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RESUMO 

 

 

O tema da avaliação de instituições educacionais é bastante complexo. Nasce do 

anseio natural de uma organização em conhecer a si própria e de exigências legais e 

normativas de avaliação atualmente existentes para todos os níveis da educação, da básica à 

superior. Passa pelos esforços de organização, manutenção e produção de informações que, ao 

mesmo tempo em que atendem a norma legal, transformam-se em valiosa ferramenta para a 

tomada de decisões, quando sensibilizada a cúpula hierárquica de uma instituição sobre a 

importância do processo de autoavaliação institucional. O Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), em vigor desde 2004, examina as instituições de ensino 

superior (IES), os cursos de graduação e o desempenho dos estudantes. O presente trabalho 

teve por objetivo a elaboração do manual de processo de autoavaliação institucional com 

vistas a apoiar os trabalhos conduzidos pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) das IES. 

A utilização de manuais em ambientes corporativos contribui para a compreensão e a 

consolidação de conhecimentos inerentes à área de atuação do profissional e para o 

norteamento das ações de grupos de trabalho orientados para um mesmo objetivo. A 

metodologia utilizada envolveu pesquisas bibliográfica e documental, tendo em vista o estudo 

exploratório de enfoque qualitativo. 

 



 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

 

 

The subject of evaluation of educational institutions is quite complex. It is born of 

the natural yearning of an organization to know itself and the legal requirements and 

evaluation regulations that currently exist for all levels of education, from basic to higher 

education. It goes through the efforts of organization, maintenance and production of 

information that, while complying with the legal norm, become a valuable tool for decision 

making, when sensitized the hierarchical leadership of an institution on the importance of the 

process of self-evaluation institution. The National System for the Evaluation of Higher 

Education (SINAES), in force since 2004, examines higher education institutions (HEIs), 

undergraduate courses and student performance. The objective of the present work was to 

elaborate a process manual of the institutional self-evaluation to support the work carried out 

by the Self-Evaluation Committee (CPA) of HEI. The use of manuals in corporate 

environments contributes to the understanding and consolidation of knowledge inherent in the 

professional's area of activity and to the orientation of work group actions oriented toward the 

same objective. The methodology used involved bibliographical and documentary research, in 

view of the exploratory study of a qualitative approach. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Avaliação é um processo de que resultam informações com teores quantitativos e 

qualitativos de um determinado objeto, cuja análise promove um processo de mudança focado 

na melhoria ou no desenvolvimento positivo de dada situação. 

Em termos organizacionais, Sanches (2013) afirma que a avaliação é o processo 

que permite à instituição a construção do conhecimento sobre si mesma, o discernimento de 

seus pontos fracos e fortes e de suas potencialidades, podendo ser uma atividade contínua de 

alimentação de análises, reflexões e ações que subsidiarão a condução de seus passos. 

A adoção da avaliação em empresas e organizações efetiva esforços coletivos em 

processos dinâmicos de estudos, pesquisas e análises de temas, cujos resultados irão gerar 

conhecimentos que nortearão a definição de estratégias de gestão a serem adotadas para 

melhor concretização de seus objetivos e metas institucionais. 

Lehfeld et al. (2010) discutem que o processo de autoavaliação requer um olhar 

interno para avaliação das próprias estruturas, atividades e diversos processos. Por sua 

magnitude a tarefa torna-o complexo, porém não inexequível. Ainda segundo estes autores, a 

avaliação de uma instituição é fundamental para a adoção de uma postura de trabalho que 

considere, ao mesmo tempo, o passado e o futuro. 

Queiroz (2011) defende que, pelo fato de “a avaliação institucional não se esgotar 

em si mesma, pois retroalimenta a realidade avaliada” (QUEIROZ, 2011, p. 67), este processo 

deve apresentar-se a serviço do projeto de universidade que se deseja, com fornecimento 

contínuo das informações que traduzem a sua situação real para a construção de vias que 

permitirão a execução de seu planejamento. 

Neste campo, as dinâmicas de relacionamento e integração existentes entre as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão são compreendidas por meio da realização de 

processos de avaliação praticados de forma contínua (ciclos avaliativos) e processual 

(amparada por normas legais). 

O sistema de avaliação de cursos e de instituições de ensino superior atualmente 

em vigor no Brasil foi estabelecido pela Lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004) que instituiu o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

O SINAES examina as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes, 

considerando-se aspectos relacionados a ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, 

gestão da instituição e corpo docente. Reúne informações do Exame Nacional de Desempenho 
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de Estudantes (ENADE) e das avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas 

são utilizadas pelos dirigentes na gestão das instituições de ensino superior (IES) e para o 

embasamento de políticas públicas. Os dados também são úteis para a sociedade, 

especialmente aos estudantes, como referência quanto às condições de cursos e instituições. 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2015). 

Destaca-se na lei a Avaliação Institucional (AI) realizada em duas etapas: 

autoavaliação e avaliação externa. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é citado no artigo 3º da mesma 

lei e, com a edição do Decreto nº 5.773/2006 (BRASIL, 2006), torna-se documento 

obrigatório para fins de credenciamento e recredenciamento da IES, devendo englobar as 

dimensões avaliativas instituídas pelo SINAES. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), segundo a lei do SINAES, é 

responsável pela condução dos processos de autoavaliação, com atuação autônoma em relação 

aos demais órgãos da instituição. Toda IES, pública ou privada, constituirá CPA que, além de 

ser responsável pelos processos de avaliação internos da instituição, terá a atribuição de 

sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) nas etapas de avaliação externa que este 

promover. 

