, entendida como um processo educativo, é 

defendida por Leite et al (2007). Segundo essa autora, o que distingue a avaliação 

participativa de outras formas de avaliação é que não é realizada por experts. A construção do 

conhecimento se dá de forma coletiva, envolvendo as pessoas que vivenciam o dia-a-dia da 

instituição. A partir do momento que as pessoas se comprometem, por meio da auto-avaliação 

institucional, a compreender os processos educacionais de ensino, pesquisa, extensão, as 

relações (democráticas ou não) estabelecidas no interior da instituição, como se desenvolve a 

gestão, a relação da instituição com a sociedade, as condições objetivas dadas à instituição, 

enfim, uma série de fatores que nem sempre são perceptíveis no dia-a-dia de trabalho, elas 

produzem um conjunto de conhecimentos que irá contribuir com sua formação e que poderá 

contribuir para o desenvolvimento da instituição. 

Numa instituição multicampi como a UEG, que envolve diferentes realidades, até 

mesmo de condições físicas, como já foi relatado anteriormente, é imprescindível a 

participação de pessoas da própria UnU na avaliação institucional. No momento em que a 

UEG estava discutindo seu planejamento, o diálogo entre os NAI e a CAVI e desta com 

demais setores da universidade era importantíssimo para a tomada decisões sobre o melhor 

caminho para o desenvolvimento da UEG. 

Conforme está descrito no item Metodologia,  

 

O enfoque teórico que se intenciona contemplar nesta Avaliação Institucional da 
UEG é o da Pesquisa Participante, caracterizado sobretudo, pelo diálogo que 
possibilita a inter/transdisciplinaridade; o respeito aos princípios da avaliação, 
arrolados anteriormente e o compromisso com a intervenção. Objetiva-se, desse 
modo, a problematização das questões, a reflexão, a tomada de decisão e a ação. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2000, p. 14). 
 

Existem diversos modelos de “pesquisa participante”, em que os níveis de participação 

podem variar muito de uma pesquisa para outra, dependendo das condições particulares de 

cada realidade a ser estudada (LE BOTERF, 1999). Entre as diversas características da 

“pesquisa participante” descritas na obra “Repensando a Pesquisa Participante”, organizada 

por Brandão (1999) que poderia contribuir com a avaliação institucional na UEG, destacam-

se:  
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- Tendência manifesta para incorporar os grupos com que se trabalha à tarefa de 
definir o problema e/ou objeto de investigação, e de participar ativamente da coleta, 
sistematização e análise de dados; (GAJARDO, 1999, p. 44). 
- A tarefa dos pesquisadores consiste em auxiliar os grupos interessados a formular e 
analisar os problemas que estes mesmos desejam estudar; 
- Existe entre a pesquisa e a ação uma interação permanente. A produção do 
conhecimento se realiza através da transformação da realidade social; 
- Os “pesquisados” participam não apenas da discussão dos resultados da pesquisa, 
mas sobretudo do processo desta. (LE BOTERF, 1999, p. 72-73). 
 

Mas uma síntese conceitual da pesquisa participante que melhor se adequaria à 

realidade da avaliação na UEG seria a proposta por Hall (apud DEMO,1999, p. 123). 

 

Aqui chegamos ao princípio fundamental talvez da PP, e a seu ponto mais radical de 
diferença tanto dos enfoques ortodoxos de pesquisa, como dos enfoques teóricos 
melhorados. O processo investigativo deve estar baseado em um sistema de 
discussão, investigação e análise, em que os investigados formam parte do processo 
ao mesmo nível do investigador. As teorias não se desenvolvem de antemão para 
serem comprovadas nem esboçadas pelo investigador a partir de seu contacto com a 
realidade. A realidade se descreve mediante o processo pelo qual uma comunidade 
desenvolve suas próprias teorias e soluções sobre si mesma. (grifo nosso). 
 

Embora no Anteprojeto não haja uma referência ao modelo de pesquisa participante, 

esse parece o mais coerente com o que está descrito no Anteprojeto de Avaliação 

Institucional. 

Tanto na proposta inicial da CAVI, em 2000, como na Proposta posterior, desenvolvida 

a partir de 2003, pela CAAI, a constituição de núcleos de avaliação em cada UnU foi 

compreendida como a principal estratégia para o desenvolvimento de uma auto-avaliação 

participativa. Ressalte-se que no caso do PAI/UEG, elaborado pela CAAI, os NAI são 

imprescindíveis para o atendimento do princípio unidade na diversidade que está relacionado 

com o respeito às peculiaridades de cada UnU. Na concepção expressa no Programa de 

Avaliação Institucional da UEG e na voz dos membros da CAAI a auto-avaliação de cada 

Unidade Universitária deve ser feita pelo pesquisador-avaliador da própria Unidade.  

Ao analisar os documentos e o discurso dos avaliadores expressos nas entrevistas, é 

possível afirmar que a concepção de avaliação construída na UEG tem passado por um 

processo de amadurecimento e, conseqüentemente avançado no sentido de ampliar as 

possibilidades de melhor desenvolvimento e melhor aproveitamento dos resultados.   

Ao falar da proposta de avaliação que a CAVI tentou elaborar no ano 2000 Abreu 

(2007) afirma que:  
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[...] o grande objetivo da avaliação institucional era encontrar indicadores para as 
tomadas de decisões da universidade, para que elas fossem tomadas em nome 
daquelas necessidades levantadas, tanto em relação à estrutura, em relação aos 
cursos, como em relação às pessoas [...] 
 

Portanto, a partir dessa visão é coerente afirmar que a avaliação institucional seria 

utilizada como uma importante ferramenta de gestão. Essa idéia está explícita também nas 

duas versões do Projeto de Avaliação Institucional da UEG76 que tinha como um dos 

objetivos gerais “assegurar a qualidade da práxis Universitária, por meio do diagnóstico, 

tendo em vista a tomada de decisões no processo de construção e reconstrução da UEG”. 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, [2000?], p. 2). 

A respeito da proposta que estava em construção, sob a coordenação da CAVI, pode-se 

dizer que procurou-se elaborar um projeto de auto-avaliação institucional que tivesse como 

fundamentação os princípios do PAIUB. Isso pode ser percebido nos documentos disponíveis, 

especialmente no Anteprojeto de Avaliação Institucional elaborado pela CAVI e nas duas 

versões do Projeto de Avaliação Institucional elaboradas com a colaboração de várias UnUs. 

Ao propor a construção de um projeto de forma coletiva, com a participação de docentes, 

discentes e técnicos administrativos, estabeleceu-se também uma relação de co-

responsabilidade com o desenvolvimento da UEG. Essa iniciativa foi fundamental para dar 

início à construção de uma cultura avaliativa na UEG. 

A cultura avaliativa era vista como fator indispensável para a continuidade do processo 

de avaliação, um dos princípios do PAIUB. No Anteprojeto de Avaliação Institucional 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2000) elaborado foram mencionados ainda os 

princípios de globalidade, comparabilidade, credibilidade, respeito à identidade institucional 

e orientação formativa. A globalidade ficou expressa nas duas versões do Projeto de 

Avaliação Institucional da UEG (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, [2000?]), ao 

definir diversas dimensões e aspectos a serem considerados na auto-avaliação institucional. O 

respeito à identidade institucional, foi explicitado em um dos objetivos específicos que era 

“levar as Unidades Universitárias a terem a sua própria Identidade, em resposta às demandas e 

necessidades da comunidade a que se propõe atender.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE 

GOIÁS, [2000?], p. 2). A credibilidade seria pautada na construção da cultura avaliativa, que, 

por sua vez, estaria fundamentada na competência técnica (saber fazer) daqueles que estavam 

envolvidos com o processo, especialmente os componentes dos NAI e na competência ética 

                                                 
76 O Projeto de Avaliação Institucional da UEG, que estava sendo elaborado sob coordenação da CAVI em 

“segunda versão”. Em nenhuma das duas versões ele foi concluído. 
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(saber conviver) que se estabeleceria, por meio do “clima de confiança, de legitimidade e 

ética”. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2000, p. 10). 

Em relação à orientação formativa, a CAVI propôs a superação da avaliação apenas 

somativa (diagnóstica), pela inclusão da função educativa da avaliação institucional. Por um 

lado, havia uma preocupação em implementar uma avaliação formativa, quando propunha o 

conhecimento e a participação de todos os segmentos nas discussões sobre a própria 

universidade, principalmente em se tratando das pessoas que estavam ligadas diretamente ao 

processo de avaliação, como os componentes dos NAI e os componentes da CAVI. Por outro 

lado, como já foi mencionado anteriormente, havia uma ênfase na avaliação diagnóstica, 

quando propunha no anteprojeto de avaliação institucional que “[...] o eixo desta proposta 

segue o fluxo: necessidade de avaliação-elaboração da proposta-diagnóstica-tomada de 

decisão-intervenção-mudança-monitoramento-reavaliação.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE GOIÁS, 2000, p. 6). Portanto, o que parece é que em função do momento de estruturação, 

inclusive formal77, vivenciado pela UEG, a utilização da avaliação como instrumento de 

gestão parecia ser mais importante naquele momento. Essa idéia fica bastante evidente 

também na fala do ex-reitor da UEG, que naquele momento havia assumido a Reitoria da 

UEG. “A avaliação é uma coluna de sustentação de todo e qualquer projeto universitário, de 

todo e qualquer projeto de uma instituição de ensino superior.” (OLIVEIRA, 2008). 

Os avanços conquistados na definição de uma concepção de avaliação se devem, em 

primeiro lugar, ao fato de existir um projeto de avaliação para a UEG, expresso no PAI, que 

foi elaborado em 2003 e adaptado em 200578 pela CAAI. Em segundo, porque foi dada uma 

oportunidade de formar um grupo de pesquisadores-avaliadores que, participando de uma 

mesma formação, com a mesma base teórica, e participando de discussões sobre o projeto de 

avaliação do qual são sujeitos responsáveis, utilizando um instrumento base (comum) para o 

desenvolvimento do processo de avaliação, tem maiores possibilidades de consolidar uma 

concepção de avaliação na UEG que atenda especialmente o princípio de unidade na 

diversidade, princípio extremamente importante numa universidade multicampi. 

Nesse sentido, são inegáveis os avanços em relação à concepção de avaliação. Porém, 

nas entrevistas realizadas com diversos sujeitos responsáveis pelo desenvolvimento do 

                                                 
77 Nesse momento a UEG ainda não tinha aprovado o seu Estatuto e o seu Regimento, não tinha elegido o seu 

Reitor, não tinha elaborado o seu Planejamento Estratégico de Desenvolvimento, posteriormente denominado 
de Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), nem formado seus Colegiados (Conselho Acadêmico e 
Conselho Universitário). 

78 As adaptações sofridas foram no sentido de atender orientações contidas na legislação do SINAES. No 
entanto, elas não alteraram substancialmente o Programa original. Suas finalidades, seus objetivos, seus 
princípios e concepções, bem como a metodologia se mantiveram inalterados.  
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PAI/UEG (membros dos NAI e da CAAI) foi possível identificar que apesar de uma formação 

com bases teóricas que possibilitasse um entendimento comum entre os NAI e a CAAI, 

especialmente sobre os objetivos e finalidades da avaliação institucional, há divergências, ou, 

no mínimo um entendimento limitado por parte dos NAI, principalmente em relação às 

finalidades da avaliação. 

Dois exemplos que caracterizam bem a concepção de avaliação defendida pela CAAI é 

a expressa na entrevista concedida pelo(a) entrevistado(a)/CAAI/N.04 (2008): 

 

Nós acreditamos numa concepção de avaliação formativa, processual, fundamentada 
na pesquisa qualitativa e também numa concepção de auto-avaliação democrática 
que permite e considera fundamental a participação de todos os sujeitos que 
compõem a instituição. Nesse sentido, defendemos um modelo de avaliação 
institucional que transcende o modelo exclusivamente quantitativo ou de controle 
institucional de qualquer natureza. Por isso, consideramos que o objetivo da 
avaliação institucional é criar condições para conhecer a instituição na sua 
totalidade; produzir conhecimento por meio de pesquisa ou da pesquisa em auto-
avaliação institucional; qualificar melhor o conjunto de atividades acadêmicas 
institucionais e, também, verificar o desenvolvimento das atividades fins da 
instituição a saber: ensino, pesquisa e extensão. Entendemos que auto-avaliação 
institucional também visa verificar o cumprimento da função social da universidade, 
bem como fazer um diagnóstico da real situação da instituição e criar condições 
efetivas para o seu desenvolvimento. (CAAI) 

 

E o(a), entrevistado(a)/CAAI/N.03 (2008): 
 

No meu entendimento a avaliação tem um papel fundamental. A avaliação é um 
processo pedagógico, em primeiro lugar, porque ele é formativo. Você não faz uma 
avaliação para deformar, você faz uma avaliação para formar. Segundo, avaliação é 
pesquisa. E avaliação é instrumento de gestão porque ela informa o planejamento e o 
gestor. Então, ela tem essas três características. É formativo - você precisa ter as 
pessoas envolvidas numa pesquisa-ação, porque é formativo. E, ao mesmo tempo 
que é formativo, é também informativo. Ao ser informativo são oferecidas todas as 
informações para o planejamento e o gestor usa como mecanismo de gestão. Então a 
avaliação para mim é isso. Essencialmente pedagógica, agora tem o cunho político. 
E o político, no meu entendimento, é a transparência dos dados. Isso para mim é um 
cunho político, é não ficar em cima do muro, aliás eu preciso disso. Se eu não tiver 
condição de ter resultados transparentes não é avaliação, não é. 

 

Percebe-se, nesses relatos, que é central a idéia de uma avaliação formativa que tem 

como finalidade a produção de conhecimentos por meio de pesquisa. Além disso, ambos 

mencionam o subsídio à gestão na tomada de decisões, por meio de diagnóstico da instituição, 

como outra finalidade da avaliação. 

A concepção de auto-avaliação dos membros dos NAI aponta fortemente para um 

entendimento da avaliação como diagnóstico da realidade da UnU, que produz  uma 
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ferramenta (relatório) de tomada de decisões coletivas e/ou individuais (direção) e/ou 

instrumento de reivindicações junto à gestão, orientando quais são os pontos prioritários a ser 

atendidos, principalmente pela gestão. Essa idéia é reproduzida diretamente em pelo menos 

sete das nove entrevistas realizadas. Mas duas chamam atenção: 

 

A avaliação serve como um subsídio, como um apoio, como uma ferramenta para 
demonstrar é isso que se vê na Unidade. É um reflexo deste trabalho, seria nesse 
sentido, ela serve como um instrumento para reforçar aquilo que se tem de 
reivindicações e com base nesses resultados se tem uma força maior nas 
reivindicações e nas tomadas de decisão. (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.02, 2008). 
 

É claro que não precisava da avaliação para a gente ver que estava precisando, mas 
aquele resultado diz na fala dos alunos, repetiu na fala dos professores... nos deu 
mais respaldo para brigar por isso. 
[...] é mostrar sempre que cara nós temos, hoje. Como está a UnU neste momento 
para os alunos, para os professores, para os funcionários e poder agir mais 
corretamente, ou seja, planejar... às vezes a gente tem muita energia em questões que 
não são prioritárias, ou a gente tem pouca verba para dividir, diante de tantas 
necessidades, então a auto-avaliação acaba nos ajudando a tomar essas decisões para 
que a unidade seja beneficiada, ou seja, para que a gente tome as decisões mais 
corretas ali para atender as necessidades mais urgentes. 
(ENTREVISTADO(A)/NAI/N.04, 2008). 
 

Há algumas hipóteses para explicação dessa dissonância entre a concepção dos NAI e 

da CAAI. Uma das explicações possíveis pode ser a falta de condições para o 

desenvolvimento de um processo mais contínuo, pautado em pesquisas, principalmente se for 

levado em consideração que a UEG disponibiliza pouquíssimos recursos para a pesquisa. 

Nesse caso, o discurso dos membros dos NAI pode estar fundamentado nas condições reais ou 

nas práticas de avaliação desenvolvidas e não nas condições ideais expressas no Programa de 

Avaliação Institucional da UEG. A segunda hipótese é que em função dos aspectos físicos e 

instrumentais da UEG terem se constituído como a maior deficiência da instituição, a ponto 

dos resultados apresentados nos relatórios da auto-avaliação de 2005 demonstrarem que esses 

aspectos têm comprometido o desenvolvimento das atividades acadêmicas, inclusive as 

relacionadas ao ensino e à pesquisa, pode ter levado os NAI a direcionar a utilização dos 

resultados da avaliação, essencialmente, para definir as prioridades a ser atendidas na UEG. 

Outra explicação é que o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação 

Institucional não foi suficiente para formar pesquisadores que, além de compreender a 

proposta de avaliação descrita no Programa de Avaliação Institucional da UEG, 

conseguissem, sobretudo, colocá-la em prática. Nesse sentido, os membros da CAAI 

reconhecem que é importante dar continuidade ao processo de formação dos avaliadores 
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pesquisadores em avaliação institucional.  

 

[...] considerando a experiência e as dificuldades que têm aparecido por parte dos 
nossos pesquisadores nos NAI, eu considero importante que haja um momento ou 
vários momentos, ou outro curso para que eles estejam sanando essas dificuldades, 
que eles estejam complementando leituras, para que a partir desta metodologia que 
foi escolhida eles continuem ou tenham condições de desenvolver o seu trabalho, ou 
apresentem outras formas, outras metodologias que também são pertinentes, que 
estão de acordo com o Programa, ou que ele tem mais facilidade, para trabalhar, para 
realizar suas pesquisas. (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.04, 2008). 
 

A possibilidade de dar continuidade à formação dos pesquisadores-avaliadores e 

repensar, inclusive a metodologia mencionada acima, remete à necessidade de uma meta-

avaliação que envolvesse um trabalho de discussão com os NAI e a CAAI. Nessa 

oportunidade essas questões poderiam ser revistas. Aliás, a meta-avaliação está prevista no 

PAI/UEG e é reivindicação de membros dos NAI: 

 

[...] nós do Núcleo deveríamos nos encontrar periodicamente para que troquemos 
experiências e não nos sintamos como Núcleos isolados. Nós temos, 
necessariamente, que ter a visão do todo da UEG, nós precisamos nos sentir 
integrados à Universidade Estadual de Goiás. (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.01, 
2008). 

 

Portanto, pôde-se perceber que a meta-avaliação é entendida como um processo 

importante, tanto pela CAAI, quanto pelos NAI. Ressalte-se que estavam previstos no 

planejamento da CAAI, para o ano de 2007, encontros dedicados a um processo de meta-

avaliação em conjunto com os NAI, mas que não foi possível em razão da falta de recursos. 

(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). 

De uma forma geral, o que se percebe acerca da concepção de avaliação da UEG é que 

ela vem se consolidando, no âmbito das UnUs, conforme as condições reais de sua 

implementação. Embora a CAAI a entenda como um processo bem mais dinâmico de 

desenvolvimento da instituição os NAI têm desenvolvido uma avaliação que busque propor 

soluções para a resolução dos principais problemas da UEG. 

Embora, não seja o foco deste trabalho é importante mencionar que há uma forte defesa 

de outra concepção de avaliação na UEG. Trata-se da avaliação da qualidade da gestão 

proposta no Programa Qualidade UEG (PQUEG). Ressalta-se que os NAI foram nomeados 

para desenvolverem a avaliação institucional e a avaliação da qualidade da gestão. No 

entanto, conforme será detalhado no item O Processo de desenvolvimento da auto-avaliação 
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institucional na UEG, não tem sido desenvolvido por todos os Núcleos. 

Para melhor entendimento do PQUEG torna-se necessário um esclarecimento, sobre as 

propostas do Programa Qualidade de Goiás (PQG).  Este programa foi instituído pelo 

Governo do Estado de Goiás em 1999, com o objetivo de avaliar todos os órgãos públicos 

estaduais do Estado de Goiás. Destaca-se que a origem desse programa é o Programa 

Brasileiro da Qualidade e Produtividade (PBQP) do Governo Federal, implantado em 1991 e 

substituído, em 1995, pelo Qualidade Participação na Administração Pública (QPAP)79. Em 

poucas palavras, o principal objetivo deste programa do governo federal era promover a 

melhoraria da eficiência e a eficácia na gestão dos órgãos públicos federais. Quanto ao PQG, 

o seu objetivo era 

 

Transformar a estrutura do governo, modernizando, descentralizando e constituindo 
um serviço voltado ao cidadão e ao incremento da eficiência estabelecendo canais de 
comunicação entre o governo e a população, buscando alcançar a excelência na 
gestão dos órgãos/entidades que compõem a estrutura do Estado implementando 
uma sistemática de melhoria contínua no desempenho das suas atividades, adotando 
como referência os critérios de excelência do Prêmio da Qualidade do Governo 
Federal. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2005b). 
 

Percebe-se que além de estar expresso no objetivo deste Programa o princípio da 

“eficiência” traduzido na idéia de desenvolver um trabalho de excelência na gestão, o PQG, 

visa promover o ranqueamento dos órgãos/entidades que compõem a estrutura do Estado, por 

meio do Prêmio da Qualidade do Governo de Goiás. 

Esta proposta de avaliação da gestão, que em 1999 foi implementada por outros órgãos 

do Estado, foi implantada também pela UEG a partir do ano 2000, por meio de adesão 

voluntária, assinada pela Reitoria, com a denominação de Programa Qualidade UEG 

(PQUEG). Conforme está explícito em material publicado no sitio da UEG, na página da 

Diretoria de Planejamento da UEG (Dirplan), um dos desafios enfrentados com implantação 

do PQUEG é: 

 
Desenvolver a cultura da qualidade, focando no atendimento às necessidades dos 
clientes internos e externos, tendo a avaliação como instrumento de levantamento de 
dados indicadores para o planejamento das ações de melhoria contínua dos 
processos educacionais e conseqüente prestação de serviços com eficácia. 
(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2005b, grifo nosso). 
 

Está implícito nessa concepção de avaliação o entendimento da educação como uma 
                                                 
79 A reformulação deste programa estava relacionada com o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, 

também implementado em 1995, pelo então Ministro Bresser Pereira.  
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mercadoria – como quer a Organização Mundial do Comércio (OMC)80 – e, 

conseqüentemente, o trabalho desenvolvido na universidade, sob esta ótica, torna-se uma 

prestação de serviços, como explicita na referida citação, para satisfazer necessidades do 

mercado e dos “clientes”. Essa proposta de avaliação está relacionada com o modelo de 

gestão empresarial que busca a eficiência e a eficácia da administração, focando análise dos 

resultados obtidos, dentro de um espaço de tempo, por determinada organização. 

A condução do processo de implementação do PQUEG, bem como o treinamento de 

uma equipe responsável pela realização da avaliação da gestão e as ações desenvolvidas por 

essa equipe ficou sob a coordenação da Diretoria de Planejamento (Dirplan). Esse 

departamento iniciou um processo gradativo de implementação de ações que levassem à 

melhoria da qualidade da gestão, orientando-se por princípios da “qualidade total”.  

A observância desses princípios fica explícita quando se verificam os aspectos 

(chamados de critérios) avaliados, que são sete: liderança; planejamento estratégico; foco no 

cliente; informação e análise, gestão de pessoas, gestão de processos e resultados. Ressalte-

se que no instrumento utilizado para avaliação desses aspectos está definida uma pontuação 

de 90 pontos para cada um dos seis primeiros aspectos e 460 pontos para o aspecto resultados, 

demonstrando que o foco não é o processo, e sim o resultado. Além disso, todo o 

desenvolvimento do processo de avaliação desse programa possui características do modelo 

de gestão empresarial, desde as terminologias, as metodologias, as concepções até a utilização 

dos resultados. 

 A esse respeito vale destacar que a partir do ano de 2002 a UEG passou a candidatar-se 

ao Prêmio da Qualidade do Governo de Goiás (PQGG) que é um rank dos órgãos do Estado 

que faz a avaliação da gestão por meio do PQG. Se a criação de ranks de instituições não 

contribui com o desenvolvimento dessas instituições, o que dizer então quando uma 

instituição de educação superior participa de rank, sendo comparada com outras instituições 

e/ou órgãos públicos com propósitos, estruturas e dinâmicas de funcionamento 

completamente diferentes de uma instituição de educação superior? A situação pode se 

agravar ainda mais se houver uma vinculação de recursos aos resultados dessa avaliação. Em 

relação a isso, não há conhecimento de utilização do mecanismo de restrição ou premiação 

orçamentária desde que o PQG foi implantado até a presente data. 

As implicações desse tipo de avaliação nos processos educacionais da UEG precisam 

ser melhor analisadas. Por mais que pareça interessante o processo de desburocratização e 

                                                 
80 Para melhor entendimento da idéia de “educação como mercadoria” no âmbito da Organização Mundial do 

Comércio (OMC), leia Dias (2003) e Dias (2004). 
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melhoria da gestão pública na oferta de melhores serviços em alguns órgãos, nem sempre, em 

instituições escolares, desburocratizar e melhorar a gestão significa melhoria nos resultados 

da educação escolar. É preciso lembrar que a gestão é apenas um “meio” para atender as 

“finalidades” de uma instituição escolar. Além disso, os “produtos” de uma IES pública como 

a UEG, dispersa por diferentes regiões do Estado, com demandas econômicas, sociais e 

culturais diferentes, são muito complexos para serem captados por  um único instrumento 

utilizado para avaliar qualquer órgão público, como o instrumento do PQUEG. Portanto, os 

resultados, que acima de tudo são o foco do PQUEG, independentemente de serem positivos 

ou negativos, podem estar distantes da realidade apontada por esse programa. 

Apesar dos NAI terem sido nomeados para assumir a execução das duas propostas de 

avaliação apresentadas anteriormente (PAI/UEG e PQUEG), percebe-se que é impossível 

conciliá-las. No entendimento do(a) entrevistado(a)/CAAI/N.03 (2008), 

 

Não há conciliação. Ou muda a perspectiva do governo entender o que é qualidade... 
mas a avaliação institucional da UEG não vai mudar seu entendimento do que é um 
processo avaliativo. Porque aí não é só uma questão de distância. São distâncias 
teórico-metodológicas e também ideológicas. 

 

Nesse sentido, é possível perceber que existem tantas contradições entre as duas 

propostas que é impossível uma aproximação entre elas. Enquanto o PAI/UEG apresenta uma 

proposta de auto-avaliação que visa a produção do autoconhecimento, com objetivo de melhor 

qualificar as atividades acadêmicas, e que tem como uma de suas principais características o 

seu caráter processual, o PQUEG apresenta uma proposta de auto-avaliação restrita aos 

aspectos ligados diretamente à gestão, com o foco nos resultados, objetivando produzir 

indicadores quantitativos que possam favorecer a comparação entre outros órgãos/entidades 

públicos do Estado. 

 

 
3.5 O Processo de desenvolvimento da auto-avaliação institucional na UEG 

 

 
A avaliação institucional interna da UEG é feita, especialmente, por meio do Programa 

de Avaliação Institucional. É um processo que vem se consolidando desde o ano 2000, com a 

criação de uma Comissão de Avaliação Institucional na UEG, caracterizando-se como a 

primeira tentativa de institucionalizar a auto-avaliação nessa instituição. Mas sua origem está 
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na Universidade de Anápolis (UNIANA)81 e possivelmente em alguma experiência de 

avaliação desenvolvida antes mesmo da criação da UEG por alguma  faculdade isolada.  

O desenvolvimento da auto-avaliação institucional na UEG pode ser dividido em três 

períodos: o primeiro corresponde ao período anterior à criação da UEG. O segundo período 

inicia-se a partir da constituição da Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CAVI) 

em 2000, quando se tentou elaborar um projeto de avaliação institucional e desenvolvê-lo em 

todas as UnUs da UEG, e encerra-se com a criação da Comissão Nuclear de Avaliação 

Institucional no final do ano de 2002. O terceiro período, que continua em andamento, tem 

início com a constituição da Comissão Nuclear de Avaliação Institucional, que posteriormente 

recebeu o nome de Comissão de Assessoria de Avaliação Institucional da UEG (CAAI). 

Como o objeto deste estudo refere-se à institucionalização da auto-avaliação na UEG, 

não será analisado o primeiro período descrito no parágrafo anterior, por ser anterior à criação 

da UEG. No entanto, é importante destacar que experiências como as da UNIANA e da 

Faculdade Cora Coralina (na cidade de Goiás) serviram inclusive de inspiração para o 

desenvolvimento do projeto de mestrado da Professora Maria do Carmo Ribeiro Abreu82, e 

posteriormente contribuiu para que ela fosse nomeada para assumir a Coordenação da CAVI 

(ABREU, 2007). 

Após a aprovação da Lei no 13.456/99, que criou a UEG, o primeiro documento que 

objetivou implementar a auto-avaliação nas UnUs, onde já havia sido realizada, e expandi-la a 

toda universidade, foi o Decreto no 5.130, de 03 de novembro de 1999, que homologou o 

Estatuto da Universidade Estadual de Goiás. Esse decreto previa em seu art. 60, inciso X, que 

em prazo máximo de um ano, deveria ser elaborado um “plano estratégico de 

desenvolvimento” da UEG, que contemplasse o projeto de avaliação institucional.  

Além do Estatuto, foi proposto também no Regimento Geral da Universidade, no Art. 

128, que a Reitoria deveria “[...] tomar as providências cabíveis para inserir em projeto 

pedagógico, a avaliação institucional, a partir do primeiro semestre letivo de 2001.” 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2001). 

Antes mesmo da elaboração do “plano de desenvolvimento estratégico de 

desenvolvimento”83 da universidade, a Reitoria, por meio da Portaria no 11/2000, de 15 de 

                                                 
81  A UNIANA aderiu ao PAIUB em 1993 e desenvolveu a avaliação seguindo as orientações desse programa até 

a criação da UEG. 
82 Foi Pró-Reitora de Graduação da UEG no período de novembro de novembro de 2000 a julho de 2002. 

Posteriormente assumiu a Pró-Reitoria em abril de 2007 e continua na função até o momento (julho/2008). 
83 O Plano de Desenvolvimento Estratégico foi aprovado para o período de 2001-2004. “Posteriormente, 

procedeu-se a uma reorganização, revisão e avaliação do Plano Estratégico de Desenvolvimento Institucional 
(2001-2004), promovendo sua adequação aos Eixos Temáticos Essenciais definidos pelo Ministério da 
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Março de 2000, nomeou uma comissão para conduzir o processo de implementação da auto-

avaliação institucional na UEG. Essa comissão, formada por sete servidores, foi denominada 

de Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CAVI)84. 

A constituição da CAVI marca um momento importante da auto-avaliação institucional 

da UEG, por ter sido constituída juntamente com o início do processo de estruturação da UEG 

como universidade multicampi. Conforme foi destacado anteriormente, essa Comissão não 

chegou a elaborar um projeto de avaliação, mas nas poucas oportunidades em que se reuniu 

e/ou trocou informações via e-mails com alguns representantes das UnUs (NAI) contribuiu 

para que algumas iniciassem o processo de desenvolvimento da avaliação. Em entrevistas 

com alguns componentes dos NAIs foi possível identificar casos de UnUs que desenvolviam 

algum processo de avaliação:  

 

Anteriormente, havia uma intenção nesse sentido, quando se buscava fazer uma 
avaliação só do professor, através de pesquisa com os acadêmicos. Entretanto, 
nessas avaliações que eram feitas, não era feito um tabelamento dos dados 
apresentados, não era feito nenhum estudo, nem tão pouco uma melhora, muito 
menos era passado para os professores, era apenas para o conhecimento da direção. 
Os professores não ficavam sabendo da avaliação que era feita deles, tão pouco tinha 
condições de melhorar os pontos que eram apontados como negativos pelos 
acadêmicos. (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.09, 2008). 
 

[...] esse processo de avaliação, acontece de forma informal desde a criação da UEG. 
Só que nós fazíamos essa avaliação e não dávamos um encaminhamento, um 
direcionamento. [...] Nós fazíamos, inicialmente, por segmento... nós fazíamos a 
avaliação de professores, de alunos, da instituição em si, por curso. E partir de cada 
avaliação feita que, geralmente, acontecia no final do ano, nós gerávamos um 
relatório bem simplificado, apontando aquilo que foi déficit, deficiência e aquilo que 
foi ponto forte. Pensando na deficiência nós levantávamos possíveis sugestões para 
resolver os problemas ou para amenizar os problemas e esses relatórios eram 
repassados para os coordenadores de cursos, ou para um representante do segmento. 
(ENTREVISTADO(A)/NAI/N.01, 2008). 
 

Porém, conforme foi informado pelos entrevistados, esse processo se desenvolvia de 

forma isolada em cada uma das UnUs, por meio de avaliações de algum curso de graduação, 

dos docentes, discentes e, em alguns casos, das condições físicas. No entanto, a avaliação era 

realizada com um baixo grau de sistematização e quase sempre esse processo era conduzido 

                                                                                                                                                         
Educação para a elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI, em atendimento às disposições 
contidas no Decreto no 3.860/2001 e na Resolução CES/CNE no 10/2002, definindo ações para o período de 
2003-2007.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2004b). 

84 A CAVI foi composta pelos servidores: Clodoveu Reis Pereira; Maria do Carmo Ribeiro Abreu; Eliana 
Aparecida Sersocina; Jandernaide Resende Lemos; Brandina Fátima Mendonça de Castro Andrade; Augusto 
Fleury Veloso da Silveira e Sônia Maria Martins Carvalho. (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 
2000b). 
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por algum professor e/ou coordenador de curso. Além disso, os resultados nem sempre eram 

publicados ou eram sistematizados em algum relatório que pudesse servir para proporcionar 

debates e o desenvolvimento dos cursos e da instituição. 

Após a dissolvição da CAVI foi constituída a Comissão de Assessoria de Avaliação 

Institucional da UEG (CAAI), com o objetivo de retomar a auto-avaliação institucional da 

UEG. A proposta elaborada por essa comissão foi expressa no Programa de Avaliação 

Institucional da UEG, elaborado em 2003 e “[...] adaptado em janeiro/fevereiro 2005 e 

aprovado em Conselho Universitário ocorrido em Anápolis, 17.03.2005.” (BRZEZINSKI; 

CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 4). 

O desenvolvimento desse programa iniciou-se no período 2003-2004, realizando a 

avaliação dos cursos oferecidos por meio do Programa Universidade para os Trabalhadores da 

Educação (Licenciatura Plena Parcelada), dos cursos de Pós-Graduação Lato Sensu que 

haviam sido concluídos e do Programa Vaga-Lume: Alfabetização de Adultos. Essa etapa da 

avaliação foi desenvolvida por meio de uma pesquisa por amostragem, que no caso dos cursos 

de Licenciatura Plena Parcelada foi realizada com todos os cursos em 12 municípios 

representativos das meso-regiões do Estado de Goiás. Em relação à Pós-Graduação Lato 

Sensu, foram avaliados os cursos de Psicopedagogia, Gestão Ambiental, Educação Física 

Escolar e Metodologia do Ensino Superior.  

 
Em relação ao Projeto VAGA-LUME que abrangeu na primeira etapa a oferta dos 
cursos de alfabetização em 39 municípios, os avaliadores selecionaram como 
informantes o grupo de adultos concluintes das séries iniciais do Ensino 
Fundamental, no período 2001-2002, e que prosseguiram estudos na segunda fase 
deste nível.” (BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 7). 
 

Os trabalhos desenvolvidos nessa primeira etapa de execução do PAI/UEG, incluindo 

coleta, sistematização e análise de dados para a consolidação dos relatórios finais foram 

realizados pelos membros da CAAI. Ressalte-se que foi muito trabalhoso para uma pequena 

equipe deslocar-se para diferentes cidades e realizar a coleta de dados, sem apoio logístico e 

financeiro, conforme foi relatado pelos membros desta Comissão. 

Portanto, pode-se dizer que a participação da comunidade acadêmica, nessa etapa, ficou 

restrita a fornecer informações e responder aos questionários e entrevistas no momento da 

coleta de dados. Deve ser destacado que o fato da avaliação não ser feita em todas as 

Unidades e Pólos e dos NAI não estarem instituídos em todas as UnUs dificultava a formação 

de equipes avaliadoras em cada um dos campi que participaram desse processo.  

Numa universidade multicampi das dimensões da UEG, tanto em relação ao número de 
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UnUs e oferta de vagas, quanto à distância da sede da Administração Central de algumas 

UnUs (cinco delas localizam-se a mais de 400 Km de Anápolis), é praticamente impossível 

uma única comissão assumir todo o trabalho. Portanto, a revitalização/criação dos NAI 

parecia ser fundamental para a realização da auto-avaliação institucional na UEG. 

Em função disso, conforme já foi mencionado anteriormente, a proposta da CAAI era 

coordenar as atividades de avaliação institucional a serem realizadas pelos NAI. A idéia era 

fomentar a partir desses Núcleos a construção de uma cultura da avaliação institucional na 

UEG. De acordo com Brzezinski (apud UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2004b, 

p. 759), “Os NAIs que desenvolverem suas atividades com qualidade constituir-se-ão loci 

apropriados que assegurarão a definição da política e da cultura de avaliação na UEG.” 

A idéia de dar continuidade no processo de institucionalização da auto-avaliação da 

UEG, por meio desses núcleos, foi reproduzida no PDI 2003-2007, que expressou em seus 

objetivos e metas a “Institucionalização da Avaliação Institucional para a promoção da 

melhoria da qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e cultura e da gestão. [...] Ampliar 

e institucionalizar o Programa de Avaliação Institucional da UEG.” (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE GOIÁS, 2004b, p. 279), utilizando a criação e organização dos NAI como 

uma das estratégias. 

Em função disso, uma das primeiras medidas tomadas pela CAAI foi tentar revitalizar 

os Núcleos de Avaliação Institucional nas UnUs onde eles já tinham sido criados pela CAVI, 

e criá-los onde eles ainda não tinham sido criados. Porém, desde 2002, quando a CAAI foi 

nomeada até maio de 2005, com raras exceções, esses Núcleos foram constituídos nas UnUs. 

Ressalte-se que nesse período essa não era uma função remunerada. O representante de cada 

segmento deveria ser escolhido pelos seus pares e assumir a função de avaliador 

voluntariamente.  

Por meio da Portaria no 167/2005, de 20 de junho de 200585, substituída pela Portaria no 

195/2005, de 16 de agosto de 200586, foram nomeados os membros dos novos NAI. Duas 

mudanças significativas foram feitas em relação aos primeiros Núcleos criados em 2000. Uma 

delas refere-se à remuneração. Os membros dos Núcleos, nomeados por essa Portaria 

assumiram uma “função de gestão”87, recebendo por dez horas semanais. Com isso, a 

                                                 
85 Essa Portaria foi editada com efeito retroativo a 01/05/2005, em razão dos representantes de cada Unidade 

terem participado de atividades inerentes à função a partir dos primeiros dias do mês de maio. 
86 Quando iniciou-se o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação Institucional, alguns membros 

nomeados pela Port. no 167/2005 deixaram a função. Além disso, ainda não haviam sido nomeados membros 
para todos os NAI. Em função disso, foi editada a Port. no 195/2005, revogando a Port. no 167/2005. 

87 Houve uma tentativa por parte de alguns membros dos NAI em mudar para “função docente”, no entanto, 
permanece ainda como função de gestão. 
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avaliação da instituição deixou de ser desenvolvida de forma voluntária, assumindo um 

caráter formal e obrigatório. A segunda mudança refere-se à composição do NAI. Foi 

sugerido que cada UnU escolhesse, de forma democrática, dois representantes, de preferência 

professores e, ou na impossibilidade de participação de professores, funcionários técnico-

administrativos, com disponibilidade de carga horária de 10 horas semanais e que tivessem 

alguma experiência em pesquisa88. Portanto, pelo menos para assumir a função remunerada, o 

decreto restringiu a representação da gestão e dos estudantes.   

Além dessas mudanças, destacam-se três aspectos bastante distintos na caracterização 

do processo de revitalização dos NAI: 1) as atribuições dos NAI; 2) a exigência de formação 

específica; 3) obrigatoriedade de permanência na função por no mínimo três anos. Para 

entender melhor esses três aspectos torna-se interessante analisar o conteúdo da Portaria no 

195/2005 (Cf. ANEXO B) e o TERMO DE COMPROMISSO (Cf. ANEXO C) vinculado a 

essa Portaria. 

Em primeiro lugar, vale destacar que a Portaria no 195/2005 nomeia os representantes 

de cada UnU para assumirem conjuntamente uma dupla função, responsabilizando-os por 

cumprir diversas atribuições que culminariam em dois processos de avaliação a serem 

realizados separadamente: avaliação da gestão e avaliação institucional interna. Essa dupla 

função ficou assim definida: “Art. 1o – Nomear, por 3 (três) anos, os servidores a seguir 

nominados, representantes formalmente escolhidos pelos seus pares, para compor o Núcleo de 

Avaliação Institucional e o Núcleo Setorial da Qualidade UEG.”  (UNIVERSIDADE 

ESTADUAL DE GOIÁS, 2005c). 

Conforme já foi destacado anteriormente, os dois processos de avaliação (avaliação 

institucional e avaliação da gestão) são processos distintos, coordenados por equipes 

diferentes. O primeiro orienta-se pelo PAI/UEG e é coordenado pela CAAI, e o segundo é 

orientado pelo PQUEG, coordenado pela Diretoria de Planejamento. Além disso, conforme 

pôde ser observado nas propostas dos dois programas, os processos agregam ideologias 

bastante divergentes, que se diferenciam nos mais variados aspectos dos programas 

(objetivos, meios, metodologias e instrumentos). A implicação disso é que, conforme já foi 

discutido anteriormente não há conciliação entre os dois programas. Em razão disso, alguns 

NAI realizam apenas a avaliação institucional. Outros fazem apenas a coleta de dados e 

enviam para a Diretoria de Planejamento para que ela processe os dados e faça a avaliação da 

gestão. 

                                                 
88 Este critério não foi atendido por todas as UnUs. Muitos membros que foram escolhidos possuíam apenas 

graduação e mesmo quando já possuíam outro nível de formação não tinham experiência em pesquisa. 
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Questionado sobre por que houve nomeação dos Núcleos de Avaliação com função de 

realizar dois processos de avaliação (avaliação institucional e avaliação da gestão), embora 

fossem processos distintos e conduzidos por diferentes equipes, o ex-reitor justificou: “A falta 

de recursos financeiros e de pessoal não nos deixou outra saída que não agregar às 

exigências de uma política de governo, as necessidades de uma permanente avaliação 

institucional.” (OLIVEIRA, 2008). 

A falta de recursos financeiros tem sido um dos maiores obstáculos para o 

desenvolvimento das diversas atividades acadêmicas na UEG, inclusive a auto-avaliação. A 

falta de condições estruturais, inclusive de pessoal, tem sido um dos limites apresentados para 

a implementação do PAI/UEG, conforme será destacado no item Os limites e desafios para a 

construção da cultura da avaliação na UEG. 

As atividades dos membros do Núcleo de Avaliação Institucional e Núcleo Setorial da 

Qualidade UEG iniciaram-se no I Encontro dos Membros do Núcleo Setorial do Programa 

Qualidade UEG, realizado em Anápolis nos dia 05 e 06 de maio de 2005. Nesse Encontro, 

foram expostas algumas atribuições do Núcleo tanto em relação à avaliação da gestão, quanto 

em relação à auto-avaliação da UEG. Nessa ocasião, foram apresentados o PQUEG e o 

PAI/UEG e os membros do Núcleo ainda foram informados da possibilidade de participarem 

de um Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação Institucional, cujo projeto já estava 

sendo encaminhado. 