Segundo Sordi (2011), pela condução dos processos de autoavaliação de modo 

autônomo, a CPA, detentora de legitimidade política para identificar, sistematizar e 

encaminhar às instâncias colegiadas superiores as potencialidades e fragilidades, por exemplo, 

dos projetos pedagógicos institucional e de cursos, transforma-se em importante instrumento 

de apoio ao planejamento e aos atos de tomada de decisões focados na qualidade do ensino, 

no papel social e na missão institucional. 

Este trabalho investiga os aspectos inerentes à atuação da CPA, à implementação 

e acompanhamento das ações previstas pelo PDI, à instalação de uma cultura saudável à 

organização, de forma a conseguir perpetuar e institucionalizar o papel da avaliação na IES e 

de que forma a utilização adequada das ferramentas tecnológicas pode contribuir, em sintonia 

com a atuação dos gestores envolvidos, para a boa condução dos trabalhos de AI, norteados 

para a obtenção das finalidades organizacionais. Em um círculo virtuoso, além de preocupar-

se com a implementação de suas estratégias finalísticas, as IES devem ater-se em igual 

importância às questões da AI, pois índices e conceitos mais elevados contribuirão para 
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garantir os recursos financeiros necessários à manutenção e à expansão da oferta de ensino 

superior de qualidade. 

Considerando-se o exposto e norteado pela questão da busca do entendimento do 

funcionamento dos processos de avaliação externo e interno modelados pelo SINAES e, 

quanto ao interno, conduzido pela CPA na esfera de cada IES, esta pesquisa teve como 

objetivo contribuir com a geração e compilação de informações e conhecimentos inerentes à 

avaliação no contexto da área de atuação da CPA, por meio da elaboração de um manual, 

produto do presente trabalho de mestrado profissional, cujo tema é a avaliação institucional. 

A proposta que teve por objetivo produzir um manual de processo de 

autoavaliação institucional destinado às CPAs é apropriada e compatível com as conclusões 

de Moore et al. (2003), segundo os quais um manual de processos de trabalho é bastante 

oportuno aos ambientes corporativos pois, ao nortear os trabalhos e a conduta de profissionais 

das mais diversas áreas, este documento transforma-se em uma ferramenta facilitadora para a 

compreensão e consolidação dos conhecimentos que são inerentes e imprescindíveis à área de 

atuação do profissional. As contribuições proporcionadas por um manual podem ser de 

utilidade para esta e outras IES, na gestão de processos avaliativos. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Universidades e autoavaliação 

 

A origem das universidades remonta ao século XII, em que culminou na Europa o 

estabelecimento de grupos de estudiosos e locais de aprendizagem, produtos do instinto 

humano de associação. Minogue (1981) afirma que o prestígio das universidades na Idade 

Média era enorme, dada a admiração pela “educação”, pelo mistério da sabedoria contida nos 

livros, visto que para os iletrados cada livro continha o romance do segredo. Isso contribuiu 

para que os homens medievais legassem recursos para as universidades com a mesma 

generosidade constatada nas doações feitas às imensas catedrais góticas da Europa 

(MINOGUE, 1981). 

Dias Sobrinho (2005a) constata que, para a universidade, ideia sempre muito forte 

é a de processo; a universidade vista como uma construção social e histórica. O autor afirma 

que a universidade é uma instituição social de caráter essencialmente pedagógico. Acrescenta, 

porém, que trata-se também de instituições legitimadas pela sociedade para a função de 

formação profissional e técnica. O conhecimento é cada vez mais requisitado como força 

produtiva, mas também como instrumento de cidadania, em sua pluralidade, em sua 

diversidade (DIAS SOBRINHO, 2005a). 

Entre as obras e materiais consultados que trazem definições para este objeto, 

outro artigo contrastou em relevância, dada a época em que foi redigido e a clareza com que 

foi estruturado para discussão sobre a Universidade e o seu papel na sociedade brasileira. 

Trata-se de um escrito de 1985 pertencente às memórias reunidas pelo educador Paschoal 

Lemme (2004a), cuja 1ª edição é de 1991 e a 2ª, de 2004. Este artigo é a seguir sintetizado, 

pois define e ilustra com exatidão o objeto de análise dos processos de avaliação institucional. 

Inserida na obra “Memórias de um educador”, a apresentação escrita por Jader 

Britto (LEMME, 2004b) sobre a 2ª edição, lançada por ocasião do centenário de nascimento 

do professor Paschoal Lemme, define-o como o servidor da educação pública. Britto afirma 

que as ideias, reflexões e testemunhos do professor, reunidos em suas memórias, certamente 

inspirarão "as novas gerações a melhor alicerçar sua percepção dos caminhos para a educação 

brasileira". Em seguida, ao prefaciar a obra em sua 1ª edição, cujo texto foi também transcrito 

para a 2ª, Vanilda Paiva (LEMME, 2004b) define o professor como "o nosso educador do 

século XX". Paiva retrata-o como um profissional politicamente ativo, tendo enfrentado as 
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questões colocadas por sua época e, diante das mesmas, sempre se posicionando na luta por 

ideais de natureza social. Também para Paiva, ele lega às novas gerações seu exemplo de 

coragem e independência com discrição e modéstia. 

Dois meses após o término do regime militar, o professor Lemme (2004a), em 

maio de 1985, publicou o artigo intitulado "A questão da universidade", em que buscou 

sensibilizar a sociedade brasileira a retomar a reflexão sobre o papel das universidades 

públicas. 