Além disso, foi feita uma oficina com os membros do Núcleo para compreenderem o 

instrumento de avaliação da gestão utilizado pelo Programa Qualidade UEG e iniciar as 

discussões para dar início à elaboração do Plano de Melhoria da Gestão89, tendo como base os 

dados coletados em 2004. A continuidade das discussões que subsidiariam a elaboração do 

Plano de Melhoria da Gestão deveria ser assumida por cada Núcleo, em cada UnU. 

Quanto às atividades relacionadas à avaliação da gestão, coordenadas pelo Setor de 

Qualidade da UEG da Diretoria de Planejamento, os Núcleos as desenvolveram até o final do 

ano de 2005, logo após a aprovação da Resolução CsU no 51/2005, que criou o Prêmio 

Qualidade em Gestão da UEG – 2005. O objetivo, do Prêmio era premiar as UnUs que 

apresentassem um melhor resultado na avaliação da gestão a ser feita pelos membros do 

Núcleo. É bom ressaltar que os membros dos Núcleos já estavam participando do curso de 
                                                 
89 De acordo com o Decreto no 6.006,  de 01 de setembro de 2004, baixado pelo Governo do Estado de Goiás, 

“compete aos titulares dos órgãos e das entidades do Poder Executivo a liderança direta, de forma engajada, do 
desenvolvimento de ações inerentes à implementação do Programa da Qualidade no Setor Público, observada, 
com rigor, a metodologia oferecida pelo PQG/SEPLAN/AGANP” (Art. 1o). Entre as ações que deveriam ser 
desenvolvidas obrigatoriamente está a elaboração do Plano de Melhoria da Gestão (Art. 2o). (ESTADO DE 
GOIÁS, 2004). 
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Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação Institucional desde o mês de julho e que este curso 

vinha possibilitando o desenvolvimento, por parte dos membros do Núcleo, de uma 

concepção de avaliação bastante divergente da avaliação proposta pelo Programa Qualidade 

UEG. Além disso, alguns componentes dos Núcleos, na ocasião do I Encontro dos Membros 

do Núcleo Setorial da Qualidade UEG, já haviam manifestado discordância em relação ao 

modelo de avaliação proposto pelo PQUEG. 

Em razão dessas divergências entre os dois programas, ficou acertado entre a CAAI e a 

Reitoria que, naquele momento, os componentes dos Núcleos assumiriam apenas a coleta de 

dados para avaliação da gestão – 2005, cabendo à Dirplan realizar o restante do processo. A 

partir de então, alguns NAI não realizaram mais o processo de avaliação proposto pelo Núcleo 

Setorial de Qualidade. No entanto, conforme depoimento de um dos membros da CAAI 

alguns diretores obrigam os NAI a realizarem a avaliação da gestão. 

As divergências e as dificuldades em conciliar a dupla função avaliativa a ser realizada 

pelos Núcleos se devem, acima de tudo, a concepções teórico-metodológicas opostas. Na 

visão de um dos membros da CAAI, “[...] as pessoas acabaram sendo penalizados porque 

tinham que servir a dois senhores. A um senhor que acredita que avaliação diagnóstica é 

resultado final e a um senhor que acredita que a avaliação diagnóstica é o início de um 

processo avaliativo.” (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). Conforme pode ser 

observado no item Projeto e concepções de avaliação institucional na UEG: tensões entre 

avaliação formativa, participativa e diagnóstica e a avaliação para a qualidade total, os 

projetos possuem ideologias completamente divergentes. Enquanto a avaliação proposta no 

PAI/UEG está centrada no processo, o PQUEG enfatiza os resultados levantados por meio de 

coleta de dados sobre a gestão de cada UnU. 

Um dos importantes aspectos a serem discutidos sobre o processo de implementação da 

auto-avaliação institucional na UEG é a formação de avaliadores-pesquisadores em avaliação. 

Desde a implantação da CAVI a formação dos avaliadores foi vista como um meio de 

fortalecimento da avaliação institucional como uma prática contínua, de modo a proporcionar 

uma avaliação mais qualificada da UEG. Como relata Abreu (2007), embora não tenha se 

materializado em um projeto, a idéia de oferecer um curso que formasse avaliadores foi 

lançada, sendo posteriormente retomada pela CAAI.  

Ficou demonstrado no PDI 2003-2007 que o tipo de formação não estava bem definido 

ainda no momento de sua elaboração, uma vez que mencionava no Cronograma de sua 

Implantação que até o final de 2003 a UEG deveria “Consolidar os Núcleos de Avaliação 

Institucional em todas as Unidades Universitárias e Pólos; [...]  Preparar e orientar avaliadores 



 129

institucionais em todas as Unidades Universitárias e Pólos.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL 

DE GOIÁS, 2004b, p. 782). Ressalte-se que nenhum desses dois itens foi cumprido dentro do 

prazo previsto. No entanto, conforme foi descrito no início desse item, a CAAI deu início ao 

processo de avaliação institucional na UEG, avaliando em 2003-2004 o Programa 

Universidade para os Trabalhadores em Educação (Licenciatura Plena Parcelada), a Pós-

Graduação Lato Sensu e dando início a uma pesquisa sobre o Programa Vaga-Lume: 

Alfabetização de Adultos. 

Previsto no PAI/UEG e sendo uma das atribuições dos membros do Núcleo de 

Avaliação Institucional e Núcleo Setorial do Programa Qualidade UEG, a participação dos 

componentes dos NAI no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação Institucional, 

além de ser uma das estratégias para o desenvolvimento do Processo de Auto-avaliação 

Institucional, constituiu-se, naquele momento, numa das prioridades da Administração 

Superior da UEG. É possível acreditar que foi uma prioridade porque no período de realização 

do curso, especialmente no seu início, a instituição passava por um momento de grave crise 

financeira, mas, embora com dificuldades, cumpriu o compromisso de dar continuidade ao 

curso. Além disso, apesar das dificuldades financeiras enfrentadas, o Art. 4o da Portaria no 

195/2005, determinava a oferta de bolsa integral e horas parciais remuneradas para a 

participação no Curso de Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação Institucional 

(UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2005c). Além da bolsa integral para a 

participação do Curso, as despesas dos membros das Unidades do interior do Estado com 

hospedagem e alimentação foram custeadas pela UEG90. 

Em contrapartida, para garantir os investimentos feitos e a participação no Curso, foi 

assinado um Termo de Compromisso entre os Membros do Núcleo de Avaliação Institucional 

e Núcleo Setorial do Programa Qualidade UEG e a Reitoria, em que os primeiros se 

comprometeram a manter o vínculo com a instituição e exercer a função por no mínimo três 

anos91, sob pena de indenização à UEG, caso o compromisso não fosse cumprido. 

O Curso teve início em 02 de julho de 2005, em Aula Magna, transmitida ao vivo pela 

Televisão Brasil Central, com a participação do Governador do Estado, Marconi Perillo, da 

Secretária de Ciências e Tecnologias do Estado, Raquel Teixeira, do Diretor de Estatísticas e 

Avaliação da Educação Superior, Dilvo Ristoff, do Reitor da UEG, José Izecias, dos 

                                                 
90 A esse respeito houve algumas dificuldades e impasses. Havia um compromisso de que sempre que houvesse 

aulas, os cursistas residentes no interior receberiam com antecedência um valor correspondente às despesas 
com alimentação e hospedagem. No entanto, na maioria das vezes esse valor era repassado com atrasos, 
havendo muitas reclamações, de alguns, que diziam não estar recebendo corretamente esses valores. 

91 O Contrato teve vencimento estabelecido em maio de 2008. 
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Coordenadores e Professores do Curso e de Pró-Reitores. 

Com previsão de 369 horas aulas, mais 70 horas destinadas às orientações de 

Monografia, o Curso foi realizado nos finais de semana (sexta, sábado e domingo) alternados 

e nos períodos de recesso na UEG. 

Um dos aspectos mais positivos do curso, além de proporcionar a formação de 

avaliadores-pesquisadores, foi de aliar a formação teórica, por meio dos módulos ministrados, 

à prática em avaliação, realizada por meio da realização do primeiro processo de auto-

avaliação institucional com esta dimensão na UEG, culminando com a elaboração de um 

Relatório Monográfico de Auto-Avaliação Institucional. Esse relatório foi elaborado a partir 

de um processo de coleta de dados realizado ainda no ano de 2005.  

 

Um aspecto muito positivo no programa de auto-avaliação, na minha visão, é a 
questão dele ser construído no coletivo, algumas questões são construídas no 
coletivo, isso é muito difícil, a gente não vê isso na prática, a gente percebe no 
programa de auto-avaliação o exercício da democratização. Eu acho que é um dos 
ganhos maiores desse curso. Por exemplo, os instrumentos, você tem o curso, você 
tem não só a questão teórica, mas você tem a questão prática, você discute os 
instrumentos da auto-avaliação e esses instrumentos são construídos no coletivo92. 
Nós temos um relatório que foi escrito a mais de cinqüenta mãos. 
(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.01, 2008). 
 

Como esses relatórios foram considerados Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC), 

foram orientados pelos professores do curso. Esse foi um momento importante para que os 

NAI pudessem aprender na prática como se concretizava um processo de avaliação 

institucional proposto no PAI/UEG. 

A partir de então, os NAI concretizaram o processo de auto-avaliação do ano de 200693. 

Embora o período de implementação desse processo pelos NAI seja consideravelmente curto, 

foi possível, por meio de entrevistas com membros desses Núcleos e da CAAI, levantar 

algumas características do desenvolvimento da auto-avaliação institucional na UEG. Essa 

caracterização foi feita por meio de levantamento de alguns aspectos observados, sobretudo a 

partir das entrevistas realizadas com a equipe da CAAI e os pesquisadores-avaliadores dos 

NAI. Ressalte-se que não foi possível caracterizar esse processo a partir de uma freqüência 

maior de respostas semelhantes sobre determinado aspecto, uma vez que houve uma 

significativa diversificação de aspectos apontados nas entrevistas. Entre as diversas 
                                                 
92 O questionário de avaliação, um dos principais instrumentos de coleta de dados, aplicado aos professores, 

alunos, gestores e servidores técnico-administrativos foi discutido e elaborado com a colaboração de todos os 
professores do curso e alunos cursistas. 

93 Em julho de 2008, os NAI estavam em fase de elaboração dos relatórios referentes ao processo de auto-
avaliação do ano de 2007. 
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características identificadas as que mais se destacaram foram: 

a) A participação da comunidade acadêmica tem se restringido a um processo de 

democracia representativa e pouco participativa; 

b) A auto-avaliação tem se tornado um processo pontual que se resume, em muitos 

casos, na coleta de dados por meio dos questionários online, na sistematização e análise dos 

dados; 

c) As questões estruturais, como falta e/ou precariedade de laboratórios de informática 

e falta de espaço físico e de instrumentos (computadores, armários e materiais para 

impressão) têm dificultado o desenvolvimento da auto-avaliação. 

d) Os avanços alcançados no desenvolvimento da auto-avaliação, inclusive em relação à 

construção da cultura da avaliação tem se manifestado de forma bastante diferenciada em toda 

a UEG. 

Embora a execução do PAI/UEG possibilite a participação de todos, pelo menos 

daqueles que se interessem pelo processo de auto-avaliação tanto fornecendo informações 

e/ou respondendo aos questionários online, quanto nas discussões que envolvam o processo 

de avaliação e a utilização dos resultados, a participação tem sido muito restrita em todos os 

aspectos. Em todos os processos de coleta de dados por meio dos questionários online (2005, 

2006 e 2007), muitas UnUs enfrentaram dificuldades para que conseguissem a participação de 

um percentual mínimo de respondentes que garantisse validade estatística dos dados. Além 

disso, conforme foi relatado pelos membros da CAAI e confirmado por alguns membros dos 

NAI, a condução do processo de avaliação tem sido assumida quase que exclusivamente pelos 

pares avaliadores, quando não de forma solitária, sem uma participação efetiva da 

comunidade acadêmica, tanto durante o período de avaliação, como posteriormente, nas 

discussões que envolvam a utilização dos resultados da avaliação. 

 

Eles [professores, alunos, técnico-administrativos e gestores] ajudam quando é 
solicitado, ajuda assim, eles dispõem a responder questões, a discutir. Mas não 
existe um Núcleo, como o próprio nome já diz, deveria ter um Núcleo, uma reunião 
de pessoas que deveriam discutir sobre isso. Não existe! Ele não está estruturado, na 
realidade lá quem responde pela avaliação sou eu, sou a única pessoa que faz parte 
do Núcleo. (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.06, 2008). 
 

[...] a gente não consegue a adesão de todos os colegas. [...] Uma fase é a bendita 
coleta, que é uma barra! Essa eu vou dizer, é muito difícil! Eu vou 
democraticamente, depois eu começo a ir nas classes, aí eu começo... sabe? Quando 
começa a chegar no último momento de fechar a coleta e que a gente não conseguiu 
nem o mínimo de 25%, aí a gente começa dizer que precisa de ser feito. 
(ENTREVISTADO(A)/NAI/N.05, 2008). 
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Neste sentido, percebe-se que há UnUs que enfrentam dificuldades para realização da 

avaliação, especialmente no que diz respeito ao envolvimento da comunidade acadêmica, seja 

dando seu parecer, por meio do questionário de avaliação, sobre a situação UnU seja 

participando na discussão dos resultados da avaliação. 

Apesar de estar definido no Programa que a continuidade é um dos princípios da auto-

avaliação da UEG, que contribui inclusive para a construção da cultura da avaliação, ela tem 

sido desenvolvida, na quase totalidade dos NAI investigados, como um processo anual que 

acontece mais especificamente num período que corresponde ao final de um ano letivo e 

início do ano seguinte. 

O desenvolvimento do processo de avaliação, principalmente no período de coleta de 

dados por meio dos questionários online, depende de disponibilidade de computadores com 

acesso à internet para responder aos questionários. Essa tem sido uma das maiores 

dificuldades enfrentadas pelos avaliadores de algumas unidades. Há casos de UnUs que não 

possuem laboratório de informática e os questionários precisam ser impressos para que 

alunos, professores, gestores e servidores técnico-administrativos os respondam. Como a 

tabulação e o tratamento dos dados são feitos por um sistema94 que precisa dos dados online 

os NAI dessas UnUs precisam passar as respostas de cada questionário em algum computador 

que tenha acesso à rede. Portanto, algo que foi pensado para facilitar o trabalho de muitos 

acaba dificultando para alguns. 

A falta de espaço físico para instalação dos NAI é comum na maioria das UnUs. 

Conforme foi identificado em entrevistas, com algumas exceções, os NAI dispõem de alguma 

sala, que é dividida com outras coordenações e arquivos para guardar os documentos da 

avaliação institucional. Muitos utilizam computadores próprios para desenvolverem suas 

atividades, armazenando os dados em arquivos particulares. Esse tem sido um problema 

enfrentado, inclusive pela CAAI. Como foi relatado em entrevistas, há casos de NAI que, em 

função da falta de espaço e instrumentos nas UnUs, preferem desenvolver as atividades 

pertinentes à sua função em casa.  

 

Eu trabalho no meu Notebook. Eu trabalho mais, meu trabalho de análise rende mais 
em casa do que propriamente na Unidade, que é a hora que em tenho condições de 
concentrar, onde eu tenho todos os meus arquivos [...] eu comecei a pedir que eu 
tivesse um computador disponível, até para uma questão de arquivos [...] aí começa 
a não poder, não poder [...] (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.05, 2008). 
 

                                                 
94 Foi desenvolvido um sistema específico para disponibilizar o questionário online e que posteriormente fizesse 

a tabulação dos dados, de acordo com as necessidades dos pesquisadores-avaliadores. 
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Essas são questões que evidenciam as precariedades estruturais na UEG. Pensando na 

importância de criar uma cultura da avaliação é preciso investir na criação de condições para a 

institucionalização da avaliação institucional. Essas questões têm dificultado muito o 

desenvolvimento da auto-avaliação, tornando-se um dos limites desse processo, conforme 

será destacado no item Os limites e desafios para a construção da cultura da avaliação na 

UEG. 

A avaliação vem conquistando seu espaço na organização da gestão na UEG, em que 

pesem as dificuldades já registradas. Conforme foi mencionado por um dos membros da 

CAAI, ela já faz parte inclusive do calendário geral da instituição. Além disso, em algumas 

UnUs, a avaliação aos poucos está promovendo discussões em momentos oportunos, como 

em reuniões de planejamento no início de cada ano letivo. Neste sentido, há casos de UnUs 

que já conseguiram avançar um pouco mais na construção da cultura da avaliação na UEG, 

elaborando, inclusive, um cronograma de discussões sobre a instituição para o ano letivo de 

2008. Nas entrevistas foi possível identificar que há NAI que desenvolvem um trabalho de 

avaliação mais dinâmico e contínuo.  

 

Quando a gente vai trabalhar, a gente chama representante de cada segmento e de 
cada curso. Cada coordenador de curso é chamado para conversar sobre a questão da 
avaliação e fazer a avaliação da instituição, do curso e de cada série. Os acadêmicos 
são chamados, os coordenadores adjuntos, o diretor, enfim, todos os segmentos são 
contemplados. O trabalho da avaliação, hoje, dentro da Unidade é desenvolvido por 
meio de questionários que são trabalhados no decorrer do ano com todos os 
segmentos da Unidade. (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.01, 2008). 

 

Percebe-se nesse relato que há casos em que os NAI procuram promover outros 

momentos de avaliações e discussões no decorrer do ano letivo, envolvendo todos os 

segmentos da UnU. Além disso, alguns NAI têm conseguido um envolvimento maior da 

comunidade acadêmica no processo de avaliação, sem enfrentar muitas dificuldades no 

momento da coleta de dados. Mas, apesar da CAAI não ter feito ainda um estudo sobre o 

trabalho desenvolvido pelos NAI, como reconhece o(a) entrevistado(a)/CAAI/N.03 (2008), 

ele(a) arrisca dizer que, de uma forma geral, “Não existe uma continuidade, isso é irreal dizer 

que os NAI têm desenvolvido atividades diariamente, que possam ser bastante representativa 

na Unidade, não tem.”  

Na visão de um dos membros da CAAI uma das questões na qual o processo de 

avaliação precisa avançar é no sentido de divulgar e promover debates acerca dos resultados 

da avaliação. 
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Eu penso que nós precisamos falar mais sobre isso. Realizar Encontros, sabe? 
Discutir mais com os professores... isso não pode ser um documento que fica restrito 
na mão do diretor, do pesquisador, do coordenador de curso... isso não pode ficar na 
mão do Reitor, dos Pró-Reitores, não é isso. Tem que ficar na mão de todos, temos 
que falar mais. Por exemplo, eu acho que nós não podemos fazer um planejamento 
na Unidade, nós não podemos pensar no semestre seguinte, sem olharmos os 
resultados da avaliação institucional. (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.01, 2008). 
 

Percebe-se com isso que os resultados da avaliação precisam ser mais bem trabalhados. 

Por um lado, é possível afirmar, por meio de depoimentos de alguns NAI, de que há casos de 

UnUs que fazem divulgação e discussão dos resultados nos momentos de planejamento dos 

cursos.  

 

Os membros do NAI têm um contato direto com os alunos, primeiramente em sala 
onde são discutidas algumas questões pré-avaliação, e também algumas devolutivas 
de acordo com as análises que vão sendo feitas. Também nós temos o acesso de 
comunicação que é o Mural, então a gente escreve cartas para os alunos, 
informativos, às vezes notícias que saem sobre avaliação em outras instituições ou 
processos de avaliação dos processos de avaliação, resultados deles, algumas coisas 
assim que também vão para o Mural, que aproxima o aluno dessa conversa, então a 
palavra auto-avaliação, a expressão auto-avaliação vai ficando mais familiar. Com 
os professores isso é feito também nos momentos de colegiados. Olha! nós temos 
essa e essa condição, apareceu isso e isso, o que nós podemos fazer a partir de agora, 
assim para nos ajudar no trabalho imediato, não na própria auto-avaliação. 
(ENTREVISTADO(A)/NAI/N.04, 2008). 
 

[...] a comunidade acadêmica, hoje, já vê como algo mais simples. Nós já tivemos 
problemas em relação a isso, no sentido das pessoas acharem que era algo político. 
Mas hoje isso já tem sido mais tranqüilo. Então a comunidade acadêmica já tem 
aceitado isso com mais tranqüilidade, e o Núcleo de Avaliação tem trabalhado 
diretamente com os segmentos. Por exemplo, nós fazemos palestras, nós fazemos 
mesa redonda, pensando na avaliação institucional, nós preparamos atividades,  
questionários avaliativos, no decorrer do ano, para que sejam avaliados os 
segmentos, independente daquele questionário da avaliação on-line, aquele 
questionário oficial da avaliação institucional. (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.01, 
2008). 
 

Por outro lado, é possível afirmar também que isso ainda não tem sido uma prática da 

maioria, nem tem se mostrado como um processo de debates constantes nas Unidades. 

 

Com relação à tomada de decisões, participar nas reuniões na tomada de decisões, os 
nossos resultados, que nós vamos obtendo nas análises, a gente vai encaminhando 
para a direção e a gente faz uma leitura prévia, uma interpretação, uma análise 
desses resultados para a direção. Então, essa é a sistemática que a gente vem 
trabalhando. Talvez pudesse ter mesmo uma importância maior, um espaço maior 
[...] penso eu que num futuro, a tendência é que nós, em termos de avaliação, não só 
na Unidade, mas  na UEG como um todo, ela tenha uma participação cada vez maior 
como subsídio na tomada de decisões. (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.02, 2008). 
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É possível perceber nos relatos acima, que em alguns casos a implementação do 

PAI/UEG tem avançado, mas em outros, ainda se mostra a necessidade de um esforço maior 

no sentido de discutir os objetivos, as finalidades e os princípios expressos no PAI/UEG, para 

que ele consiga avançar no seu objetivo de construir a cultura de avaliação e promover 

realmente o autoconhecimento da comunidade acadêmica. 

 

 

3.6 Os resultados da auto-avaliação: ressonância e impacto na UEG 

 

 

Reconhece-se que ainda há um curto espaço de tempo de realização do processo de 

auto-avaliação na UEG, especialmente para que seja possível perceber a construção da cultura 

de avaliação na instituição. Estudos posteriores terão maiores condições de explorar melhor 

esse aspecto. No entanto, é importante que nesta análise do processo de institucionalização da 

auto-avaliação se verifique, mesmo que de forma parcial, o seu potencial de impactar nas 

atividades acadêmicas. 

Assim como a implementação e as concepções de avaliação foram analisadas à luz do 

processo histórico em que a auto-avaliação vem-se institucionalizando na instituição, os 

resultados também serão analisados seguindo a mesma lógica. Embora a avaliação 

institucional, em algumas UnUs, venha sendo desenvolvida antes mesmo da criação da UEG, 

os resultados mais concretos desse processo são perceptíveis a partir do Programa de 

Avaliação Institucional da UEG que, conforme já foi relatado no item O Processo de 

desenvolvimento da auto-avaliação institucional na UEG, começou a ser executado no 

período 2003-2004. A realização da auto-avaliação só começou a ser concretizada em toda a 

UEG a partir do ano de 2005. Em função disso, é coerente a afirmação de um ou outro 

membro de NAI de que o tempo de realização da auto-avaliação institucional em sua unidade 

ainda é curto para perceber os resultados e seus impactos nas atividades acadêmicas. “Eu acho 

que ainda é cedo, porque só teve uma avaliação que foi finalizada, que é a de 2005. A de 

2006 a gente ainda está analisando os dados, e a de 2007, nós apenas coletamos os dados. 

Então, hoje, eu acho difícil te dizer que já dá pra sentir os frutos dessa avaliação.” 

(ENTREVISTADO(A)/NAI/N.06, 2008). 

No entanto, é possível perceber e apontar alguns resultados do próprio processo de 

execução do PAI/UEG, como fizeram os membros da CAAI. Para esses sujeitos, um dos 

resultados mais positivos, oriundos da execução do Programa e que já têm causado impacto 
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na UEG é a constituição dos NAI e o Curso de Pós-Graduação Lato Sensu para formar os 

avaliadores dos NAI. Como foi relatado por um dos entrevistados, o relatório de avaliação, 

elaborado no final do curso, proporcionou a sistematização de uma série de informações, 

servindo para produzir um auto-conhecimento da instituição que se materializou em um 

detalhado diagnóstico da UEG. 

 

Hoje todas as unidades da UEG tem um auto-conhecimento aprofundado. Eles 
sabem perfeitamente bem o que está funcionando positivamente e o que está 
funcionando de forma negativa. Eles têm projetos a longo, médio e curto prazo. Eles 
têm condições de elencar suas prioridades, ainda que eles não têm recursos, eles têm 
clareza de onde está os seus principais obstáculos. [...] o curso veio propiciar esse 
levantamento das potencialidades e também das fragilidades, e com isso as unidades, 
os gestores, professores e alunos, têm muito mais consciência e legitimidade através 
daqueles dados para estarem lutando por seus interesses. 
(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.02, 2008). 
 

Na percepção de um entrevistado, esse diagnóstico serve como instrumento de 

reivindicação, indicando para as políticas públicas onde elas têm que atuar prioritariamente 

(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.01, 2008). O curso foi apontado, ainda, como uma 

possibilidade de construção e sistematização da história da instituição. Além disso, serviu 

para a construção e socialização do conhecimento, tanto em relação às questões teóricas da 

avaliação institucional, como, e, principalmente, da própria UEG. 

Em relação ao processo de avaliação, foi apontado, ainda, que a UEG está, aos poucos, 

construindo um conceito de avaliação que já não aterroriza tanto, conseguindo com isso 

ampliar seu espaço na organização da instituição (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.01, 2008). 

Nesse sentido, foi apontado que, embora enfrente problemas na sua realização, ela é 

respeitada e entendida como um processo necessário por alunos e professores 

(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). Em relação à cultura avaliativa, o ex-reitor José 

Izecias é ainda mais otimista: 

 
Penso que um dos maiores resultados que podemos presenciar é a cultura de 
avaliação que se disseminou na universidade. Esse ambiente de avaliação, criado ao 
longo dos primeiros anos de existência da UEG, quebrou resistências que a 
avaliação historicamente carrega consigo. O caráter fiscalizatório e punitivo cedeu 
espaço a um diálogo aberto, a um debate transparente dos propósitos da 
universidade. É claro que isso ainda não amadureceu o suficiente e na intensidade 
que almejamos, mas é uma boa semente lançada em terra fértil. Os frutos já se fazem 
notar no engajamento de boa parte do corpo docente em cada unidade, no início do 
envolvimento da comunidade externa. (OLIVEIRA, 2008). 
 

Esses resultados são importantes, principalmente para um processo que está em fase 
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inicial. No entanto, eles ainda não representam, de forma significativa, um melhor 

desenvolvimento da instituição, que é uma das finalidades centrais da avaliação institucional 

defendida por alguns autores como Dias Sobrinho (2000, 2002, 2003b), Belloni (2000), 

Ristoff (1995), Leite (2005) e tantos outros. De acordo com um dos membros da CAAI, os 

resultados ainda são pouco perceptíveis, até porque as características da UEG dificultam a 

percepção de resultados de maiores abrangências: “Esses resultados, a meu ver, essas ações 

concretas, são muito tímidas e não podem ser sentidas ainda na sua totalidade, ou na 

totalidade da instituição.” (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). 

Na visão dos membros dos NAI que foram entrevistados, os posicionamentos são 

bastante divergentes. Há quem entenda que ainda é cedo para que os resultados sejam 

percebidos nas práticas acadêmicas (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.06, 2008). Outros chegam 

a apontar um maior envolvimento dos sujeitos no processo de avaliação 

(ENTREVISTADO(A)/NAI/N.01, 2008).  Há, ainda, quem aponte mudanças que foram 

implementadas em função dos resultados da avaliação em 2005, como início de reformas na 

parte física,  

 

Então nós temos uma reforma na parte física que era urgente, emergente e que na 
avaliação de 2005 ficou muito evidente. É claro que não precisava da avaliação para 
gente ver que estava precisando, mas aquele resultado diz na fala dos alunos, repetir 
na fala dos professores, nos deu mais respaldo para brigar por isso. 
(ENTREVISTADO(A)/NAI/N.04, 2008). 
 

Além das reformas na parte física, foram mencionadas, também, mudanças na 

biblioteca: “A gente vai ter uma biblioteconomista para tomar conta da biblioteca para nós, 

que era um ponto de grande fragilidade na nossa UnU, e que através de apontamentos da 

avaliação nós fizemos campanha para a arrecadação de livros.” 

(ENTREVISTADO(A)/NAI/N.03, 2008), e até em relação à postura da gestão “Na parte de 

gestão a gente percebeu que teve uma melhora muito boa. Eles participam mais, divulgam 

mais.” (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.07, 2008).  

Mas o aspecto que foi apontado com mais ênfase por quase todos os entrevistados como 

um dos resultados mais perceptíveis foi a possibilidade de sistematização de um banco de 

dados, contendo um conjunto de informações detalhadas sobre as UnUs “[...] hoje a gente tem 

um número maior de coisas que são arquivadas, que são guardadas, para possíveis estudos, é  

a história, é para construir a história, para registrar a história da Unidade.” 

(ENTREVISTADO(A)/NAI/N.01, 2008); “[...] quando você coloca isso de uma forma 
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escrita, com rigor científico, com toda essa comprovação, acho que isso é uma forma de você 

construir a história da universidade.” (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.07, 2008). 

Em síntese, pode-se dizer que não há, ainda, impactos ou efeitos significativos nas 

UnUs, promovidos pelo processo de auto-avaliação. Não tem havido, ainda, principalmente 

por parte da administração central da UEG, um aproveitamento de forma mais efetiva dos 

resultados da avaliação para promover debates e planejamento das ações na Universidade, a 

não ser que as decisões que utilizam os resultados da avaliação como referencial tenham sido 

tomadas pela administração central sem uma discussão com os NAI. Apesar da pouca 

articulação dos avaliadores-pesquisadores dos NAI e da própria CAAI, principalmente com a 

Diretoria de Planejamento da UEG, os resultados da avaliação institucional têm sido 

disponibilizados e, sempre que solicitada, a CAAI tem prestado informações para o setor de 

planejamento, conforme foi relatado em entrevistas com seus membros.  

Abreu (2007), ao analisar o caminho percorrido pela avaliação na UEG, afirma que ela 

tem crescido muito, mas entende que precisa haver uma maior articulação dela com todos os 

setores da universidade:  

 

A avaliação institucional na UEG, hoje, caminhou muito. Eu sinto ainda - e aqui 
também estou falando do meu lugar [Pró-Reitoria de Graduação] - que é preciso de 
conversar, é preciso haver articulação deste processo de avaliação institucional com 
todos os setores administrativos da universidade. Agora para a reescrita do Plano de 
Desenvolvimento Institucional nos foi apresentado a avaliação institucional, mas eu 
ainda vejo que é estanque. Essa é para mim uma questão que deve ser melhorada. É 
a avaliação que eu faço da avaliação. Mas o percurso, o trabalho que tem sido feito é 
muito bom!... Muito bom é pouco... Sabe é de um nível de excelência.  
 

E ainda acrescenta: “Tenho percebido que ela cresceu mais teoricamente, produzindo 

resultados em termos de publicação. Isso está caminhando à frente do planejamento da 

universidade. E vejo que as duas coisas podem acontecer paralelamente.” (ABREU, 2007). 

Esse crescimento teórico pode ser creditado, em sua maior parte, ao Curso de Pós-Graduação 

Lato Sensu em Avaliação Institucional. Na visão do(a) entrevistado(a)/CAAI/N.04 (2008), o 

curso foi muito interessante na formação dos avaliadores-pesquisadores, ao afirmar que o 

curso:  

 

Tem sido produzidos efeitos significativos, porque muitos deles têm produzido 
artigos e apresentado trabalhos em Congressos e outros eventos acadêmicos. Outros, 
a partir da experiência do curso e da própria avaliação institucional, desenvolveram 
ou vem desenvolvendo projetos ou subprojetos relacionados com a avaliação 
institucional. O curso também possibilitou a oportunidade de alguns desenvolverem 
projetos de especialização ou de mestrado na área de avaliação institucional. Então, 
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nós acreditamos que, do ponto de vista teórico, foi dado uma grande contribuição. 
Eles tiveram acesso a um aporte teórico atualizado, e fundamental para o 
desenvolvimento da pesquisa em avaliação institucional. 
 

O ex-reitor, José Izecias, também reconhece que ela poderia ter avançado mais: “[...] Eu 

imaginava, após dois anos fora da reitoria, que tivéssemos mais resultados com a avaliação, 

apesar de conhecer a complexidade que é a instituição.” (OLIVEIRA, 2008). Neste sentido, é 

preciso reconhecer que a complexidade que envolve a organização de uma instituição com 

mais de quarenta UnUs, localizadas em diferentes regiões do Estado, e, portanto, com 

diversas realidades como a UEG, bem como sua falta de autonomia política e financeira, cria 

uma série de obstáculos para a institucionalização de uma prática tão complexa e ampla como 

auto-avaliação. No próximo item é possível observar de forma mais detalhada esses 

obstáculos. 

 

 

3.7 Os limites e desafios para a construção da cultura da avaliação na UEG 

 

 

Conforme pôde ser observado nos relatos dos entrevistados e nos documentos que 

registram as tentativas de implementação da avaliação institucional na UEG, desde o ano 

2000, com a CAVI, as pessoas envolvidas com esse processo têm enfrentado inúmeras 

dificuldades. Algumas dessas dificuldades estão relacionadas ao próprio processo de 

reestruturação da UEG.  

Uma das primeiras dificuldades refere-se à própria forma de constituição da CAVI. 

Nesse período, não houve um planejamento administrativo e financeiro para apoiar as 

atividades desenvolvidas por essa comissão. O processo de avaliação institucional estava 

sendo instituído com base na boa vontade e no compromisso daqueles que estavam 

participando do processo de avaliação. A própria Reitoria, que havia nomeado a CAVI, não 

instituiu um espaço na estrutura organizacional da UEG para a avaliação institucional. Era um 

processo que estava sendo construído coletivamente, mas ainda não tinha adquirido uma 

identidade autônoma para garantir a continuidade do processo, independentemente de 

mudanças que viessem acontecer na própria constituição da CAVI, por exemplo. 

Quando questionada por que a CAVI não deu continuidade na implementação da 

avaliação institucional, Abreu (2007) apontou o fato de ter assumido a Pró-Reitoria de 

Graduação como um dos motivos, uma vez que acumulou as duas funções. 



 140

O fato de eu ter assumido a Pró-Reitoria de Graduação da universidade, a avaliação 
institucional acabou ficando também na Pró-Reitoria de Graduação, que também 
não tinha estrutura. Então esse lugar institucional da avaliação não tinha sido ainda 
encontrado, estava em busca, estava em processo, não tinha sido encontrado. Então 
esse foi um fator. Que lugar mesmo é o da avaliação institucional na estrutura 
organizacional? Esta questão estava em curso. Tanto, repito, à medida que eu 
assumi a Pró-Reitoria de Graduação ela foi para a Pró-Reitoria de Graduação. E nós 
sabemos que não é adequado. A Pró-Reitoria de Graduação há que participar da 
avaliação institucional, mas ela promover um olhar sobre si mesma, que aqui é 
praticamente o eixo da universidade, é incompatível. Essa foi uma questão. 
(ABREU, 2007). 

 

Isso demonstra que, de fato, naquele período, a auto-avaliação não se institucionalizou 

na UEG. A partir do momento em que a pessoa responsável pela Coordenação da CAVI 

assumiu outra função, o processo não foi conduzido pelos demais representantes. Em função 

disso, supõe-se que as atividades que estavam previstas num Cronograma95 negociado com os 

NAI, em 09 de dezembro de 2000, não tenham se realizado, vez que não foi encontrado 

nenhum documento que registrasse a realização de tais atividades. Os únicos registros datados 

após o mês de dezembro/2000 foram convites para a participação do IV Encontro Goiano de 

Avaliação Institucional que se realizaria de 14 a 16 de junho de 2001 e um Ofício datado de 

25 de março de 2002, solicitando aos Diretores de UnUs a (re)estruturação dos Núcleos de 

Avaliação Institucional. 

Sem uma definição clara sobre o seu papel e funcionalidade na UEG, nem apoio 

financeiro, a CAVI interrompeu temporariamente suas atividades no ano de 2001. Belloni 

(2000) aponta a falta de institucionalização como um dos principais fatores que contribui com 

a descontinuidade ou pouca relevância do processo de avaliação institucional. Talvez, por 

isso, nem todas as UnUs deram continuidade a esse processo, pelo menos até a nova 

(re)estruturação dos NAI no primeiro semestre do ano 2005.  

No texto de Almeida; Pinto e Piccoli (2007, p. 517), relatando a experiência de auto-

avaliação da Fundação Universidade Federal do Rio Grande, fica demonstrado que a 

institucionalização da auto-avaliação institucional requer persistência e, sobretudo, disposição 

para promover mudanças no próprio processo durante sua implementação.  

 

A implantação da auto-avaliação é um processo lento, permeado de tentativas e 
erros, que ao longo do tempo vão sendo superados. Apesar dos equívocos que 
inevitavelmente cometemos durante o processo de avaliação, não podemos negar a 
importância que ele possui no desenvolvimento e reconstrução da universidade. 

                                                 
95 Nesse Cronograma estavam previstas atividades de sensibilização, continuidade dos estudos teóricos sobre 

avaliação institucional, continuidade na elaboração do projeto de avaliação institucional da UEG, quatro 
Encontros de Avaliação Institucional e oito Encontros Regionais. 
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A persistência e o reconhecimento da importância da auto-avaliação para o 

desenvolvimento da instituição ficou demonstrado no relato de Abreu (2007): “[...] nós não 

tínhamos um espaço para sentarmos para organizar o trabalho, mas tínhamos boa vontade e 

muito desejo de contribuir com a universidade.” A tentativa de dar seguimento à 

implementação desse processo na UEG, nomeando outra comissão, que no caso foi 

denominada de Comissão de Assessoria de Avaliação Institucional (CAAI), é outra 

demonstração de persistência. Porém, no caso da nomeação da CAAI, já havia instruções 

legais (Estatuto da Universidade e Regimento Geral da UEG) para a institucionalização da 

auto-avaliação na UEG. Ressalta-se que essa Comissão vem conseguindo dar continuidade às 

atividades de auto-avaliação, orientando-se, especialmente, pelo PAI/UEG, elaborado por ela 

mesma. 

Por um lado, algumas dificuldades foram superadas e serviram para a própria 

construção do autoconhecimento da instituição, como, por exemplo, a formação dos NAI para 

garantir a realização da auto-avaliação em cada UnU. Por outro lado, outras têm se 

transformado em limites cada vez mais difíceis de serem superados, comprometendo a 

construção da cultura da avaliação na instituição, conforme será apresentado na discussão que 

segue. 

Ao se defrontar com algumas questões que dizem respeito às condições físicas e 

instrumentais e de financiamento da UEG, apontadas no item Universidade Estadual de 

Goiás: uma “universidade” multicampi em processo de constituição, é possível supor a 

existência de inúmeros desafios a serem superados para que o PAI/UEG seja colocado em 

prática e com sucesso. Diante do exposto, é possível prever dificuldades nas mais diversas 

ordens: estruturais, temporais, geográficas, profissionais e especialmente financeiras. Essas 

dificuldades têm levado os pesquisadores-avaliadores (NAI e CAAI) a se defrontarem com 

alguns limites. Dentre eles, os de caráter econômico e político parecem ser centrais “A nossa 

dificuldade é material - estrutura física -, nós não temos laboratório, e diante desta questão 

do questionário online e o número de computadores que a gente tem, atrasa muito nosso 

trabalho de coleta de dados.” (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.04, 2008); “Um grande 

problema, não sei se as outras Unidades enfrentam também, é a falta da estrutura - o 

problema da estrutura física. Esse ano mesmo, para fazer a avaliação de todos os alunos, de 

todos os cursos, eu só tinha quatro computadores.” (ENTREVISTADO(A)/NAI/N.06, 2008).  

Essas questões estruturais são conseqüências da falta de uma política de financiamento 

que dê condições para estruturação e sustentação da UEG. Embora tenha sido aprovado o 

repasse de 2% da receita de impostos do Estado em forma de duodécimos mensais para a 
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UEG (ESTADO DE GOIÁS, 2005), há relatos de que a instituição, até o momento, não tem 

recebido esse percentual garantido em lei:  

 

Em relação ao percentual que deve ser repassado, há sempre contingenciamento. 
Nós temos aqui na avaliação feita em 2005, relatando que nós tivemos 
contingenciamento de 63% do que se pretendia ter no orçamento [...] arrumaram 
uma forma de dizer que os duodécimos já foram gastos com as construções 
[reformas e prédios novos da UEG]. (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). 
 

Essa fala evidencia a interferência de políticas externas de governo na UEG. Nesse 

caso, a autonomia para definir seu próprio planejamento pode ser comprometida, uma vez que 

não há segurança para definir um orçamento para a instituição. Nesse sentido, alguns limites 

que parecem fáceis de serem superados, como por exemplo, a falta de espaço físico e de 

instrumentos necessários para realização da avaliação, tornam-se complexos e praticamente 

impossíveis de serem superados enquanto não forem resolvidas as questões financeiras da 

instituição. 

A falta de autonomia financeira e política tem sido um dos grandes entraves para o 

desenvolvimento da UEG em vários sentidos. Embora seja uma instituição com status de 

universidade e que, por isso, deveria ter autonomia financeira e administrativa, muitas 

decisões ficam dependentes de órgãos externos, como a Agência Goiana de Administração e 

Negócios Públicos (AGANP), a Secretaria do Planejamento e Desenvolvimento do Estado de 

Goiás (SEPLAN) e a Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia (SECTEC). Essas 

questões foram evidenciadas no depoimento dos membros da CAAI: 

 

Outra dificuldade nesse processo, e essa questão aparece  nos relatórios de avaliação 
institucional, é quanto a falta de autonomia financeira da instituição, ou não repasse 
da parte financeira que realmente a instituição tem direito. A falta de autonomia 
financeira é um problema evidente vivido e que tem trazido sérios prejuízos para o 
desenvolvimento das atividades da instituição, bem como, também no 
desenvolvimento do próprio processo de auto-avaliação institucional, porque é 
preciso todo um conjunto de pessoas, uma equipe para desenvolver não só a 
pesquisa, a avaliação institucional em si, como também promover mudanças e 
melhorias institucionais, a partir das etapas de avaliação institucional que já foram e 
que vem sendo desenvolvidas. (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.04, 2008). 
 