Inicia-o descrevendo o triste tratamento que a ditadura militar, de 1964 a 1985, 

reservou às universidades, com demissões sumárias, cassações e exílios forçados de 

professores, perseguição aos estudantes e redução dos recursos financeiros para a manutenção 

do ensino público de forma geral. Terminado o regime que "duramente golpeou a 

Universidade durante esse período trágico da recente história do País", Lemme (2004a) 

defende que a Universidade deve tomar consciência de suas responsabilidades e do papel 

relevante e insubstituível que lhe cabe na sociedade brasileira. 

O autor então relembra-nos do pilar primeiro do "edifício universitário": a 

liberdade, que se traduz na sua função de crítica no seu sentido mais amplo. Lemme (2004a) 

afirma que, sem exagero, e parodiando um pensamento clássico, "nada do que acontece na 

natureza ou na sociedade deve ser estranho aos estudos, à pesquisa e ao ensino universitários" 

(LEMME, 2004a, p. 154). 

O segundo pilar é a autonomia. A autonomia plena (administrativa, financeira, 

científica e didática) permitirá à universidade exercer as funções outorgadas pela liberdade, 

tais como, por exemplo: 

 escolher e empossar seus órgãos de direção; 

 decidir sobre a aplicação do seu orçamento anual e plurianual de despesas; 

 decidir sobre cursos, currículos, plano de ensino e pesquisas, sobre as 

condições de admissão dos professores, pesquisadores e demais pessoal 

técnico-científico, as condições de admissão de estudantes em cada curso; 

 regulamentar a vida estudantil com a colaboração do corpo discente; 

 conceder bolsas de estudos para estudantes e auxílios para professores 

segundo critérios previamente estabelecidos pela instituição; 

 expedir diplomas, certificados e títulos honoríficos a personalidades 

brasileiras ou estrangeiras. 
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Enfim, praticar todos os atos inerentes à vida universitária sem a intervenção 

inapropriada de quaisquer entes externos. 

Obviamente, esclarece o autor, caberá ao poder público, pelos órgãos próprios, 

fiscalizar a qualidade dos serviços prestados tanto pelas instituições públicas quanto pelas 

privadas e fornecer os recursos necessários à manutenção e funcionamento das universidades 

públicas. A autonomia, ademais, permite que as universidades, ao contrário de seguirem uma 

padronização, se diversifiquem segundo sua formação histórica, inserção social e interesses 

nacionais, regionais e mesmo locais. 

Com liberdade e autonomia, a universidade deve alcançar o patamar da 

competência, avança Lemme (2004a), pois "cabe à Universidade transmitir os conhecimentos 

teóricos ou práticos, do mais alto nível, existentes na época, em todos os setores da atividade 

humana, e fazê-los avançar por meio da pesquisa" (LEMME, 2004a, p. 157). Serão, para isso, 

necessários um corpo de professores e pesquisadores do mais elevado gabarito, além de sua 

permanente atualização, padrões de remuneração condizentes, instalações e equipamentos 

adequados, bibliotecas com literatura específica e atualizada, necessários ao desenvolvimento 

de cada curso. 

Cumprindo sua função social, há deveres para com as comunidades nacional, 

regional e local, às quais deve servir, de acordo com suas possibilidades e especialidades. O 

autor cita como uma das mais efetivas ações para esta função, a chamada extensão 

universitária, que tem por característica relevante para esta função incentivar todo gênero de 

atividades, desde aquelas que reflitam sobre os problemas de interesse das comunidades e 

apoio a planos pertencentes ao poder público local, até atividades de natureza cultural, 

exposições, simpósios, entre outras. 

Por fim, em seu artigo, Lemme (2004a) aborda a questão do acesso democrático à 

universidade, de forma a permitir o acesso dos estudantes que pretendem ingressar nos cursos 

de nível superior. Alerta, porém, que este número, em cada estabelecimento, deverá ser 

compatível com as instalações e corpo docente e técnico de que dispuser a instituição, para 

assegurar a qualidade do ensino. O aumento do número de matrículas somente poderá ocorrer 

com a ampliação destes requisitos, que significam aumento dos recursos financeiros para a 

manutenção das atividades. Estes investimentos são, inclusive, reivindicações justas de 

professores, técnicos, estudantes e sociedade em geral. 

A democratização da universidade engloba também discussões relativas àquele 

estudante que, preenchendo os requisitos de admissibilidade ao curso superior, não possui 
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meios suficientes para custear a sua permanência e a frequência regular no curso escolhido. 

Este fator deve exigir atenção especial das universidades públicas, pois a democratização do 

acesso ao ensino superior pressupõe igualdade de oportunidades para todos. 

Como parte da conclusão de seu artigo, Lemme (2004a) afirma que: 

Somente na medida em que o povo brasileiro, com suas lutas, for ampliando a 

democratização da sociedade, correlativamente iremos nos aproximando do ideal da 
democracia, que é a igualdade de oportunidades para todos, quer quanto ao acesso à 

educação e ao ensino de todos os graus e modalidades, quer quanto a todos os outros 

aspectos da vida social – políticos, econômicos e culturais (LEMME, 2004a, p. 162). 