A esse respeito, outro membro da CAAI também se posiciona, demonstrando que um 

dos grandes desafios na construção da cultura da avaliação está relacionado com as 

dificuldades que a instituição enfrenta para implementar ações no sentido de investir nos 

pontos mais frágeis da instituição. Destaca-se que as maiores fragilidades da UEG apontadas 
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nas avaliações realizadas até o momento dizem respeito a questões estruturais, principalmente 

os aspectos físicos e instrumentais: 

 

Quero te dizer que no ano de 2007 nós tivemos uma convivência com uma apatia. 
Uma apatia nesse sentido. Porque avalia, as fragilidades estão todas lá, de repente 
aparece mais fragilidade e não resolveu nem as primeiras, daí a segunda já é 
conseqüência. Então, há uma apatia. Se nós tivéssemos condição de atender as 
fragilidades, a avaliação seria melhor e mais respeitada, mas não tem porque a 
avaliação não tem poder decisório. A avaliação tem poder no sentido de demonstrar 
as fragilidades, mas ela não decide qual será atacada. A gente elege as prioridades. 
Isso é decisão que depende da vontade política, do financiamento e das condições. 
(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). 
 

Conforme fica demonstrado nesse depoimento, nem o processo avaliativo tem 

autonomia no sentido da ação, nem a instituição tem condições de atender aquilo que é 

definido pelos avaliadores como prioridade na instituição. A falta de condições para 

intervirem nos problemas apontados e na execução do planejamento causa desestímulo em 

relação à avaliação e ao planejamento. Percebe-se, com isso, que o sucesso da auto-avaliação 

institucional na UEG depende de condições financeiras para intervir nas fragilidades 

mostradas por meio da avaliação. 

A própria execução do Programa de Avaliação tem enfrentado dificuldades 

semelhantes. Como a proposta é de que a auto-avaliação seja realizada em cada UnU, em 

caráter contínuo, isso requer, no mínimo, um espaço reservado para os membros do NAI 

coordenarem os trabalhos de realização da avaliação, além de materiais e equipamentos 

(computadores e impressoras) disponíveis para criar e armazenar banco de dados, editar 

documentos, materiais para divulgação e elaborar relatórios e espaços exclusivos para 

arquivamento da documentação impressa. Ressalte-se que, para garantir as condições e os 

recursos necessários para a realização da avaliação institucional, foi apontado no Programa de 

Avaliação um compromisso imprescindível a ser assumido, principalmente pela 

administração central da instituição: “a garantia de alocação de recursos financeiros que 

possam sustentar, com qualidade científica e ética e rigor metodológico a avaliação interna e 

externa da UEG”.  (BRZEZINSKI; CARNEIRO; BRITO, 2005, p. 27).  

No entanto, ficou evidenciado nos relatos dos membros da CAAI e, principalmente dos 

NAI, que na quase totalidade das UnUs não há um espaço físico, nem equipamentos 

disponíveis para os NAI realizarem seus trabalhos. Além disso, o processo de coleta de dados, 

que depende de computadores disponíveis para estudantes, professores, técnico-

administrativos e gestores responderem questionários online, em muitas UnUs, é prejudicado 
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pela inexistência de laboratórios de informática ou escassez de computadores em alguns 

laboratórios. Na fala de um dos avaliadores que não possui laboratório de informática em sua 

UnU: “[...] não impede, mas dificulta a atividade no local.” 

(ENTREVISTADO(A)/NAI/N.04, 2008). Portanto, as condições estruturais vivenciadas em 

cada UnU têm se colocado como um dos limites para realização da auto-avaliação. 

Outro limite evidenciado com bastante ênfase pelos sujeitos entrevistados é a falta de 

autonomia política. As questões políticas externas têm interferido muito em todas as 

atividades desenvolvidas no interior da UEG. As interferências referem-se, principalmente, ao 

planejamento e às finalidades da instituição. A própria constituição do quadro de servidores é 

um exemplo da interferência política. Desde que foi criada, a UEG realizou concurso apenas 

uma vez, disponibilizando um número insignificante de vagas para professores, se comparado 

ao seu quadro total de servidores, principalmente se for levado em consideração que houve 

um acelerado crescimento no número de matrículas e de servidores contratados 

temporariamente. Por duas oportunidades, a instituição já apresentou proposta de Edital para 

realização de concurso público, mas outros setores da administração pública do Estado têm 

inviabilizado-o.  

Essas questões políticas se apresentam também internamente na instituição e direcionam 

uma série de decisões a serem tomadas sobre os caminhos da UEG. O desenvolvimento da 

instituição é um exemplo disso. Recentemente, o Governo do Estado autorizou a construção 

de alguns prédios para abrigar as novas UnUs criadas e a reforma de outros prédios mais 

antigos. Em função disso, conforme foi relatado anteriormente, boa parte dos recursos 

garantidos em lei que deveriam ser destinados para a UEG estão sendo contingenciados para 

pagamento das construções e outros gastos.  

De acordo com o(a) entrevistado(a)/CAAI/N.04 (2008), essas questões políticas 

interferem diretamente no processo avaliativo da instituição: 

 
Essa predominância na administração da instituição, que está, também, intimamente 
ligada com o governo do estado, esta predominância das políticas neoliberais, tem, a 
nosso ver, prejudicado sobremaneira o desenvolvimento das atividades fins da 
instituição. É também dentro dessa linha de discussão, sobre as resistências e as 
dificuldades, o predomínio do número de contratos temporários dos trabalhadores da 
instituição, que acabam influenciando de alguma maneira nos resultados ou 
provocando distorções, nos resultados da avaliação, uma vez que a predominância 
desse tipo de contrato temporário provoca um certo temor por parte dos sujeitos que 
respondem aos questionários, que participam da pesquisa, comprometendo, de certa 
forma, a confiabilidade das respostas e dos resultados da pesquisa. 
 

A falta de um quadro maior de servidores efetivos inviabiliza algumas práticas 
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importantes na instituição como, por exemplo, a consolidação da pesquisa por meio dos 

grupos de pesquisa, uma vez que o pesquisador necessita de dedicação de mais tempo e 

segurança no sentido de dar continuidade ao processo. O fato de possuir um quadro 

predominantemente de professores com contratos temporários dificulta o investimento em 

melhor qualificação desses profissionais, como licença remunerada para a realização de 

cursos de mestrado e doutorado, por exemplo. Essa situação profissional da maioria do quadro 

docente e demais servidores da instituição também tem sido entendida pela CAAI como uma 

das limitações, que coloca inclusive, a confiabilidade da avaliação em risco. 

O apontamento da instabilidade na função por falta de concurso foi reforçado também 

pelo(a) entrevistado(a)/CAAI/N.02 (2008): 

 

Uma outra questão muito contundente que aparece é que 70% dos professores não 
são concursados. Isso dá uma instabilidade muito grande aos cursos, e também aos 
alunos, aos professores e servidores, porque a maioria dos servidores também não 
são concursados. Isso cria uma situação de instabilidade e cria também dificuldades 
no processo de avaliação, porque quem tem contrato precário tem medo de se 
expressar e de julgar na auto-avaliação. Ele tem medo de perder seu contrato. Essa é 
uma questão que aparece muito forte na nossa avaliação institucional. Quando a 
gente compara, normalmente a avaliação que os alunos fazem, que os professores e 
que o servidores fazem, existe uma defasagem muito grande, na medida em que os 
professores e os servidores não se expressam como gostariam. Eles estão primidos, 
no sentido de estar preservando sua subsistência, então eles não tem, na realidade, 
liberdade de expressar sua opinião, de realizar a avaliação. Então, a avaliação, nesse 
momento, tem esse obstáculo. 
 

Essas questões colocadas sobre o receio de alguns em relação à instabilidade no 

emprego são provocadas por fatores externos, mas também pelas relações de poder que se 

estabelecem no interior da própria instituição. Em relação a isso, houve um caso em que após 

sua posse, o Diretor eleito em 2005 não aceitou a continuidade de um dos membros do NAI 

na UnU, dificultando a realização da avaliação institucional. Conforme foi relatado em 

entrevistas com os membros da CAAI, há alguns casos de avaliadores que foram desviados de 

sua função, outros foram remanejados para outras UnUs e outros, ainda, deixaram a UEG 

(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.04, 2008). Além disso, foi apontado, também, que há casos 

em que os gestores dificultam a realização da avaliação (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.02, 

2008). Embora a auto-avaliação na UEG já tenha conseguido avançar no sentido de 

demonstrar que as finalidades da avaliação não estão relacionadas com a punição e, sim, com 

o desenvolvimento da instituição, ainda há casos em que o processo é dificultado, 

principalmente, pelos gestores: 
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Eu até diria que alguns até nem gostariam de saber dos resultados porque isso 
implicaria em algumas mudanças, e aí eu fico pensando até que ponto as pessoas, os 
grupos, os departamentos, as diretorias, as unidades, estão dispostas a abrirem mão 
dos seus interesses particulares e corporativos e levarem em conta, principalmente, 
os interesses institucionais e os interesses coletivos. Então, esta questão da 
predominância dos interesses políticos, ou financeiros econômicos ou particulares 
vem dificultando. Mesmo que a pesquisa já tenha apontado a necessidade de 
algumas mudanças ou muitas mudanças, essas questões têm dificultado o 
desenvolvimento de ações concretas em direção ao desenvolvimento da instituição. 
(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.04, 2008). 
 

Portanto, as interferências políticas em todas as instâncias, incluindo as internas e 

externas, têm sido um dos obstáculos enfrentados no processo de execução do Programa de 

Avaliação Institucional da UEG que, embora tenha conseguido alguns avanços, ainda tem 

muito a conquistar, especialmente em relação à construção de um processo avaliativo mais 

autônomo. Nesse sentido, reconhece-se que as discussões e a construção do projeto de 

avaliação da UEG têm sido feitas de forma autônoma. Talvez por que uma das características 

do processo de implementação da auto-avaliação na UEG seja o fato de ele ter partido da 

gestão superior. Tanto a nomeação da CAVI, quanto da CAAI foi uma iniciativa do grupo 

gestor da universidade96. 

Em relação à autonomia para conduzir o processo avaliativo e a publicação dos dados, a 

CAAI reconhece que, tanto a Reitoria, na gestão anterior, como na atual, deu total apoio, 

reforçando a necessidade de atender o princípio político da avaliação de transparência dos 

dados. O que se percebe com isso é que, numa instituição com a dimensão e com as 

características em que a UEG foi (está sendo) constituída, não basta apenas o apoio político 

da Reitoria. Por ser uma universidade multicampi, é importantíssimo o apoio da gestão local 

para que a avaliação produza efeitos mais significativos. No entendimento de um dos 

membros da CAAI, “O gestor local é peça importantíssima para dar suporte à avaliação. Se 

o gestor não se envolve, não conhece o que é o processo de avaliação ele não tem condição 

de dar suporte para os NAI.” (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). 

Outro fator que poderia contribuir para o desenvolvimento de um processo avaliativo 

mais autônomo é a instalação da CPA, que foi criada por meio de uma Resolução Ad-

Referendum CsU no 31/2004, e nunca foi composta. Nesse sentido o(a) 

entrevistado(a)/CAAI/N.03 (2008) afirma que tem insistido junto à Reitoria pela instalação da 

                                                 
96 Nesse sentido, José Izecias atribui as iniciativas de tentar promover o desenvolvimento de um processo 

avaliativo com mais autonomia, principalmente para a CAAI, ao fato de estar participando, como vice-
presidente da Associação Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM) e, posteriormente, 
como vice-presidente do Conselho dos Reitores das Universidades Brasileiras (CRUB), dos debates acerca 
avaliação do ensino superior que, posteriormente, transformou-se no SINAES. 



 147

CPA, propondo, inclusive, a ampliação de sua representação. De acordo com o Art. 3o dessa 

resolução, a CPA da UEG deverá ser composta por 12 membros, atendendo aos critérios de 

representação estabelecidos na Legislação do SINAES. Observa-se que algumas 

atribuições97, definidas no Art. 2o, estão sendo cumpridas pela CAAI. Segundo o(a) 

entrevistado(a)/CAAI/N.03 (2008), muitos até pensam que a CAAI é a CPA da UEG, mas a 

principal função da CAAI, como a própria denominação indica, é de assessoria à CPA e aos 

NAI, e não de assumir o planejamento e a condução do processo de avaliação da UEG, como 

tem acontecido. 

Conforme está estabelecido no Art. 5o da Resolução que cria a CPA/UEG, ela é 

autônoma em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados universitários, tendo como 

finalidades “[...] a melhoria da qualidade do ensino, a orientação para a expansão da sua 

oferta, a eficácia institucional e efetividade acadêmica e social, valorizando sua missão 

pública, ressaltando valores democráticos, afirmando a autonomia e a identidade 

institucionais.” (UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, 2004a). 

Reconhece-se que o simples o fato de instalar a CPA/UEG não garante autonomia no 

processo de auto-avaliação da instituição. Conforme foi discutido anteriormente, os fatores 

relacionados à autonomia na UEG estão muito atrelados às questões políticas externas à 

instituição e às políticas de financiamento dirigidas pelo Governo do Estado à UEG. Porém, a 

existência da CPA/UEG poderia dar mais legitimidade ao processo de avaliação, podendo 

promover maior articulação entre os setores responsáveis pela execução do planejamento da 

instituição e a avaliação. Por ser um órgão colegiado representativo da sociedade civil e de 

todos os extratos da comunidade acadêmica da instituição, poderia promover maior debate 

acerca do processo de avaliação e da utilização dos resultados em benefício da melhoria das 

atividades acadêmicas. 

Outro obstáculo percebido por meio das entrevistas com os membros dos NAI e da 

CAAI refere-se aos limites teórico-metodológicos apresentados por membros de alguns NAI. 

Embora tenham passado por um processo de formação no Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Avaliação Institucional, ainda enfrentam algumas dificuldades no sentido de 

                                                 
97  As atribuições da CPA/UEG são: I – planejar e conduzir o processo de avaliação da instituição; II – organizar 

e capacitar comissões de avaliação nas Unidades Universitárias; III – analisar relatórios e encaminhar 
recomendações às instâncias competentes; IV – caracterizar o perfil da UEG e o significado de suas atividades, 
cursos, programas e projetos; V – formular propostas para o desenvolvimento institucional, com base nos 
resultados do processo de avaliação; VI – sistematizar a prestação das informações solicitadas pelo INEP e por 
outras instâncias governamentais de execução e de supervisão; VII – acompanhar as atividades da Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES, no que lhe couber; VIII – promover a participação e 
acompanhar o desempenho da UEG no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE; IX – 
elaborar o seu regimento interno, a ser aprovado em ato do Reitor da Universidade Estadual de Goiás. 
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realizar uma avaliação que atenda aos requisitos de uma pesquisa quanti-qualitativa. No 

entendimento do(a) entrevistado(a)/CAAI/N.03 (2008), 

 

A pesquisa diagnóstica vai muito bem! A pesquisa qualitativa, a CAAI tem feito 
esse esforço, e o nosso relatório final vai mostrar isso. Então, nós precisamos que 
essa pesquisa qualitativa seja melhor qualificada nos NAI. Porque os avaliadores é o 
pessoal do NAI.  Nós temos informações aqui na CAAI. E daí nós fazemos nossas 
análises a partir das informações, mas quem vive o cotidiano é que tem condição de 
fazer essa análise qualitativa com mais propriedade.  

 

Uma das maiores dificuldades enfrentadas pelos NAI a esse respeito refere-se à 

compreensão metodológica para fazer a leitura dos dados, utilizando como procedimento a 

Análise de Conteúdos, levantando as categorias de análise a partir dos dados quantitativos, 

como número de alunos aprovados/reprovados/evadidos, números de projetos de pesquisa e 

extensão e outros tantos dados quantificáveis, ou até mesmo a partir da qualificação dada 

pelos sujeitos (professores, alunos, gestores e técnico-administrativos), por meio dos 

questionários online sobre diversos aspectos da universidade, e a partir do levantamento 

dessas categorias fazer as relações que forem possíveis com o contexto avaliado. Em outras 

palavras, procurar as explicações possíveis para os fenômenos e, a partir delas, fazer 

inferências. Nesse sentido, embora alguns pesquisadores-avaliadores tenham conseguido 

compreender o processo e produzir bons relatórios, outros ainda estão muito descritivos. 

 

Os nossos avaliadores, nos relatórios, têm dificuldades em fazer uma análise de 
conteúdo. Tanto é que a integração das categorias não se faz, que é uma das 
necessidades, quando você pega a integração das categorias para fazer as 
prioridades. Isso ficou por conta da CAAI. Agora o entendimento de que a análise 
de conteúdo depende das informações do cotidiano, isso ficou claro. Tem relatórios 
que são muito interessantes, porque ele mostra o fato e daí circunstancia no contexto 
da unidade ou no contexto regional. Tem relatórios muito bons nesse sentido, mas 
não é a maioria. (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). 
 

O que se percebe é que há necessidade de maior qualificação dos NAI para que possam 

desenvolver a avaliação dentro da proposta metodológica expressa no Programa de Avaliação 

Institucional da UEG. Esse é um entendimento também dos membros da CAAI. Todos os 

membros dessa Comissão defendem a necessidade de uma formação continuada dos 

avaliadores institucionais, e, na medida do possível, inserir novos avaliadores no processo. 

Nesse sentido, elaborou-se um planejamento de novos encontros formativos para o ano de 

2007:  
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O planejamento 2007 era brilhante, se tivesse conseguido levá-lo adiante, porque a 
gente pretendia fazer encontros de estudos com avaliadores capacitados. Vamos 
chamar para um dia inteiro para a gente discutir essa questão da avaliação. Nós 
tínhamos planejado, mas nenhum encontro saiu. Nós tínhamos planejado um novo 
curso com introdução de novos conteúdos e chamar os que se capacitaram para 
aproveitar essas aulas dos novos conteúdos, por exemplo, iniciação a estatística 
básica, tudo isso foi programado. (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). 
 

Por diversos fatores, especialmente financeiros, o planejamento não foi colocado em 

prática. Como já foi mencionado anteriormente, as questões financeiras na UEG têm sido um 

dos maiores limites que interferem nas diversas atividades acadêmicas. Além disso, a 

avaliação não tem sido vista como prioridade pela maioria dos gestores na UEG a ponto de 

assegurarem a destinação de verbas específicas para o investimento no processo de avaliação 

da instituição. 



 
 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

 

O principal objetivo desta investigação foi analisar os pressupostos teóricos, legais e 

metodológicos que nortearam/norteiam o processo de institucionalização da auto-avaliação 

da Universidade Estadual de Goiás, buscando evidenciar as concepções de avaliação 

institucional, as características do desenvolvimento do Programa de Avaliação Institucional 

da UEG e os possíveis impactos produzidos pela implementação da auto-avaliação 

institucional na UEG, sobretudo na ótica dos gestores da auto-avaliação. Neste sentido, 

propôs-se uma investigação fundamentada em conhecimentos acumulados, principalmente a 

partir da década de 1990, por meio de experiências efetivas no âmbito do Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), do Exame Nacional de 

Cursos (ENC) e do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

incluindo a legislação e as diretrizes aprovadas desde o PAIUB até o SINAES. 

O foco da investigação recaiu nas análises sobre dois itens: 1) o SINAES, envolvendo, 

especialmente, os conceitos, os princípios e as concepções que estão expressos em sua 

regulamentação, bem como em documentos (diretrizes e instrumentos de avaliação) que 

definem de que forma ele deve ser implementado; 2) o processo de institucionalização da 

auto-avaliação da UEG, centrando as análises, principalmente, na implementação do 

Programa de Avaliação Institucional da UEG, que começou no ano de 2003. 

Um dos aspectos analisados foram as concepções de avaliação institucional presentes 

na proposta de auto-avaliação da UEG. Nas análises que envolveram esta categoria  utilizou-

se como referenciais básicos o Programa de Auto-Avaliação Institucional da UEG e as 

entrevistas realizadas com os gestores da auto-avaliação institucional da universidade. O 

resultado desta análise pode ser evidenciado em três subcategorias: “avaliação como 

instrumento da gestão”; “avaliação desenvolvida como pesquisa-ação”; “avaliação como 

processo formativo”. 

A utilização dos resultados da avaliação para subsidiar as tomadas decisões dos gestores 

é apontada como uma das finalidades do Programa de Auto-avaliação da UEG. Mas, foi na 

maioria das entrevistas feitas com membros dos NAI que esta concepção apareceu com maior 

ênfase. No entendimento desses sujeitos, a avaliação é um importante instrumento que 

subsidia as práticas de gestão e/ou serve como mecanismo de reivindicação junto à gestão, na 

medida em que os “Relatórios de Auto-avaliação” expressam um diagnóstico da UnU, 

apontando o que é potencialidade e o que é fragilidade..  
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A visão sobre a avaliação como um instrumento de gestão também apareceu na fala dos 

membros da CAAI. No entanto, três dos quatro entrevistados da CAAI explicitaram que o 

foco da avaliação não é a instrumentalização da gestão e sim o processo formativo.  

Um dos aspectos mais peculiares na proposta de auto-avaliação institucional da UEG é 

que a metodologia para sua realização é a pesquisa-ação, numa abordagem quanti-qualitativa, 

utilizando como procedimento para interpretação dos dados a Análise de Conteúdo98. A auto-

avaliação na UEG, baseada na metodologia da pesquisa-ação, pressupõe um processo de 

envolvimento dos agentes das UnU (gestores, professores, alunos e demais servidores) no 

planejamento, na execução, na avaliação e na retroalimentação do processo99. Todavia, a 

formação especializada de professores na área de avaliação é uma das marcas do projeto da 

instituição. 

A qualificação da avaliação como “pesquisa” foi um dos aspectos mais enfatizados nas 

entrevistas com os membros da CAAI e, especialmente no PAI/UEG. Para um dos membros 

da CAAI a avaliação só pode ser realizada por meio de pesquisa-ação 

(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008), tendo em vista a produção de um conhecimento 

sobre a vida da instituição. 

Pode-se afirmar também que entre as principais características da pesquisa-ação 

destaca-se o seu caráter processual e contínuo. Neste sentido, as atividades de avaliação estão 

ancoradas no princípio da continuidade, um dos princípios mais importantes que sustenta o 

SINAES. Outra característica importante desta modalidade de pesquisa é a possibilidade de 

mudança por meio da intervenção no objeto de pesquisa, no caso a instituição. Assim, sugere-

se que a mudança parta da iniciativa dos próprios participantes do processo, especialmente 

dos avaliadores. Por isso, os avaliadores devem ser pessoas da própria UnU.  

A esse respeito pode-se dizer que UEG deu um passo importante, criando e 

revitalizando os NAI em cada UnU. Este parece ser um dos aspectos mais positivos do 

processo de institucionalização da auto-avaliação na UEG. Numa instituição de educação 

superior da dimensão da UEG, a criação de NAI em cada UnU abriu possibilidade para que 

sua avaliação fosse desenvolvida de forma descentralizada, democrática e mais participativa. 

Descentralizada porque a avaliação das diferentes UnUs não seria responsabilidade de apenas 

uma comissão central. Democrática porque cada UnU pôde escolher os componentes de seu 

NAI. Mais participativa, porque, independente de haver ou não um envolvimento maior da 

                                                 
98 Para compreender melhor essa forma de interpretação de dados, Cf. Franco (2005). 
99 A auto-avaliação na UEG encontra-se em estágio ainda inicial, se considerarmos as suas diferentes fases e as 

suas especificidades  no contexto de uma universidade multicampi. 
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comunidade acadêmica, a UEG possui mais de 50 servidores participando diretamente de sua 

auto-avaliação institucional, como membros dos NAI.  

O PAI/UEG e a equipe da CAAI defendem a idéia de que os membros dos NAI “[...] 

são pesquisadores/avaliadores em ação e possuem a vantagem de dominar melhor as 

informações e de contextualizarem melhor o conhecimento acerca do que está sendo 

executado ou sobre o que já se efetivou na instituição.” (BRZEZINSKI; CARNEIRO; 

BRITO, 2005, p. 27). Conforme está expresso no PAI/UEG quem realiza o processo de 

avaliação são “pesquisadores-avaliadores em ação”. Destaca-se que os “pesquisadores-

avaliadores” não são necessariamente experts em pesquisa, mas pessoas que tenham no 

mínimo conhecimento teórico e técnico sobre o desenvolvimento da proposta metodológica e, 

especialmente, sobre avaliação institucional.  

O que se percebe com a implementação do Programa de Avaliação Institucional da 

UEG é que, por um lado, ele propõe o envolvimento da comunidade, com o objetivo de 

promover o autoconhecimento e a construção de uma “cultura da avaliação” na instituição e, 

por outro, ele expressa a necessidade de ser conduzido por especialistas em avaliação 

institucional.  

Inicialmente, a qualificação dos “pesquisadores-avaliadores” foi feita por meio da oferta 

de curso de pós-graduação lato sensu em avaliação institucional. Portanto, a auto-avaliação 

institucional da UEG é desenvolvida por “professores especialistas”. A idéia da auto-

avaliação institucional ser realizada por especialistas leva a crer que, por um lado, há maiores 

possibilidades de qualificação do próprio processo avaliativo, além de facilitar a consolidação 

do relatório final de auto-avaliação da UEG. Por outro, abre possibilidade para a criação da 

figura do “avaliador” na UnU, especialmente porque a hipótese de que outros servidores 

consigam essa qualificação é remota, uma vez que não é comum a formação específica nessa 

área. Além disso, de acordo com o que está proposto no PAI/UEG e definido na Portaria no 

195/2005, os membros dos NAI são os responsáveis pela realização do processo de auto-

avaliação. Independente da participação ativa de outros representantes da comunidade 

acadêmica, são os integrantes dos NAI  os responsáveis por realizar as atividades de avaliação 

e elaborar os relatórios parcial e final de auto-avaliação. 

A separação entre avaliadores e avaliados, expressa no PAI/UEG, é balizadora de uma 

concepção que centra o processo de avaliação em especialistas que, embora defenda o 

envolvimento da comunidade no processo de auto-avaliação da instituição, restringe esse 

envolvimento à co-participação, pelo menos em alguns aspectos de execução do PAI/UEG. 

A avaliação como “processo formativo” foi o terceiro aspecto da auto-avaliação 
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institucional apontado pela CAAI e a idéia central do PAI/UEG, que caracteriza o objetivo da 

auto-avaliação institucional a ser desenvolvida na UEG. Em entrevistas com a equipe da 

CAAI pelo menos três dos quatro entrevistados enfatizaram que a avaliação é um processo 

formativo, deixando a entender que leva à melhor qualificação das atividades acadêmicas. 

Quanto aos membros dos NAI, nem todos expressaram de forma clara suas concepções 

sobre avaliação institucional. Mesmo assim, foi possível perceber que quando esses sujeitos 

falam das finalidades, do desenvolvimento do processo avaliativo em suas UnU e dos 

resultados da auto-avaliação, com raras exceções conseguiram expressar uma visão mais 

ampla no sentido de entendê-la como uma prática acadêmica que produz conhecimentos e 

promove mudanças não só na instituição, mas também nas práticas e no processo de formação 

dos sujeitos que estão envolvidos nas atividades de avaliação. 

Numa análise geral sobre as concepções de avaliação institucional presentes na auto-

avaliação da UEG, por meio das análises das entrevistas com a equipe da CAAI e membros 

dos NAI e de análises do Programa de Auto-avaliação Institucional da UEG, foi possível 

perceber que estão havendo divergências de concepção de avaliação entre a CAAI e a maioria 

dos NAI. Enquanto a concepção dos membros da CAAI está centrada no entendimento da 

avaliação como um processo essencialmente pedagógico, que se desenvolve por meio de 

pesquisa, tendo a pesquisa-ação como a melhor proposta de desenvolvimento, a concepção de 

avaliação expressa pela maioria dos membros dos NAI aponta fortemente para um 

entendimento da avaliação como um diagnóstico da realidade da UnU, que produz uma 

ferramenta (relatório) de tomada de decisões coletivas e/ou individuais (direção) e/ou 

instrumento de reivindicações junto à gestão, orientando quais são os pontos prioritários a 

serem atendidos, principalmente pela gestão. Isso significa que a intervenção nas atividades 

acadêmicas e de gestão, como decorrência da auto-avaliação, uma das características da 

pesquisa-ação, não é inteiramente levada a efeito, uma vez que extrapola os limites da atuação 

dos membros dos NAI. 

A dissonância entre os NAI e a CAAI, no que diz respeito à concepção de avaliação, 

demonstra a necessidade de haver encontros coletivos entre os avaliadores dos NAI e a equipe 

da CAAI, para promover debates sobre o assunto entre esses sujeitos. Além disso, é 

necessário também intensificar as atividades de meta-avaliação que, aliás, está prevista no 

PAI/UEG. A esse respeito, ressalta-se que é preciso assegurar legalmente recursos financeiros 

destinados à avaliação, uma vez que, conforme foi mencionada pelo(a) 

entrevistado(a)/CAAI/N. 03 (2008), havia uma programação de encontros para esse fim, no 

ano de 2007, e não foi possível realizá-los por falta de recursos financeiros. 
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Nas análises sobre como a UEG vem desenvolvendo a auto-avaliação institucional foi 

possível caracterizá-lo a partir de cinco aspectos centrais: “avaliação desenvolvida como 

atividade pontual”; “existência de dois projetos com concepções distintas”; “curso de pós-

graduação para capacitação dos pesquisadores-avaliadores”; “consideráveis diferenças entre 

as UnUs em relação aos avanços no desenvolvimento do processo”; “avaliação desenvolvida 

de forma isolada e desarticulada das atividades acadêmicas”. 

As respostas à pergunta “como tem se desenvolvido o processo de auto-avaliação 

institucional?”, feita tanto à equipe da CAAI quanto aos membros dos NAI, levam a pensar 

que a auto-avaliação tem se tornado um processo pontual que se resume, em muitos casos, na 

coleta de dados por meio dos questionários online, na sistematização e análise dos dados e 

elaboração de relatórios. Isso é reconhecido tanto pela CAAI, como por alguns membros 

entrevistados dos NAI. 

Conforme relatos dos entrevistados da CAAI, a avaliação ainda não é um processo 

desenvolvido continuamente durante o ano letivo, no sentido de proporcionar o envolvimento 

dos sujeitos da instituição em debates sobre os resultados da avaliação. Para alguns membros 

dos NAI, a auto-avaliação é uma atividade que acontece num momento pontual, geralmente 

no final do ano letivo. 

Outro aspecto que merece destaque é a tentativa da Reitoria em conciliar o PQUEG e o 

PAI/UEG. A idéia de conciliar programas distintos de auto-avaliação, nomeando servidores 

para executar os dois programas não obteve sucesso. Alguns NAI, todavia, ainda, realizam a 

coleta de dados para a avaliação da gestão em algumas UnUs; observa-se que não tem havido 

o cumprimento da maioria das atribuições acerca do PQUEG, definidas na Portaria no 

195/2005. Embora esta portaria tenha nomeado servidores para assumir o Núcleo de 

Avaliação Institucional e o Núcleo Setorial da Qualidade UEG, o único que vem construindo 

sua identidade no interior das UnUs é o Núcleo de Avaliação Institucional. 

As divergências e dificuldades de conciliar a dupla função avaliativa se devem, acima 

de tudo, às concepções teórico-metodológicas opostas. Enquanto o PQUEG “[...] acredita que 

a avaliação diagnóstica é o resultado final”, o PAI/UEG “[...] acredita que a avaliação 

diagnóstica é o início de um processo avaliativo.” (ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03, 2008). 

Enquanto no PQUEG os resultados estão no centro do processo avaliativo, colaborando, 

inclusive, com um sistema de ranqueamento dos órgãos públicos estaduais, no PAI/UEG a 

avaliação tem um caráter processual e formativo, com a preocupação de utilizar a avaliação 

para promover o autoconhecimento e o aprimoramento das atividades acadêmicas. Em função 

disso, os dois programas têm sido desenvolvidos paralelamente. Conforme foi relatado pelos 
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membros da CAAI, não tem sido possível haver uma conciliação entre esses dois programas. 

Apesar disso, de acordo com o(a) entrevistado(a)/CAAI/N. 3 (2008), quando solicitada, a 

CAAI tem fornecido os resultados para o Núcleo Setorial de Qualidade, que é o responsável 

pela coordenação do PQUEG. 

Em síntese, além das diferenças teórico-metodológicas existentes entre os dois 

programas, pode-se dizer, pelas características de ambos, que o PQUEG atende aos princípios 

da gestão de tipo gerencial e tem caráter de controle administrativo e o PAI/UEG atende aos 

princípios relacionados com os rigores da pesquisa científica acadêmica e com os processos 

pedagógicos da instituição e tem caráter mais formativo-educativo.  

Uma das estratégias para o desenvolvimento do PAI/UEG foi oferecer um curso de pós-

graduação lato sensu para formar os avaliadores institucionais. De acordo com os relatos nas 

entrevistas com a equipe da CAAI e os membros dos NAI, foi possível observar que o Curso 

de Pós-Graduação Lato Sensu em Avaliação Institucional parece ter sido um dos pontos mais 

positivos no “desenvolvimento da auto-avaliação” na UEG até o momento. Como o PAI/UEG 

prevê que a auto-avaliação institucional deve ser realizada por avaliadores especialistas, o 

curso tornou-se um ponto de partida para que desse início à auto-avaliação em todas as UnUs. 

Ressalta-se que na execução do PAI/UEG a auto-avaliação institucional da UEG tem 

alcançado alguns avanços. No entanto, observou-se que os avanços alcançados no 

desenvolvimento da auto-avaliação, especificamente em relação à construção da cultura da 

avaliação, têm se manifestado de forma bastante diferenciada em toda a UEG. Por um lado, 

há casos de UnU que já conseguiu avançar um pouco mais na construção da cultura da 

avaliação, elaborando, inclusive um cronograma de discussões sobre a instituição para o ano 

letivo de 2008. Nas entrevistas foi possível identificar casos de NAI que procuram promover 

outros momentos de avaliações e discussões no decorrer do ano letivo, envolvendo todos os 

segmentos da UnU. Além disso, alguns NAI têm conseguido um envolvimento maior da 

comunidade acadêmica no processo de avaliação, sem enfrentar muitas dificuldades no 

momento da coleta de dados. Por outro lado, como já foi mencionado anteriormente, existem 

NAI que realizam a avaliação de forma isolada e pontual, restringindo as atividades de 

avaliação aos períodos de coleta, sistematização e análise dos dados. Em algumas UnUs há 

grandes dificuldades em conseguir a adesão dos sujeitos ao processo avaliativo, dificultando a 

etapa de coleta de dados, especialmente a que depende da participação da comunidade 

acadêmica para responder questionários de avaliação. 

Constatou-se também que a auto-avaliação ainda é uma atividade desenvolvida 

isoladamente pelos membros dos NAI, sem uma participação ativa dos segmentos 
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(professores, alunos, técnico-administrativos e gestores). Não tem havido ainda de forma 

generalizada uma dinâmica de discussões contínuas sobre a UnU, promovidas em função da 

realização da auto-avaliação. As possibilidades de um processo democrático que promova 

maior envolvimento da comunidade têm se restringido a um processo de democracia 

representativa e pouco participativa. Embora, existam casos de UnUs que conseguem uma 

participação mais ativa dos sujeitos, há outras em que a participação se resume em responder 

questionários online. 

Este é um aspecto que implica diretamente na construção da cultura da avaliação. O não 

envolvimento da comunidade nas atividades avaliativas pode dificultar a mobilização e, 

conseqüentemente, o comprometimento dos sujeitos com o projeto de desenvolvimento da 

instituição. Só é possível construir uma cultura avaliativa no interior de uma instituição se 

houver uma significativa participação dos sujeitos e se o processo for contínuo. Neste caso, 

alguns NAI, ao que tudo indica, precisariam redefinir estratégias para maior sensibilização da 

comunidade acadêmica no sentido de demonstrar a importância da avaliação para o processo 

de desenvolvimento da instituição. 

De uma forma geral, foi possível perceber que a UEG tem procurado garantir o 

desenvolvimento da auto-avaliação institucional, buscando alcançar avanços no sentido de 

construir uma cultura da avaliação. Ao constituir uma comissão central (CAAI) e criar NAI 

em 31 UnUs e em alguns departamentos da administração central e ainda oferecer um curso 

de pós-graduação lato sensu para qualificar seus avaliadores, a UEG demonstra estar 

empenhada em dar continuidade no processo de auto-avaliação. Mas neste sentido, é preciso 

chamar atenção para o fato de que ainda não foi instalada a CPA, que foi criada por resolução 

aprovada em Conselho Universitário no ano de 2004. Além de a CPA ser uma exigência legal 

do SINAES, é esta comissão que dá maior legitimidade ao processo de auto-avaliação 

institucional.  

Um aspecto importante na auto-avaliação institucional da UEG é que, apesar de ainda 

não haver uma participação efetiva da comunidade acadêmica, ela é desenvolvida de forma 

coletiva e representativa, com o envolvimento de todas as UnUs que até o momento passaram 

pelo processo avaliativo. Neste sentido, a instituição já está em fase de conclusão do terceiro 

relatório de auto-avaliação (2005, 2006 e 2007) e já incorporou as atividades de avaliação no 

seu calendário anual. Embora, os avanços ainda sejam incipientes, já é possível dizer que 

paulatinamente a avaliação tem ganhado espaço nas discussões colegiadas e nos debates mais 

amplos da instituição. 

No entanto, essas discussões não são significativas, de modo a incluir os resultados da 
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avaliação em debates mais amplos acerca da universidade. Neste sentido, a auto-avaliação 

institucional da UEG ainda não parece ter provocado discussões contínuas sobre questões 

mais amplas acerca da universidade nas UnUs, como: currículo, desenvolvimento do PDI e 

PPI, relevância social dos projetos de pesquisa e extensão, políticas de inclusão (sistema de 

cotas implantado na UEG), a integração entre as UnUs e o próprio processo de auto-

avaliação. 

As análises que envolveram os impactos/efeitos da auto-avaliação na UEG foram 

possíveis a partir das entrevistas realizadas com a equipe da CAAI e com os membros dos 

NAI. Os resultados dessas entrevistas possibilitaram identificar duas subcategorias que 

sintetizam a compreensão dos sujeitos entrevistados: “a construção de um instrumento de 

reivindicação” e “a construção de autoconhecimento sobre a instituição”. Ressalta-se que 

sobre os impactos/efeitos os sujeitos entrevistados expressaram de forma tímida, 

especialmente os avaliadores dos NAI, que não apontaram impactos/efeitos significativos em 

razão da auto-avaliação, ou quando arriscaram apontá-los esses não se caracterizaram 

propriamente como impactos/efeitos do processo de auto-avaliação. 

De acordo com membros da CAAI e dos NAI, a auto-avaliação institucional da UEG 

possibilitou a construção de um instrumento de reivindicação, sinalizando para as políticas 

públicas onde elas têm que atuar na instituição. Para esses sujeitos os resultados da auto-

avaliação se constituem em um importante instrumento de reivindicação junto à gestão das 

UnUs, da UEG e de outros órgãos responsáveis pelo desenvolvimento da instituição. 

Como é um documento elaborado “cientificamente” e que representa a voz dos sujeitos 

sobre a realidade da instituição, ele tem legitimidade: “Isso não é fala só do aluno, é do 

gestor, é do professor, é do servidor, porque você tem pontos de convergência muito fortes, e 

isso dá uma legitimidade muito grande no processo de reivindicação.” 

(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.02, 2008). Isso indica que esta visão pode estar direcionada 

pelo atual estágio de desenvolvimento da UEG. Como ela ainda está passando por um 

momento de estruturação é possível que os resultados da avaliação apontem muito mais para 

as mudanças que dependam da gestão do que para aquelas que dependem das práticas 

acadêmicas cotidianas. 

A construção de um instrumento de reivindicação foi apontada como um impacto/efeito 

da auto-avaliação. No entanto, neste sentido, o que caracterizaria um impacto/efeito mais 

significativo seria a implementação de políticas públicas com o objetivo de atender as 

reivindicações que são apontadas pelos resultados das auto-avaliações realizadas. 

Nas entrevistas com a equipe da CAAI percebeu-se que, para a maioria desses sujeitos, 
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o resultado mais expressivo alcançado pela realização da auto-avaliação até o momento tem 

sido a sistematização de informações sobre as UnUs. A CAAI aponta a sistematização de 

informações da instituição por meio dos relatórios de auto-avaliação como uma possibilidade 

de produção do autoconhecimento institucional, especialmente o relatório de 2005, que 

recuperou a história de cada UnU e serviu como um documento basilar, sobretudo, nos 

aspectos teóricos e metodológicos para a realização da auto-avaliação institucional da UEG. 

Neste sentido, apesar dos impactos apontarem para a construção de um instrumento de 

reivindicação, a produção do autoconhecimento parece ser mais significativa, uma vez que 

pode contribuir com o processo formativo, especialmente daqueles que participaram de forma 

direta do processo avaliativo como pesquisadores-avaliadores. 

Em uma análise geral, é possível afirmar que embora tenha conseguido alcançar alguns 

avanços, especialmente nos aspectos mencionados acima, não percebeu-se, até o momento, 

algum impacto ou efeito expressivo na UEG em razão da realização da auto-avaliação 

institucional. 

Na investigação sobre a institucionalização da auto-avaliação na UEG, principalmente 

em relação ao seu desenvolvimento, identificou-se que existem limites e desafios a serem 

superados para a construção da cultura da avaliação. 

Nas análises que envolveram esses limites e desafios foi possível agrupar os resultados 

em torno de cinco aspectos: “falta de condições estruturais”, “falta de autonomia financeira”, 

“falta de autonomia política”, “incompreensão/dificuldades com o processo metodológico do 

Programa” e “instabilidade no quadro de servidores”. 

A falta de condições estruturais foi um dos limites que se apresentou de forma mais 

contundente, especialmente nas entrevistas com os membros dos NAI. Dos nove 

entrevistados, seis enfatizaram as questões estruturais como o principal dificultador para a 

realização da auto-avaliação em suas UnUs. As questões estruturais estão relacionadas com a 

falta de espaço para instalação dos NAI e falta/insuficiência de equipamentos para realizar a 

coleta de dados. Em alguns casos os pesquisadores-avaliadores elaboram os relatórios em seus 

próprios computadores, fora do ambiente da UnU. Há casos mais graves de UnUs que não 

possuem, sequer o laboratório de informática, impossibilitando a coleta de dados online. 

A insuficiência de equipamentos para a realização das atividades de auto-avaliação 

atinge também a CAAI. Não existem computadores disponíveis para toda equipe desenvolver 

suas atividades. Em função disso, há quem leve seu laptop de casa para o trabalho para 

viabilizar a realização de suas atividades. 

Em síntese, é possível afirmar que o processo tem enfrentado dificuldades por falta de 
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espaço físico, falta de equipamentos e, em alguns casos, falta de carga horária disponível para 

alguns membros dos NAI desenvolver as atividades avaliativas. Esta é uma questão que 

merece ser repensada em vista de futuras nomeações de servidores para assumir esta função. 

Se não há possibilidade de disponibilizar carga horária remunerada para os servidores técnico-

administrativos, além da que está prevista em contrato, então é inviável nomear representante 

desta categoria para compor os NAI. Neste caso, o critério para assumir a função deveria ser 

docente e, quem sabe, discente. No caso dos discentes, talvez por ser uma atividade de 

“pesquisa”, uma alternativa interessante seria oferecer bolsas de iniciação científica para 

auxiliarem os membros dos NAI. 

Outro limite é a falta de autonomia financeira, que tem interferido diretamente no 

desenvolvimento da auto-avaliação institucional da UEG. Isso ficou evidente, especialmente 

nos relatos dos membros da CAAI, em que a falta de autonomia é apontada como um dos 

maiores limites enfrentados no processo de institucionalização da auto-avaliação. 