O artigo do professor Paschoal Lemme torna-se bastante relevante pois, ao 

descrever os pilares, as funções e o papel da universidade pública brasileira, elenca 

nitidamente quais são os tópicos que devem inevitavelmente ser analisados pelos processos de 

avaliação institucional conduzidos pelas próprias universidades. Os processos de 

autoavaliação institucional devem verificar permanentemente se estas questões encontram-se 

incorporadas na universidade avaliada, em vigor, plenamente institucionalizadas. Neste 

sentido, os trabalhos de autoavaliação têm, entre outras, a missão de alertar a instituição acaso 

sejam encontradas ameaças ao livre exercício da liberdade e da autonomia universitárias, às 

suas funções sociais e de competência ou à democratização da universidade, conforme 

preconizados por Lemme (2004a). 

Por outro lado, não se pode desconsiderar o aspecto heterogêneo das 

universidades na contemporaneidade. Goergen (2006) alerta que em todo o mundo estão 

sendo processadas reformas que suscitam acirradas polêmicas. Tendências à homogeneidade 

de universidades europeias, por exemplo, provocam resistências de diversos países por não 

verem respeitadas suas histórias, culturas, especificidades e interesses locais. No Brasil, 

ocorre situação semelhante. Constata-se, entre as universidades brasileiras, diferentes 

naturezas, organizações, objetivos, áreas de trabalho, interesses e formas de financiamento, 

dada, inclusive, a continentalidade de seu território. Outra diferença diz respeito à estrutura, à 

abrangência, à pesquisa, à experiência acadêmica, à estabilidade e ao corpo docente 

(GOERGEN, 2006). 

Considerando-se a heterogeneidade destas instituições, a aplicação de sistemas de 

avaliação institucional vê-se diante de um grande desafio. 
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2.2 Avaliação institucional 

 

Gadotti (2000), ao apresentar as perspectivas contemporâneas e futuras para a área 

da educação no Brasil, afirma que a educação, no começo deste novo milênio, apresenta-se 

em uma dupla encruzilhada: 

De um lado, o desempenho do sistema escolar não tem dado conta da 

universalização da educação básica de qualidade; de outro, as novas matrizes 

teóricas não apresentam ainda a consistência global necessária para indicar 

caminhos realmente seguros numa época de profundas e rápidas transformações 

(GADOTTI, 2000, p. 5). 

Com o aproximar de uma nova era, novas ameaças vão surgir para afrontar o ideal 

da democracia preconizada pelo professor Lemme (2004a). 

Dourado (2002) apresenta-nos que ao longo dos anos 90, o mundo passou a 

assistir a abertura de novos horizontes geopolíticos, ao surgimento de uma nova ordem 

mundial contemporânea, pressionada pelo poder do capital e sob a influência de ideais 

neoliberais. Este novo contexto de globalização da economia passou a balizar a reforma do 

Estado Brasileiro na direção da minimização do papel do Estado, principalmente na área 

social, com a inserção da atuação privada em paralelo à pública. O neoliberalismo defende 

que a sobrevivência do Estado e seu desenvolvimento econômico passam obrigatoriamente 

pela sua reforma, mesmo que isso acarrete alto custo social. O custo social advém da defesa 

da minimização da atuação do Estado principalmente na área social, um Estado menos 

intervencionista, de forma a propiciar mais fôlego para a retomada do desenvolvimento 

econômico. O mote, porém que justificaria a implementação da reforma passou a ser o 

discurso da necessidade de modernizar-se e racionalizar as ações do Estado, para o combate 

ao desemprego, à inflação e ao estancamento do crescimento econômico. Os neoliberais 

defendem que o Estado deve realizar mudanças na forma de administrar, com primazia do 

formato gerencial e da gestão estratégica. 

Dias Sobrinho (2005b), porém, constata que, se por um lado, o fenômeno da 

globalização impulsiona importantes avanços nas áreas técnicas, científicas e tecnológicas, 

por outro ameaça de forma cruel os direitos cidadãos à justiça social, à equidade, ao respeito à 

diversidade, além de ter acirrado a nível mundial questões como miséria, fome, violência, 

exclusão, desemprego, concentração de rendas, insegurança... 

No caso da educação superior, por exemplo, estes novos modelos de gestão 

afetarão diretamente os trabalhos de formulação de diretrizes para o sistema de avaliação da 
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educação superior brasileira. Saviani (2008) denuncia que nesse contexto, a nova lógica dos 

rumos da educação segue uma espécie de “pedagogia de resultados”: o governo estatal passa a 

utilizar-se de instrumentos voltados para a avaliação de “produtos”, provocando o 

ajustamento das instituições de ensino às novas exigências impostas pelo mercado. 

Dourado (2002), nesse sentido, lista as diretrizes que, a partir dos ideais 

neoliberais adotados pelo governo, passaram a interferir nos rumos da educação: 

Tal concepção de política assenta-se: na defesa da descentralização dos sistemas 

(ênfase no localismo, desarticulação de setores organizados...); no desenvolvimento 

de capacidades básicas de aprendizagens necessárias às exigências do trabalho 

flexível; na realocação dos recursos públicos para a educação básica; na ênfase à 

avaliação e à eficiência, induzindo as instituições à concorrência; na 

implementação de programas compensatórios (programas de saúde e nutrição, por 

exemplo), onde se fizerem necessários; na capacitação docente em programas 
paliativos de formação em serviço, dentre outras orientações (DOURADO, 2002, p. 

238; sem grifo no original). 