A insuficiência de recursos financeiros para a UEG tem dificultado também o 

aperfeiçoamento do processo avaliativo, uma vez que o plano da CAAI de dar continuidade à 

capacitação dos pesquisadores-avaliadores não foi cumprido com a alegação de falta de 

recursos para viabilizá-lo, além de dificultar o trabalho dos NAI por não ter sido possível 

viabilizar espaço físico e equipamentos necessários para a realização das atividades 

avaliativas nas UnUs. 

Outra implicação oriunda das dificuldades financeiras da UEG está relacionada à 

impossibilidade da instituição intervir nas questões que têm sido apontadas como prioridades 

nas avaliações realizadas até o momento. A falta do retorno da avaliação em relação à 

intervenção nas fragilidades da instituição tem dificultado a realização da auto-avaliação, 

colocando em risco a continuidade do processo. Isso ficou demonstrado na coleta de dados do 

ano de 2007, realizada por meio dos questionários online, uma vez que houve casos de 

diversas UnUs que tiveram dificuldades em obter participação da comunidade acadêmica. 

As questões políticas externas ainda interferem na autonomia da universidade, 

especialmente nas UnUs do interior do Estado. Esta interferência acontece no sentido de que 

“a política no interior ainda é uma política com traços coronelísticos, a gente sabe disso. 

Então professores, servidores, e até mesmo gestores, têm receio de colocarem e de avaliarem 

tal qual a realidade se apresenta, ainda existe esse medo.” 

(ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.02, 2008). Embora essas políticas locais (internas e externas) 

não interfiram diretamente no trabalho de todos os NAI, há situações graves de interferência. 

Como foi apontado anteriormente, houve caso em que o pesquisador-avaliador foi impedido 



 160

de continuar na UnU após as últimas eleições para Direção das UnUs. 

Além das interferências políticas locais, existem as questões políticas em nível de 

Estado. Como já foram mencionadas anteriormente as interferências em nível de Estado estão 

relacionadas, principalmente, ao planejamento e às finalidades da instituição. A criação de 

novas UnUs sem estruturar as já existentes, a decisão por parte do governo de investir os 

recursos da UEG em novos prédios e reformas, a inviabilização da realização de novo 

concurso para professores, são exemplos de que as políticas de governo têm interferido 

diretamente nas atividades acadêmicas, incluindo nessas atividades a auto-avaliação 

institucional. 

Uma das constatações feitas a partir das entrevistas, especialmente com a equipe da 

CAAI, foi que os avaliadores têm enfrentado dificuldades metodológicas para a realização da 

avaliação institucional. Neste sentido, alguns NAI ainda enfrentam dificuldades em adotar a 

“Análise de Conteúdos” como metodologia de análise dos dados. 

Embora tenham passado por um processo de formação no Curso de Pós-Graduação Lato 

Sensu em Avaliação Institucional, alguns pesquisadores-avaliadores têm algumas dificuldades 

no sentido de realizar uma avaliação que atenda aos requisitos de uma pesquisa quanti-

qualitativa. Neste sentido, todos os membros da CAAI defendem que há necessidade de dar 

continuidade à formação dos avaliadores para que eles possam desenvolver a auto-avaliação 

dentro da proposta metodológica expressa no PAI/UEG, qualificando melhor o processo de 

auto-avaliação institucional da UEG. 

Aliada à falta de autonomia política, a instabilidade no quadro de servidores da UEG 

tem interferido negativamente no processo de auto-avaliação, uma vez que existe um clima de 

insegurança por parte de professores, servidores técnico-administrativos e até mesmo 

gestores, quanto à sua continuidade na instituição. De acordo com membros da CAAI, este 

fator ainda provoca receio por parte, especialmente de professores e servidores técnico-

administrativos quanto aos resultados da avaliação feita por eles, por meio dos questionários. 

Isso coloca em risco a confiabilidade dos dados da avaliação, bem como as possibilidades de 

uma adesão efetiva que possa constituir uma cultura de avaliação participativo-formativa.  

Embora a auto-avaliação já tenha avançado no sentido de demonstrar que as finalidades 

da avaliação não estão relacionadas com a punição e sim com o desenvolvimento da 

instituição, ainda há casos em que o processo é dificultado principalmente pelos gestores. Isso 

demonstra que ainda existem fragilidades no processo que precisam ser superadas, 

especialmente no que se refere às finalidades da avaliação. 

As relações de poder que se estabelecem no interior de cada UnU precisam ser 
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canalizadas em benefício do próprio processo avaliativo. É preciso haver um apoio local, 

principalmente dos gestores para que o processo de auto-avaliação consiga avanços mais 

significativos. 

De forma geral, os limites e desafios evidenciados no processo de institucionalização da 

auto-avaliação na UEG estão relacionados com a falta de recursos financeiros destinados à 

instituição. Por um lado, reconhece-se que apesar da institucionalização da auto-avaliação da 

UEG enfrentar tais limites, desde a criação da UEG a administração central, representada, 

especialmente pela Reitoria e Pró-Reitoria de Graduação, empenhou-se para institucionalizar 

a auto-avaliação. Esse empenho fica demonstrado nas diversas ações implementadas desde o 

ano de 2000, com criação da CAVI e, posteriormente, com a criação da CAAI e a elaboração 

de um programa de auto-avaliação para instituição, com a criação/revitalização dos NAI e a 

oferta de um curso de pós-graduação lato sensu para qualificar os avaliadores.  

Por outro lado, ficou evidenciado também que o apoio dispensado foi fundamental para 

que o processo de auto-avaliação da UEG alcançasse o estágio em que se encontra, mas que 

este apoio não está sendo suficiente para que ele dê continuidade, dificultando o cumprimento 

de forma integral do que foi proposto no PAI/UEG. 

Diante do exposto acima e de outras análises contempladas em todo o trabalho é 

possível fazer alguns apontamentos que caracterize a institucionalização da auto-avaliação 

na UEG. 

Neste sentido, o primeiro aspecto a ser abordado refere-se especificamente ao próprio 

processo que se caracteriza como “institucionalização” da auto-avaliação na UEG. Embora o 

projeto de implementar a auto-avaliação institucional estivesse previsto nos primeiros 

documentos elaborados na UEG, como no Estatuto da Universidade e posteriormente no PDI, 

foi a partir da aprovação do PAI/UEG e de sua execução, especialmente a partir de 2005, sob 

responsabilidade dos NAI que a UEG torna a auto-avaliação uma “prática institucionalizada". 

Isso se torna ainda mais evidente a partir do momento em que as atividades de auto-avaliação 

passam a ser incorporadas no cronograma de atividades da instituição.  

No entanto, nesse processo de institucionalização não pode ser omitido o fato de ainda 

não ter sido instalada a CPA, criada por resolução ad-referendum, aprovada em Conselho 

Universitário em 2004. Neste sentido, é possível afirmar que há falhas no processo de 

institucionalização da auto-avaliação na UEG, uma vez que a CPA, principal órgão 

responsável por essa institucionalização, ainda não existe, formalmente, nos moldes do 

SINAES. 

Neste processo de institucionalização um importante instrumento é o PAI/UEG. 
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Ressalta-se que ele é o resultado de um projeto acadêmico que tem características próprias da 

constituição da instituição. Embora atenda as diretrizes do SINAES, ele está sendo 

implementado de forma autônoma em relação a ele. Neste sentido, destaca-se que apesar da 

proposta de avaliação do PAI/UEG ter várias semelhanças com a proposta do SINAES, 

naquilo que se refere à auto-avaliação institucional, o PAI/UEG se diferencia em relação às 

experiências de avaliação de outras instituições, especialmente por desenvolver a avaliação 

por meio de pesquisa-ação, o que não tem sido comum nas experiências de auto-avaliação 

publicadas até o momento. 

Salvo as contradições pesquisador/avaliador versus avaliados, avaliação participativa 

versus avaliação co-participativa, geradas por essa proposta, o que chama atenção é a busca 

da qualificação do processo, uma vez que ele está fundamentado em bases teórico-

metodológicas da pesquisa científica. Neste sentido, o aperfeiçoamento desse processo poderá 

gerar o aprofundamento teórico, especialmente sobre a avaliação da educação superior e a 

própria pesquisa. 

As possibilidades de participação de todos os sujeitos que fazem parte da comunidade 

acadêmica na auto-avaliação institucional da UEG, avaliando por meio de questionários os 

diversos aspectos que envolvem a instituição, são, a nosso ver, importantíssimas, mas por si 

só não caracteriza a auto-avaliação como uma prática democrática. O fato da auto-avaliação 

institucional ser desenvolvida por “especialistas” coloca limites de participação direta da 

comunidade acadêmica em parte do processo.  

Mesmo que haja sugestões sobre alterações no PAI/UEG, como por exemplo, na 

proposta metodológica e nos instrumentos, cabe aos NAI e à CAAI ponderar sobre isso. Além 

disso, existe outro fator que dificulta o atendimento de determinadas reivindicações. Como os 

resultados devem ser consolidados em um único relatório final da instituição, todas as UnUs 

devem usar pelo menos o “Questionário online” como instrumento básico, desenvolver a 

avaliação dentro da mesma proposta metodológica e seguir uma mesma estrutura na 

apresentação dos resultados nos relatórios de auto-avaliação. 

Portanto, nestas questões há poucas possibilidades de interferência direta da 

comunidade acadêmica. A participação é solicitada e deve ser aberta a todos no momento de 

responder os questionários, fornecer informações e principalmente discutir os resultados e 

decidir as ações a serem implementadas em razão dos resultados apresentados por meio do 

relatório de auto-avaliação. Diante disso, é coerente afirmar que no processo de auto-

avaliação institucional da UEG o que é democratizado e aberto à participação ativa de todos é 

o “questionário de avaliação” e os resultados, bem como as decisões a serem tomadas a partir 
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dos resultados. 

Neste sentido, é possível afirmar que, se por um lado existe a contradição 

pesquisador/avaliador versus avaliados, onde o grande responsável pela condução da auto-

avaliação é o pesquisador/avaliador, por outro lado os avaliados não devem ser tão passíveis 

em relação ao processo, uma vez que são convocados a emitir pareceres nos questionários de 

avaliação e, posteriormente, têm oportunidades de decidir, inclusive sobre a utilização dos 

resultados. Se em determinado momento a auto-avaliação não obtém níveis tão elevados de 

participação da comunidade acadêmica, tendo-a apenas como co-participante, em outros, sua 

participação ativa é fundamental para que o processo obtenha êxito e maior legitimidade. 

Portanto, embora a questão da participação tenha sido apontada como um dos limites do 

PAI/UEG, existem possibilidades para que ela aconteça. 

O encerramento da análise deste objeto de pesquisa não significa um “ponto final” nesta 

discussão. Talvez o mais coerente seja colocá-lo como um “ponto de partida”, na medida em 

que o objeto se apresenta relevante, especialmente por revelar uma concepção e uma 

metodologia peculiar de desenvolver a auto-avaliação institucional. Além disso, uma das 

características da auto-avaliação institucional desenvolvida na UEG é o seu caráter 

processual, logo, de caráter contínuo e passível de mudanças. Em função disso, os resultados 

das análises de processos com essas características são sempre parciais. Embora seja possível 

chegar a algumas conclusões a respeito dos princípios, concepções e metodologias contidas 

no Programa de Avaliação Institucional da UEG, a análise sobre os impactos/efeitos estará 

sempre limitada a um recorte temporal e, também, à abrangência da investigação. 

Outro fator que deixa em aberto os resultados desta investigação é a subjetividade do 

pesquisador (SCHAFF, 1995). Ou seja, o mesmo objeto (o processo de institucionalização da 

auto-avaliação institucional da Universidade Estadual de Goiás) poderá ser investigado 

sobre outra ótica, acrescentando, inclusive, outros elementos na investigação, por exemplo: a 

construção da cultura de auto-avaliação na UEG; a auto-avaliação institucional na UEG na 

ótica de professores, discentes e técnico-administrativos. 

Cabe registrar, finalmente, que embora a auto-avaliação da UEG apresente 

singularidades em relação ao SINAES e também avanços e limites no processo de 

institucionalização, a experiência em curso na UEG guarda semelhanças com alguns dos 

fundamentos de uma concepção de avaliação participativa, formativa, global, não punitiva e 

que defende a idéia de uma avaliação voltada para o desenvolvimento institucional. Tal 

experiência certamente precisará de tempo para avançar e consolidar as diretrizes básicas do 

modelo idealizado, tendo por base a autonomia da universidade.  
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APÊNDICE A – ENTREVISTADOS  
 

No NOME CARGO/FUNÇÃO DATA DA 
ENTREVISTA 

REFERÊNCIA P/ 
CITAÇÃO 

01 Maria do Carmo R. Abreu 
Ex-Coordenadora da 
CAVI e atual Pró-Reitora 
de Graduação 

12/11/2007 ABREU, 2007 

02 José Izecias de Oliveira 
Ex-Reitor – nomeou os 
membros da CAVI, da 
CAAI e dos NAI 

03/03/2008 OLIVEIRA, 2008 

 
 

APÊNDICE B - ENTREVISTADOS DOS NAI 
 

No CARGO/FUNÇÃO DATA DA 
ENTREVISTA REFERÊNCIA P/ CITAÇÃO 

01 Docente/Membro do NAI 30/01/2008 ENTREVISTADO(A)/NAI/N.01 

02 Docente/Membro do NAI 30/01/2008 ENTREVISTADO(A)/NAI/N.02 

03 Docente/Membro do NAI 30/01/2008 ENTREVISTADO(A)/NAI/N.03 

04 Docente/Membro do NAI 31/01/2008 ENTREVISTADO(A)/NAI/N.04 

05 Docente/Membro do NAI 31/01/2008 ENTREVISTADO(A)/NAI/N.05 

06 Docente/Membro do NAI 31/01/2008 ENTREVISTADO(A)/NAI/N.06 

07 Docente/Membro do NAI 31/01/2008 ENTREVISTADO(A)/NAI/N.07 

08 Docente/Membro do NAI 07/02/2008 ENTREVISTADO(A)/NAI/N.08 

09 
Técnico-Administrativo/ 

Membro do NAI 
07/02/2008 ENTREVISTADO(A)/NAI/N.09 

 
 

APÊNDICE C -  ENTREVISTADOS DA CAAI 
 

No CARGO/FUNÇÃO DATA DA 
ENTREVISTA REFERÊNCIA P/ CITAÇÃO 

01 Docente/Membro do CAAI 31/01/2008 ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.01 

02 Docente/Membro do CAAI 14/02/2008 ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.02 

03 Docente/Membro do CAAI 14/02/2008 ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.03 

04 Docente/Membro do CAAI 21/02/2008 ENTREVISTADO(A)/CAAI/N.04 
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APÊNDICE D 
 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES QUE NORTEARÃO ENTREVISTA COM O(A) 
COORDENADOR(A) DA COMISSÃO PERMANENTE DE AVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL (CAVI) 
 
 

01. Em 2000 a UEG criou uma Comissão encarregada de implementar a avaliação 
institucional em suas unidades. Neste momento já havia alguma UnU (Quais?) que estava 
fazendo avaliação ou o trabalho da Comissão Permanente de Avaliação Institucional 
(CAVI) era o ponto de partida para a Avaliação Institucional na Universidade Estadual de 
Goiás? 

 
02. Qual era o objetivo de implementação da Avaliação Institucional na UEG naquele 

momento? 
 
03. A CAVI se fundamentou em algum modelo de avaliação? Qual? É possível descrever os 

conceitos e concepções que norteavam o trabalho de avaliação? 
 
04. De quem ou de qual departamento foi a iniciativa de criação da CAVI?  
 
05. Havia apoio administrativo e financeiro da gestão para a implementação da AI? 
 
06. Procure descrever o trabalho que a CAVI fez nas/com as UnUs para a implementação da 

AI em cada UnU da UEG. 
 
07. O que a CAVI conseguiu realizar? Ela conseguiu concretizar algum processo de AI na 

UEG, produzindo algum relatório de avaliação? 
 
08. Por que não foi dada continuidade aos trabalhos da CAVI? 
 
09. Você acha que a avaliação vem produzindo efeitos na UEG? Quais? 
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APÊNDICE E 

 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES QUE NORTEARÃO ENTREVISTA COM MEMBROS 
DOS NÚCLEOS DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (NAI) 

 
 

 
01. Desde quando a UnU realiza o processo de auto-avaliação institucional?  
 
 
02. Existe um espaço institucional reservado à avaliação? Há apoio administrativo no sentido 

de disponibilizar materiais e equipamentos para o trabalho de avaliação? 
 
 
03. Você acha que há necessidade da UEG realizar a auto-avaliação institucional em cada 

UnU? Por quê? 
 
 
04. Como tem se desenvolvido esse processo aqui na UnU...? 
 
 
05. O que o NAI tem feito para a implementação da auto-avaliação institucional? 
 
 
06. Em relação aos resultados da auto-avaliação, o que você apontaria como produto da 

avaliação e quais têm sido os impactos ou efeitos produzidos? 
 
 
07. Há algo que precisa ser mudado na realização da auto-avaliação? O quê? Por quê? 
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APÊNDICE F 

 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES QUE NORTEARÃO ENTREVISTA COM O(A) 
COORDENADOR(A) E/OU OUTRO MEMBRO DA COMISSÃO DE 

ASSESSORIA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (CAAI) 
 
 

 
01. Faça uma síntese das principais atividades desenvolvidas pela CAAI. 
 
02. Como tem se desenvolvido o processo de auto-avaliação institucional da UEG? 
 
03. Quais as principais finalidades para auto-avaliação da UEG? 
 
04. O que a CAAI tem feito para a implementação da auto-avaliação institucional na UEG? 
 
05. Em relação aos resultados da avaliação, o que você apontaria como produto da auto-

avaliação e quais têm sido os efeitos ou impactos produzidos? 
 
06. Por que realizar um Curso de Especialização em Avaliação Institucional para os 

avaliadores? 
 
07. Como foi a realização do Curso? 
 
08. Que resultados poderiam ser apontados a partir do Curso? 
 
09. Há algo que precisa ser mudado na realização da auto-avaliação? Quais as perspectivas 

para avaliação institucional da UEG? 
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APÊNDICE G 

 

 

ROTEIRO DE QUESTÕES QUE NORTEARÃO ENTREVISTA COM JOSÉ IZECIAS 
DE OLIVEIRA (EX-REITOR DA UEG) 

 
 
 

01. O Programa de Avaliação Institucional da UEG que está sendo desenvolvido foi 
implantado em sua gestão em 2003. Você poderia começar falando um pouco sobre sua 
implantação, procurando descrever quem participou desse processo e quais eram os 
principais objetivos de implantação da Avaliação Institucional na Universidade Estadual 
de Goiás. 

 
02. A Comissão Permanente de Avaliação Institucional (CAVI) e a Comissão de Assessoria 

da Avaliação Institucional (CAAI) foram iniciativas sua ou você apenas deu apoio às 
idéias de algum departamento ou grupo autônomo para que as criassem?  

 
03. O que aconteceu com a Comissão Permanente de Avaliação Institucional? A Comissão 

de Assessoria da Avaliação Institucional foi criada para substituir a Comissão 
Permanente de Avaliação Institucional? 

 
04. De acordo com a Resolução CsU 031/2004, a UEG deveria constituir a Comissão Própria 

de Avaliação Institucional (CPA). Esta Comissão já foi constituída? Quais as principais 
diferenças (composição, funções, objetivos) entre a Comissão Própria de Avaliação 
Institucional e a Comissão de Assessoria da Avaliação Institucional? 

 
05. Por que, diante das dificuldades financeiras enfrentadas pela UEG, resolveu-se investir 

em Curso de Pós-Graduação em Avaliação Institucional?  
 

06. O investimento em Avaliação Institucional teve apoio de outros departamentos da UEG 
como das Pró-Reitorias e das Diretorias? 

 
07. Por que os membros que foram nomeados para assumir os Núcleos de Avaliação 

Institucional nas Unidades foram nomeados também como membros do Núcleo Setorial 
da Qualidade  Universidade Estadual de Goiás?  

 
08. Você vê alguma contradição entre a concepção de avaliação institucional explícita no 

Programa de Avaliação Institucional da UEG e a avaliação proposta pelo Plano de 
Melhoria da Gestão (PMG) do Governo do Estado? Quais? 

 
09. Você acha que a avaliação vem produzindo efeitos na Universidade? Quais? 



 
 

ANEXOS 
 
 

ANEXO A - DIMENSÕES AVALIADAS E NÚMEROS DE QUESTÕES POR SEGMENTO DE 
RESPONDENTES 

DIMENSÕES PARA OS ALUNOS Nº de questões 
1- Condições físicas e instrumentais da UnU 09 
2- Biblioteca 08 
3- Laboratório de informática 07 
4- Laboratório de Aulas Práticas 05 
5- Serviços 06 
6- Dimensão Pedagógica: Ensino 05 
7- Dimensão Pedagógica: Extensão 05 
8- Dimensão Pedagógica: Pesquisa 03 
9- Profissional Docente (Professores) 05 
10 – Auto-avaliação do Aluno 09 
11- Direção: Coordenação do Curso 04 
12- Direção/Gestão 05 
Total de questões do questionário dos alunos 71 
DIMENSÕES PARA OS PROFESSORES Nº de questões 
1- Condições físicas e instrumentais da UnU 10 
2- Biblioteca 8 
3- Laboratório de informática 13 
4- Laboratório de Aulas Práticas 5 
5- Serviços 6 
6- Dimensão Pedagógica: Ensino 10 
7- Dimensão Pedagógica: Extensão 5 
8- Dimensão Pedagógica: Pesquisa 4 
9- Avaliação dos Discentes 3 
10 – Auto-avaliação do Professor 20 
11- Direção: Coordenação do Curso 4 
12- Direção/Gestão 8 
Total de questões do questionário dos professores 96 
DIMENSÕES PARA TÉCNICOS E/OU AGENTES ADMINISTRATIVOS Nº de questões 
1- Condições físicas e instrumentais da UnU 3 
2- Serviços da UnU 6 
3- Profissionalismo e Profissionalização 10 
4- Auto-avaliação  11 
5- Direção/Gestão da UnU 5 
Total de questões do questionário dos servidores administrativos 35 
DIMENSÃOES PARA GESTORES Nº de questões 
1- Condições físicas e instrumentais da UnU 11 
2- Biblioteca da UnU 8 
3- Serviços na UnU 10 
4- Informatização da UnU 13 
5- Inter-Relacionamento com a FUEG 6 
6- Direção e Gestão na UnU 17 
7- Procedimentos de Gestão 20 
8- Auto-avaliação 8 
9- UEG e a Sociedade 5 
Total de questões do questionário dos gestores 98 
Fonte: CAAI – Questionários da Avaliação Institucional – UEG/2007 
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ANEXO B 

 

PORTARIA Nº 195/2005. 