Neste sentido, verifica-se nos processos de avaliação do SINAES, a utilização de 

procedimentos e parâmetros de avaliação unificados, sem distinção relativa ao tipo de 

instituição avaliada. Os formulários de avaliação preenchidos pelas instituições para análise 

pelas comissões de avaliação externas são padronizados e indiferentes ao tipo de instituição 

ou de curso avaliados. Outra constatação refere-se à composição da comissão avaliadora, 

cujos membros podem ter vínculos profissionais somente com instituições públicas, ou 

somente com instituições privadas, ou mesclados com os dois tipos de instituições, 

composição esta cuja definição independe do tipo de IES a ser avaliada. 

Leite (2006) observa que o uso das avaliações pode produzir mudanças em 

determinadas direções. As avaliações podem induzir mudanças nos comportamentos 

organizacionais e de gestão das IES, na medida em que regras externas se articulam com os 

sistemas internos, podendo alterar um modelo institucional, provocando mudanças pós-

avaliação. Novos modelos institucionais, contudo, não seriam produtos exclusivos da 

avaliação. Podem ser produzidos por políticas públicas resultantes de interesse público e por 

pressão de grupos sindicais e de agências internacionais. Segundo a autora, as políticas 

públicas de avaliação da qualidade tendem a exigir premência na inserção das IES na 

sociedade, na economia e no mercado do conhecimento. 

Frigotto e Ciavatta (2003) apontam que, também em relação à educação básica, o 

sistema nacional de avaliação assume um caráter coercitivo, provocando efeitos 

desagregadores e inócuos. Trata-se de uma avaliação que, em verdade, não avalia, mas apenas 
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mensura. Não propicia o envolvimento direto do corpo docente e não tece um diagnóstico das 

condições reais de produção dos processos de ensino. Os autores esclarecem, em consonância, 

como vimos, com o que é exposto sobre o poder interventor do Estado, que “não se trata de 

negar o direito e o dever do Estado de avaliar, o que está em questão é o método, o conteúdo e 

a forma autoritários e impositivos de sua implementação” (CURY, 2007, p. 836). 

No entanto, o que estava intervindo nas ações do Estado (em verdade, do governo 

de então), era a pressão exercida por organismos internacionais como Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Mundial, ávidos por realizar a abertura de novos mercados 

consumidores ao capital internacional. Assim, a concessão de novos empréstimos e 

financiamentos passou a estar condicionada à realização da reforma do Estado nos moldes dos 

ideais neoliberais. As novas diretrizes permitiram maior inserção da iniciativa privada, 

principalmente na educação superior, fazendo com que o Estado passasse a focar a maior 

parte de suas ações na educação básica, priorizando a aprendizagem das habilidades 

cognitivas básicas, a formação instrumental, tutelada, funcional e o redirecionamento da 

educação profissional (DOURADO, 2002). Com isso, a fatia correspondente à educação 

superior ficaria reservada aos interesses do capital, inclusive com subsídios públicos, como é 

o caso do FIES e do PROUNI. 

Dias Sobrinho (2005b) afirma que neste novo ambiente de globalização e 

liberalização, com demandas crescentes e exigências de novas capacitações, o mercado 

educacional passa a assistir aos fenômenos de privatização e diversificação institucional. 

Diante do aumento das demandas sem o aumento recíproco da capacidade estatal em atendê-

las, os governos tenderam a reduzir a sua participação de investimentos na educação superior. 

Este quadro permite então a inserção maciça da iniciativa privada que, para atender as 

diferentes demandas de forma imediata e considerando-se a competição de mercado recém-

instalada, diversificam os serviços educacionais prestados e seus modelos de 

empreendimentos. 

De acordo com Silva (2012), a nova configuração do mercado de atuação das 

instituições privadas de ensino superior é representada pela profissionalização do setor, 

avanço tecnológico, internacionalização, fusões, incorporações e cisões, mudanças de 

comportamento do consumidor, desemprego estrutural, entre outros fatores. Essas mudanças 

no ambiente do segmento privado torna essas empresas educacionais vulneráveis à 

competitividade acirrada, e a partir do enfrentamento inicial do excesso de oferta com 

demanda reprimida, veem forçadas a se reestruturarem ou a redefinirem seu próprio negócio. 
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Dias Sobrinho (2005b), no entanto, alerta que liberalização não corresponde a 

desregulação. Defende que devam existir mecanismos regulatórios bem claros e rigorosos 

para moderar a competição de mercado e, principalmente, defender o direito dos 

consumidores. 

Diante deste quadro, no que se refere aos mecanismos de AI e de seus cursos, as 

universidades devem adotar uma postura consciente de seu papel enquanto órgão promovedor 

do direito cidadão à educação superior de qualidade, em contribuição ao progresso da nação e 

desenvolvimento do Estado. O debate constante é importante para que as instituições públicas 

de ensino não desviem de seus objetivos, em submissão à pressão voraz do capital. 

Leite (2006) preocupa-se, nestes tempos pós-modernos e de globalização, com a 

homogeneização do sistema de educação superior mediante avaliações exigentes e detalhadas. 

Propõe, em contraposição, a avaliação participativa que permitiria avançar em tomada de 

consciência sobre a realidade e sobre a diversidade e heterogeneidade existentes entre as 

instituições, realçando o que vale a pena preservar no modelo institucional de cada uma delas, 

buscando também novos modelos a serem implantados. A autora defende que compreender os 

modelos institucionais existentes, suas origens, suas transformações e influências, define o 

que preservar em termos de avaliação para construir os modelos que melhor se ajustarão às 

necessidades e expectativas da sociedade. 

 

 

2.3 O processo de autoavaliação institucional 

 

O tema da avaliação de instituições educacionais é bastante complexo. Nasce do 

anseio natural de uma organização (e de uma nação) em conhecer a si própria, e de exigências 

legais e normativas de avaliação atualmente existentes para todos os níveis da educação, da 

básica à superior. Passa pelos esforços de organização, manutenção e produção de 

informações que poderão atender em parte a norma legal, transformando-se ao mesmo tempo 

em valiosa ferramenta para a tomada de decisões, quando sensibilizada a cúpula hierárquica 

de uma instituição sobre a importância deste processo. 

Cury (2007), ao introduzir conceitos relacionados ao sentido da intervenção do 

Estado na área da educação, destaca que o Estado assim o realiza com o propósito primário de 

ofertar e proteger determinados direitos de cidadania, exercendo um papel social conforme 

ditado pela concepção liberal clássica. A educação é pré-condição que propicia o pleno 
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usufruto de outros direitos. Assim, a educação deve ser pública, ou seja, é função e dever 

inequívocos do Estado promover a educação de seus cidadãos visando uma nação com 

pessoas aptas a exercer plenamente a sua cidadania e a contribuir para o desenvolvimento da 

sociedade onde se encontra inserida. 

Será importante destacar que, cabendo ao Estado o dever de ofertar educação, 

caber-lhe-á ainda realizar a sua regulação, avaliação e planejamento para que haja um 

investimento otimizado em termos de custo-benefício. Cury (2007) expõe que “esse impulso 

interventor, para além da gratuidade, pode se revestir de outras ações como obrigatoriedade, 

assistência, diretrizes, autorização de funcionamento, planejamento e financiamento” (CURY, 

2007, p. 832). Processos de avaliação institucional contribuem para a definição de ações de 

planejamento, formulação de diretrizes, concessão de atos regulatórios de funcionamento e 

para a distribuição de recursos de investimento e financiamento para as instituições de ensino, 

públicas ou privadas. 

Para que haja um processo permanente de melhoria da qualidade na educação, é 

importante o estabelecimento de um processo contínuo de avaliação, cujos resultados sejam 

articulados para subsidiar a solução dos problemas que se apresentam. Em termos de 

educação superior, o surgimento da avaliação institucional ocorreu somente em 1994 com o 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), fruto das 

pesquisas que estavam sendo desenvolvidas nos ambientes acadêmicos e dos estudos no 

Ministério da Educação. Com o Decreto nº 2.026, de 10 de outubro de 1996 (BRASIL, 1996), 

foram definidos os procedimentos de avaliação das IES e dos cursos de graduação, realizados 

por comissões externas e que considerassem os trabalhos de autoavaliação realizados pelas 

próprias instituições. Ainda em 1996, foi implementado o Exame Nacional de Cursos (ENC) 

que desde então passou a ser conhecido como Provão. Verhine et al. (2006) comentam que 

este exame, apesar de inicialmente boicotado em muitos campi universitários, incorporou-se à 

cultura da educação superior no Brasil. Segundo estes pesquisadores, “apesar do seu 

crescimento (de três áreas de conhecimento testadas em 1995 para 26 em 2003) e da sua larga 

aceitação pela sociedade em geral, o Provão foi veementemente criticado por muitos membros 

da comunidade acadêmica e especialistas em avaliação” (VERHINE; DANTAS; SOARES, 

2006, p. 295). 

Com estas discussões, estavam plantadas as sementes para o surgimento, no ano 

de 2004, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. A Lei nº 10.861/2004 
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(BRASIL, 2004) instituiu o SINAES, com o propósito de corrigir as falhas detectadas nos 

modelos de avaliação anteriores e expandir-se para aplicação em todas as IES do país. 

O novo modelo de avaliação institucional, com o SINAES, passou a organizar-se 

em dez grandes temas chamados de dimensões. A partir de 2014, estes temas foram 

reagrupados em cinco eixos, conforme o Quadro 1, para melhor análise das dimensões nas 

avaliações institucionais e a desejável sintonia no diálogo entre os entes avaliados e 

avaliadores, durante as visitas in loco. 

 

Quadro 1 – Os 5 eixos e as 10 dimensões do SINAES 

Eixos Dimensões 

1 - Planejamento e Avaliação 

Institucional 

 Planejamento e Avaliação (inclui a análise dos 

relatórios de autoavaliação institucional 

produzidos pela Comissão Própria de 

Avaliação, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da IES). 

2 - Desenvolvimento Institucional 

 Missão e o Plano de Desenvolvimento 

Institucional; 

 Responsabilidade Social da Instituição. 

3 – Políticas Acadêmicas 

 Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Comunicação com a Sociedade; 

 Políticas de Atendimento aos Discentes. 

4 – Políticas de Gestão 

 Políticas de Pessoal; 

 Organização e Gestão da Instituição; 

 Sustentabilidade Financeira. 

 

5 - Infraestrutura Física 

 
 Infraestrutura Física. 

Fonte: Nota Técnica nº 14/2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC2 

 

A Lei do SINAES nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004) definiu que toda IES deverá 

manter permanentemente em seu organograma uma CPA, responsável pela condução dos 

processos de avaliação internos, com atuação autônoma em relação aos demais órgãos da 

instituição, com funcionamento análogo a uma unidade de assessoramento à gestão da IES. 