 

 

  O REITOR DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS no uso de suas 

atribuições legais, estatutárias e regimentais; 

 

  RESOLVE: 

 

Art. 1º- Revogar em seu inteiro teor a Portaria de nº 167/2005; 

  Art. 2º- Nomear, por 3 (três) anos, os servidores a seguir nominados, 

representantes formalmente escolhidos pelos seus pares, para compor o Núcleo de Avaliação 

Institucional e o Núcleo Setorial da Qualidade UEG. 

Nome UnU 
Adriana Valle Vieira UnUCET 
Ana Flávia Garcia Itumbiara 
Ana Maria Alves Mendonça São Luiz Montes Belos 
Ana Paula Pereira Silvânia 
André Luiz Ribas de Oliveira UnUCET 
Bethânia Lopes e Silva de Freitas Stª Helena 
Cândido Dias dos Santos Jaraguá 
Carla Conti de Freitas Inhumas 
Carlos Augusto Balla Caldas Novas 
Carlos Neuclimar Vieira Anápolis- sequencial 
Carlos Willian de Carvalho UnUCSH 
Célide de Souza Granja Costa Anápolis 
Cláudio Tavares Pinheiro Itapuranga 
Cleusa Divina Guimarães Minaçu 
Clotildes Falcão Silva Pereira Goianésia 
Divina Silva Duarte ESEFEGO 
Dulcinéia de Oliveira Gomes Stª Helena 
Edna Lemes Martins Pereira Porangatu 
Hélcio Campos Caixeta Quirinópolis 
Helenice Batista Venino PrG/Anápolis 
Jean Fábio Torres Rodrigues Morrinhos 
Joás Silva de Araújo Porangatu 
Joel Sousa de Oliveira  Uruaçu 
José Carlos Barros Silva Uruaçu 
Julia Carneiro Costa Itaberaí 
Juliana Guimarães Faria Silvânia 
Jussana Maria Tavares Pires do Rio 
Leidima Sousa dos Santos  Machado Iporá 
Luciana P. R. Santos Inhumas 
Luciano Pinto e Silva Sanclerlândia 
Luiza Cavalcante Batista Pinto Itapuranga 
Luzia Tavares Pinheiro Itapuranga 
Marcelo Benfica Marinho Pires do Rio 
Márcio Augusto F. Rodrigues Goiás 
Marcio Marra de Oliveira Goiânia 
Marco Aurélio Ferreira Jaraguá 
Maria das Graças Bueno da silva Goianésia 
Maria de Fátima Evangelista Ceres 
Maria de Lourdes M. Machado Minaçu 

 Sanclerlândia 
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Marlúcio Tavares do Nascimento S. Luiz M. Belos 
Nadia Regina Klafke Queiroz Itumbiara 
Nara Regina Barbosa Salles Formosa 

                  Neuziene Gouveia de Q.  Arruda Jussara 
Nilo Celestino da Silva Pré 
Nilton Cezar  Bellizzi Ipameri 
Paulinho José Lourenço Morrinhos 
Raquel Souza Carvalho Martins Iporá 
Rosana de Oliveira Guimarães Ávila UnUCET 
Sandra R. P. Moraes PrP 
Silvia Rodrigues Laignier Ceres 
Sueli Borges Venâncio Caldas Novas 
Sueli Martins de Freitas Alves UnUCET 
Valdemar de Paula Carvalho Quirinópolis 
Valéria Cristina Guimarães Rabelo Ipameri 
Valéria de Fátima Queiroz Formosa 
Virginia Maria Pereira de Melo Anápolis  
Volnei José Hammes Jussara 

                Yara Fonseca Silva  Itaberaí 

 

  Art. 3º - São atribuições dos membros do Núcleo de Avaliação Institucional e 

Núcleo Setorial do Programa Qualidade UEG: 

I. Assessorar a administração superior na formulação das diretrizes do 
Programa Interno da Qualidade; 

II. Submeter à aprovação da administração superior a proposta de recursos para 
a execução do Programa Interno; 

III. Conduzir, anualmente, a auto-avaliação da gestão e submeter os resultados 
à apreciação da administração superior; 

IV. Elaborar, anualmente, o Plano de Melhoria da Gestão – PMG e submete-lo 
à aprovação pelas instâncias; 

V. Estimular a formatação de equipes internas da Qualidade dentro das 
unidades da organização (equipes de melhoria); 

VI. Conduzir as ações do programa interno na organização – sensibilizar, 
prover educação e treinamento, estruturar e supervisionar as equipes de 
melhoria e monitorar os resultados. 

VII. Dar continuidade ao processo de Avaliação Institucional da UEG iniciado 
em 2002, abrangendo todas as dimensões competes do Programa de Auto-
avaliação; 

VIII. Empregar 10 horas presenciais de sua carga horária semanal 
exclusivamente para curso de especialização, instalação, revitalização, 
formação e pesquisa nos Núcleos de Avaliação Institucional e da Qualidade 
nas Unidades Universitárias ou Órgãos da administração superior a que 
integrarem; 

IX. Participar da formação de pesquisadores em Avaliação Institucional em 
curso de Pós-Graduação Latu Sensu, (a ser ministrado em Goiânia, nos anos de 
2005 e 2006), alcançando o grau de especialistas; 

X. Realizar as atividades de avaliação e auto-avaliação institucional nos cursos 
regulares da UEG, nas Unidades Universitárias da região geográfica em que 
residem, conforme plano de trabalho a ser aprovado pela Comissão Própria de 
Avaliação – CPA UEG. 
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XI. Elaborar relatórios parcial e final de avaliação e de auto-avaliação dos 
cursos durante o curso de especialização e após a conclusão deste. 

 

XII. Preparar e enviar os relatórios de avaliação solicitados pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES. 

 

Art. 4º - Como contrapartida à UEG pela oferta de bolsa integral e horas 
parciais remuneradas, os integrantes dos Núcleos firmarão compromisso de 
vínculo com os mesmos pelo período mínimo de 3 (três) anos. 

 

Art. 5º - Findo o prazo de 3 (três) anos, os membros dos Núcleos poderão ser 
reconduzidos, em face da necessidade de continuidade dos trabalhos, e 
havendo interesse expresso da Unidade ou Órgão onde estiverem lotados. 

 

Art. 6º - A alteração de representantes/membros dos Núcleos, quando 
solicitada e justificada formalmente dependerá de prévia e expressa 
autorização da Reitoria. 

 

Art. 7º - Esta portaria tem efeito retroativo a 1º/05/2005. 

 
 

Dê ciência, registre-se e cumpra-se. 

 

 

 

 

Prof. José IZECIAS de Oliveira Reitor 
 
 

 
 
 

  

REITORIA DA UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS, EM ANÁPOLIS, AOS 
DEZESSETE DIAS DO MÊS DE AGOSTO DE DOIS MIL E CINCO 
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ANEXO C 

 

TERMO DE COMPROMISSO 

 

A Universidade Estadual de Goiás – UEG, representada por seu 
Reitor, e o(a) servidor(a), ocupante do cargo público efetivo, 
________________, vinculado(a) ao Órgão - ______________, 
celebram entre si o presente Termo de Compromisso. 
 

 
PRIMEIRA – O presente termo de compromisso vincula-se, para todos os efeitos legais, à 
Portaria no 167/2005, pela qual são nomeados servidores para compor o Núcleo de Avaliação 
Institucional e o Núcleo Setorial da Qualidade UEG. 
 
SEGUNDA – Pelo presente instrumento e em consonância com a Portaria no 167/2005 são 
atribuições dos membros do Núcleo de Avaliação Institucional e Núcleo Setorial do Programa 
de Qualidade UEG, têm as seguintes atribuições:  
 

I. Participar da formação de pesquisadores em Avaliação Institucional em curso de Pós-
Graduação em Lato Sensu, (a ser ministrado em Goiânia nos anos de 2005 e 2006), 
alcançando grau de especialista; 

II. Empregar 10 horas presenciais de sua carga horária semanal exclusivamente para 
curso de especialização, instalação, revitalização, formação e pesquisa nos Núcleos de 
Avaliação Institucional e da Qualidade nas Unidades Universitárias ou Órgãos da 
administração superior a que interagem; 

III. Responsabilizar-se, anualmente pelas auto-avaliação da gestão de qualidade e 
submeter os resultados à apreciação da administração superior; 

IV. Dar continuidade ao processo de Avaliação Institucional da UEG iniciado em 2002, 
abrangendo todas as dimensões propostas no Programa de Auto-Avaliação, exigidas 
pelo SISTEMA NACIONAL DE AVALIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR 
(SINAES)/COMISSÃO NACIONAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO 
SUPERIOR (CONAES); 

V. Realizar as atividades de avaliação e auto-avaliação institucional nos cursos regulares 
da UEG, nas UNIDADES UNIVERSITÁRIAS na região geográfica em que residem, 
conforme plano de trabalho a ser aprovado pela COMISSÃO PRÓPRIA DE 
AVALIAÇÃO – CPA UEG; 

VI.  Assessorar a administração superior na formulação das diretrizes do Programa Interno 
da Qualidade; 

VII. Submeter à aprovação da administração superior a proposta de recursos para a 
execução do Programa de Auto-Avaliação Institucional e Programa Interno de 
Qualidade; 

VIII.  Elaborar anualmente o Plano de Melhoria da Gestão – PMG e submetê-lo à 
aprovação pelas instâncias; 

IX. Estimular a formação de equipes internas de Qualidade dentro das unidades da 
organização; 

X. Conduzir as ações do Programa Interno na organização – sensibilizar, prover 
educação e treinamento, estruturar e supervisionar as equipes de melhoria e monitorar 
os resultados; 



 185

XI. Elaborar relatórios parcial e final de avaliação e de auto-avaliação dos cursos durante 
o curso de especialização e após a conclusão deste; 

XII. Participar da elaboração de relatórios de auto-avaliação institucional e de gestão da 
qualidade da UEG, a serem enviados pela COMISSÃO DA ASSESSORIA DE 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL (CAAI/UEG) e DIRETORIA DE 
PLANEJAMENTO (DIRPLAN) a CONAES e a SECRETARIA DE 
PLANEJAMENTO DO ESTADO DE GOIÁS (SEPLAN), respectivamente; 

 
TERCEIRA: Os servidores se comprometem a realizar as atribuições referentes a cláusula 
segunda. 
 
QUARTA: Os servidores abaixo relacionados firmam o presente instrumento 
comprometendo-se a manter o vínculo com a Universidade Estadual de Goiás pelo um 
período mínimo de 3 (três) anos. 
 
QUINTA: Fica o servidor obrigado a indenizar a UEG,  a importância de 10 (dez) vezes o 
valor do curso, que serão considerados líquidos e certos para efeito de cobrança judicial, bem 
como as ações administrativas pertinentes no caso de adimplemento com as obrigações ora 
assinadas. 
 
E por estarem desta forma justos e acordados, assinam o presente termo em três vias de igual 
teor e forma, juntamente com duas testemunhas: 
 
 

Anápolis, ____ de _________________ de 2005. 
 
 
 

_______________________________________ 
 
 

_______________________________________ 
Ricardo Caetano Rezende 

Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação – UEG 
 
 
 

______________________________________ 
Eng. Prof. José Izecias de Oliveira 

Reitor – UEG 
 
 
 
 

Testemunhas: 
 
1a: ____________________________________________ 
CPF:  
2a: ____________________________________________ 
CPF:  
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ANEXO D 
   

 

Universidade Estadual  de Goiás 

Comissão da Assessoria  de Aval iação Inst i tucional  da UEG

CAAI – caaiueg@yahoo.com.br  

 

 

Atualização de Dados 2007 
 

Unidade Universitária:                                                                         Data: 09/11/2007. 
 

DADOS REFERENTES AOS PROFESSORES 
 

 

Cursos N.  de professores por 
Titulação Total N. de professores  

por situação funcional Total 

N. Regulares G E M D  Concursados Contrato 
Provisório 

 

1.        
2.        
3.        
Total         

  
  
  

 
 

 

Cursos N.  de professores por 
Titulação Total N. de professores  

por situação funcional Total 

N. Seqüenciais G E M D  Concursados Contrato 
Provisório 

 

1.        
2.        
Total         

  
  

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cursos N.  de professores por 
Titulação Total N. de professores  

por situação funcional Total 

N. Pós-Graduação G E M D  Concursados Contrato 
Provisório 

 

1.         
2.         
3.        
Total          

Obs:  
G=Graduação 
E=Especialização 
M=Mestrado 
D=Doutorado 
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DADOS REFERENTES AOS ALUNOS 

 

Cursos N.  de alunos Matriculados por Período 
N. Regulares 1o  2o 3o 4o 5o 6o 7o 8o 9o 10o 

Total 

1.           
2.           
3.           

Total            
  
  
  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Cursos 
N.  de alunos 

Matriculados por 
Período 

N. Seqüenciais 1o 2o 3o 4o 5o 6o 

Total 

1.       
2.       

Total        
  
  

 
 
 
 
 
 DADOS REFERNTES AOS FUNCIONÁRIOS TÉCNICOS-ADMINISTRATIVOS  

 
 
 
 
 
 
 

N.  de Técnicos Administrativos  por: 
Titulação Situação funcional 

Ensino 
Funda-
mental 

Ensin
o 
Médio 

Ensino 
Superior 

 

N. 

C I C I C I 

Função 
Concursados Contrato 

Provisório 

Total 

1.        Aux. Serviços Gerais    

2.        Aux. Serviços Gerais    

3.        Aux. Acadêmico    

4.        Aux. Acadêmico    

TOTAL     

Obs:  
C = Completo 

I = Incompleto 
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DADOS REFERENTES AOS GESTORES  

4.      Coordenador de 
Extensão 

   

5.      Coordenador 
Pedagógico 

   

6.      Coordenadores de 
Cursos 

   

N. de Gestores por:  
Situação funcional Titulação 

N. 
G E M D 

Função Concursados Contrato 
Provisório 

Total 

1.      Diretor    

2.      Vice-Diretor    

3.      Coordenador de 
Pesquisa 

   

 
 

 
 
 
 
 

7.      Coordenação 
Administrativa 

   

8.      Secretária Acadêmica    

9.      Coordenadores do NAI    

Total         
Obs:  
G=Graduação 
E=Especialização 
M=Mestrado 
D=Doutorado 
 

 
 
 
 
 



 
 

ANEXO E 
 

Quadro 1 – Estratégias para o desenvolvimento do Processo de Auto-avaliação Institucional 
 
Atividades/ações    Órgão/Setor responsável Cronograma
1. Constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA). 
Re-edição da Resolução n. 32/2004 de 13.07.2004. - Gabinete da Reitoria Março 2005 

2.Convocação da Assembléia Estatuinte Universitária para 
análise e aprovação do Projeto Político Pedagógico e 
Administrativo da UEG (PPPA) 

Gabinete da Reitoria Março 2005 

3. Apresentação do Programa de Avaliação Institucional 
Interna (Auto-avaliação), para discussão e aprovação no 
Conselho Universitário. 

- Assembléia de Assuntos Institucionais 
- Assessoria de Avaliação Institucional Março 2005 

4. Realização do Curso de Pós-Graduação lato sensu em 
Avaliação Institucional, para os pesquisadores dos Núcleos 
de Avaliação Institucional das 31 UnUs (NAIs) e dos Órgãos 
da Administração Superior da UEG. 

- Pró-Reitoria de Pós-Graduação 
- Assessoria de Avaliação Institucional 
- Diretoria de Planejamento 
- Coordenação de Educação a Distância 

Abril 2005 – março 2006 

5. Reinstalação e/ou criação de 31 NAIs - Gabinete da Reitoria 
- Pró-Reitoria de Graduação 
- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
- Pró-Reitoria de Administração 
- Assessoria de Assuntos Institucionais 
- Assessoria de Avaliação Institucional 
- Diretoria de Planejamento 

Março/abril 2005 

6. Suporte técnico de Avaliação Institucional nas UnUs - Assessoria de Avaliação Institucional 
- Diretoria de Planejamento Março 2005 – março 2006 

7. Processo de sensibilização para o desenvolvimento e 
consolidação de uma cultura de Avaliação Institucional 
Interna ou Auto-avaliação. 

- Todos os órgãos e segmentos universitários Janeiro 2003 – dezembro 
2005 

8. Construção de instrumentos para coleta de dados. - Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA) Janeiro 2003 – dezembro 
2005 

10. Atualização do PDI (2005). - Diretoria de Planejamento (DIRPLAN) Junho/agosto 2005 
11. Atualização das Políticas de pesquisa. - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Março/abril 2005 
12. Atualização das Políticas de Pós-Graduação (lato e - Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação Março/abril 2005 
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stricto sensu). 
13. Atualização das Políticas de extensão. - Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis Março/abril 2005 
14. Políticas de pessoal (professores e técnicos 

administrativos). 
- Pró-Reitoria da Administração 
- Gerência de Recursos Humanos Março/abril 2005 

15. Avaliação dos cursos de graduação. - Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
- Pró-Reitoria de Graduação 
- Assessoria de Avaliação Institucional 
- Núcleos de Avaliação Institucional das UnUs (NAIs) 
- Diretoria de Planejamento 

Abril 2005 – Março 2006 

16. Constituição de sub-comissões de Avaliação 
Institucional Interna. - Comissão Própria de Avaliação (CPA) Março/junho 2005 

17. Projeto Político Pedagógico (matriz curricular) dos 
cursos de graduação. 

- Pró-Reitoria de Graduação 
- Diretoria das UnUs 
- Coordenação Pedagógica/Cursos das UnUs 

Março/junho 2005 

18. Perfil do corpo docente. - Pró-Reitoria de Graduação 
- Pró-Reitoria de Administração 
- Coordenação Pedagógica/Cursos das UnUs 

Março/agosto 2005 

19. Perfil do corpo discente. - Pró-Reitoria de Graduação 
- Coordenação Pedagógica/Cursos das UnUs 
- Diretoria das UnUs 

Março/agosto 2005 

20. Organização da gestão institucional - Gabinete da Reitoria 
- Assessoria de Assuntos Institucionais 
- Pró-Reitoria da Administração 

Março/junho 2005 

21. Plano de desenvolvimento de pessoal (formação 
continuada). 

- Pró-Reitoria de Graduação 
- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
- Pró-Reitoria da Administração 

Março/dezembro 2005 

22. Infra-estrutura física. - Pró-Reitoria da Administração 
- Diretoria de Planejamento Março/agosto 2005 

23. Criação e atualização das bibliotecas das UnUs. - Pró-Reitoria de Graduação 
- Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 
- Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos e Estudantis 
- Pró-Reitoria da Administração 
- Sistema Integrado de Biblioteca Regionais (SIBRE) 

Abril/dezembro 2005 

24. Instalação de laboratórios especiais nas UnUs. - Pró-Reitoria de Graduação Abril/dezembro 2005 
25. Sustentabilidade financeira. - FUEG – Diretoria de Administração e Finanças Março 2005 – março 2006 
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- Pró-Reitoria da Administração 
26. Definição de condições materiais para avaliação 
institucional. - Gabinete da Reitoria 

- Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
- FUEG – Diretoria de Administração e Finanças 
- Pró-Reitoria da Administração 

Março/abril 2005 

27. Realização da auto-avaliação da gestão 2005. - Órgãos superiores da Administração  
- Diretoria de Planejamento 
- NAIs das UnUs 

Outubro e novembro/2005 

28. Acompanhamento da implantação do Plano de Melhoria 
da Gestão. 

- Administração Superior 
- Diretoria de Planejamento 
- NAIs das UnUs 

Decorrer de 2005 

29. Elaboração do Plano de Melhoria da Gestão - Pró-Reitoria de Administração 
- Diretoria de Planejamento 
- NAIs das UnUs 

Abril/2005 

30. Aprovação do Plano de Melhoria da Gestão - Colegiados Superiores da UEG Abril/2005 
31. Elaboração do relatório de auto-avaliação da gestão 
2005 

- Órgãos superiores da Administração 
- Diretoria de Planejamento 
- NAIs das UnUs 

Novembro/2005 

32. Elaboração do Plano de Melhoria da Gestão - Órgãos superiores da Administração 
- Diretoria de Planejamento 
- NAIs das UnUs 

Dezembro/2005 

33. Elaboração de relatórios parciais e finais de avaliação 
interna. 

- Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
- Assessoria de Avaliação Institucional 
- Núcleo de Avaliação Institucional das UnUs (NAIs) 
- Diretoria de Planejamento 

Junho 2005 – março 2006 

34. Publicação de resultados - Gabinete da Reitoria  
- Assessoria para Assuntos Institucionais 
- Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
Diretoria de Planejamento 

Abril/junho 2006 

 