Instituiu também o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) que, com a edição do 

                                                
2  A Nota Técnica nº 14/2014, de 07 de fevereiro de 2014, expedida pela Coordenação-Geral de Avaliação de 

Cursos de Graduação e Instituições de Ensino Superior (CGACGIES), vinculada à Diretoria de Avaliação de 

Educação Superior (DAES) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), 

Ministério da Educação (MEC), teve como objetivo uniformizar o entendimento sobre os indicadores do 

Instrumento de Avaliação Institucional Externa do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014b). 
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Decreto nº 5.773/2006 (BRASIL, 2006), deve contemplar as dez dimensões avaliativas do 

SINAES, além de torná-lo obrigatório para fins de recredenciamento das IES junto ao MEC. 

Apesar dos avanços em termos de práticas de avaliação institucional no Brasil, o 

SINAES ainda não obteve êxito em institucionalizar plenamente a cultura da avaliação nas 

instituições, “sobretudo porque está organizado para dar conta, simultaneamente, de duas 

finalidades distintas: o aperfeiçoamento e desenvolvimento institucional de um lado, e a 

regulação do outro” (RIBEIRO, 2015, p. 41). 

O êxito na implantação e consolidação da cultura de avaliação permanente será 

obtido a partir do momento em que a avaliação institucional traduzir-se em um instrumento de 

gestão que detecte informações valiosas correspondentes, por exemplo, à finalidade do 

desenvolvimento institucional, citada por Ribeiro (2015), e aos pilares universitários expostos 

por Lemme (2004a), além, no campo da regulação, das dimensões elencadas pelo SINAES. 

Ribeiro (2015), porém, neste campo, aponta que o sistema tem encontrado 

diversas dificuldades. Para os relatórios de autoavaliação das IES entre o período de 2004 a 

2007, analisados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira (INEP, 2011 

apud RIBEIRO, 2015, p. 59): 

O trabalho aponta que um número expressivo de relatórios analisados não 
contemplou as dez dimensões propostas pelos SINAES. Os relatórios, de um modo 

geral, apresentam registro de coleta e apresentação de dados, porém com pouca 

consistência entre os resultados e o contexto da IES. Mais da metade dos relatórios 

analisados apresentam os dados, porém sem análise e interpretação. Um dado 

inquietante aparece neste estudo: 63% dos relatórios analisados afirmam ter sugerido 

às IES ações de melhorias com base nos resultados obtidos na avaliação. No entanto, 

apenas 25,6% apresentaram a efetivação de algumas dessas ações de melhorias. E, 

além disso, 63% dos relatórios analisados não evidenciaram uso dos resultados no 

replanejamento institucional. Os dados parecem indicar que a autoavaliação ou 

avaliação interna, que fica a cargo da própria instituição, tem servido mais para 

cumprir exigências legais do que para oferecer parâmetros para o aprimoramento da 
própria instituição. Dito de outro modo, as IES preocupam-se mais com os efeitos 

regulatórios decorrentes da avaliação do que com os benefícios que os resultados da 

sua autoavaliação podem oferecer para o planejamento e o desenvolvimento 

institucional (RIBEIRO, 2015, p. 59). 

De modo diverso conforme constata Silva (2006), na iniciativa privada as IES se 

utilizam dos instrumentos avaliativos formulados pelo SINAES para acompanhamento de 

seus padrões de qualidade, muito embora estes padrões derivem de conceitos de qualidade 

comumente utilizados pelo ramo empresarial na área da educação. No entanto, segundo este 

autor, as IES privadas são também afetadas pelo fator regulador do SINAES: 
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A investigação sobre os motivos que poderiam resultar na dissociação entre 

avaliação e qualidade aponta para um entendimento, pelas IES privadas, da 
avaliação como instrumento de caráter regulador de suas atividades pelo Estado, 

evidenciado pela obediência ao roteiro elaborado pela CONAES para a efetivação da 

Autoavaliação Institucional, definindo dimensões avaliativas e aspectos que 

deveriam ser abordados pelas IES em seu processo avaliativo (SILVA, 2006, p. 

150). 

É crucial, portanto, que os trabalhos de autoavaliação preocupem-se em encontrar 

estratégias para conscientizar e envolver os gestores da alta hierarquia da instituição quanto à 

importância do tema. 

O comprometimento com os propósitos dos trabalhos de avaliação criará um 

círculo virtuoso onde, de um lado, serão fornecidos de forma permanente à instituição as 

informações e resultados dos processos avaliativos, e de outro, estes dados serão ferramentas 

essenciais à gestão e à tomada de decisões. 

Institucionalizada a cultura da avaliação e conhecendo-se o real valor destas 

informações, o corpo dirigente procurará espontaneamente incentivar o desenvolvimento 

constante dos trabalhos de avaliação institucional. 

Peixoto (2009) afirma que as experiências de inserção da AI na estrutura da 

administração central em algumas universidades sinalizam para a percepção da avaliação 

como um processo mais dinâmico e permanente, e não somente restrita aos ciclos avaliativos 

do SINAES. A iniciativa em oferecer periodicamente à alta gestão os dados resultantes dos 

processos avaliativos provocam o aumento da sensibilidade política das reitorias e diretorias 

em relação ao tema, inclusive com a possibilidade de incrementar a sua interação com o 

planejamento. “Um dos componentes de maior relevância do processo de avaliação 

institucional é, sem dúvida, a importância a ela atribuída pelo gestor da instituição, seja 

pública ou privada, em relação aos resultados das avaliações” (PEIXOTO, 2009, p. 18). 

Todo o sistema de medição e avaliação de desempenho deve estar ligado à 

estratégia organizacional, pois esta é ampla e de longo prazo, incluindo os diversos 

interessados na IES: alunos, docentes, corpo técnico administrativo, mantenedores, órgãos 

regulamentadores e assim por diante (SILVA, 2012). 

Verhine et al. (2006) ponderam: 

É imprescindível reconhecer que nenhum processo avaliativo [...] é capaz de cobrir 

todas as dimensões que compõem o conceito "Qualidade da Educação Superior". 

Acresce-se a esse reconhecimento o fato de que uma avaliação integra um ciclo de 

gestão que se completa com as etapas de planejamento e implementação. Por essas 

razões, qualquer exame ou sistema avaliativo precisa ser constantemente avaliado, 
para que continue a ser útil àqueles que dependem de suas informações, de caráter 
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diagnóstico ou não. [...] Todo esse esforço só se justifica se seus produtos forem 

efetivamente utilizados, nos diversos níveis de tomada de decisão: aluno, curso, 

instituição, governo e sociedade (VERHINE et al., 2006, p. 308). 

 

2.4 Comissão Própria de Avaliação 

 

Para Balzan e Dias Sobrinho (2005): 

Avaliação institucional é trabalho que se constrói durante um espaço de tempo 

geralmente longo, que exige muita paciência por parte daqueles que assumem sua 

coordenação e que, obrigatoriamente, implica a existência de condições prévias 

favoráveis à sua implementação e desenvolvimento (BALZAN; DIAS SOBRINHO; 

2005, p. 46). 

As Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) são compostas por representantes 

dos segmentos docente, técnico-administrativo, discente e da comunidade externa. Sua função 

é conduzir o processo de autoavaliação institucional, desde a definição do método de trabalho 

até a publicação do relatório final, subsidiando a IES no planejamento institucional e 

pedagógico e auxiliando o INEP e o MEC nos processos de reconhecimento, e de renovação 

de reconhecimento, dos cursos de graduação e de recredenciamento institucional. 

No que se refere às atribuições específicas da CPA, a título de exemplificação, 

Alvim e Duarte (2015), no estudo de caso que realizaram ao acompanharem a reestruturação 

da CPA na Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), verificaram que o remodelamento 

da comissão visava obter os seguintes objetivos: atender a demanda crescente das atividades 

relacionadas à autoavaliação e a avaliação externa realizada pelo MEC; promover a 

institucionalização da autoavaliação em todos os setores da universidade; ampliar a pesquisa 

de material analítico a ser utilizado nos relatórios anuais de autoavaliação; possibilitar à 

comissão ter melhor percepção dos cursos de graduação e de pós-graduação que são 

oferecidos e estabelecer uma comunicação mais efetiva com os coordenadores de cursos e 

diretores das unidades acadêmicas. 

Diante do volume de trabalho atribuído às CPAs, é possível compreender melhor 

os problemas e dificuldades enfrentados por estas comissões. Além de estarem sujeitas a lidar 

com angústias geradas a partir do escopo de trabalho, e considerando-se o modelo de sistema 

implantado com o advento do SINAES, as CPAs podem também enfrentar crises resultantes 

da não valorização de seu esforço e de sua importância, como peça fundamental na 

engrenagem do SINAES. 
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Lehfeld et al. (2010) relatam que: 

Apesar de todo o impacto da autoavaliação em termos de autoconhecimento, 

reconhecimento de potencialidades e dificuldades e, principalmente, dos avanços 

efetivos promovidos por esse processo, observa-se que para efeito do conceito final 

da instituição divulgado na mídia, e a consequente imagem pública da IES, todo o 

trabalho desenvolvido pela CPA em termos de avaliação institucional não é 
apropriadamente considerado nessa nova orientação dada ao SINAES (LEHFELD et 

al., 2010, p. 70). 

É então relevante que, na condução dos trabalhos, a CPA esteja sempre consciente 

deste panorama na qual está inserida, no sentido de monitorar a motivação de seus membros e 

de evitar a tempo um potencial clima de decepção que pode pairar sobre os trabalhos da 

comissão. É exigido da CPA, sob pena de insucesso, o domínio de seu papel no contexto do 

SINAES, e enquanto órgão essencial na instituição para a condução dos processos de 

avaliação. 

Balzan e Dias Sobrinho (2005, p. 64) ponderam que “apresentam um valor 

imensurável o esforço coletivo de concepção de um projeto e de consolidação de um 

processo, a superação das divergências e dificuldades por intermédio das discussões, da 

reflexão coletiva e das ações comuns, [...] a atitude de transparência”. 

 

2.4.1 A CPA, o SINAES e a comunidade acadêmica 

 

A cultura da avaliação e o envolvimento de toda a comunidade acadêmica nos 

processos de autoavaliação institucional e no âmbito dos cursos são fatores importantes para a 

obtenção de bons conceitos nos processos avaliativos promovidos pelo SINAES. A CPA, 

responsável por conduzir os processos de avaliação internos, possui papel fundamental nos 

esforços de implantação de uma cultura de avaliação, dependentes de uma ampla mobilização 

de toda a comunidade acadêmica, pois todos os seus segmentos participam dos processos de 

avaliação de cursos e de IES estabelecidos pelo SINAES. 

Queiroz (2011) afirma que: 

A avaliação institucional, para se constituir em cultura, precisa ser construída de 

significados partilhados pelo conjunto das pessoas que vivenciam a universidade. A 

avaliação deve fazer parte da percepção e do desejo comum de realiza-la. Necessita, 

nesse caso, compor o repertório de conhecimentos, crenças, hábitos, regras, 

sentimentos que regem o trabalho coletivo da e na instituição avaliada (QUEIROZ, 

2011, p. 84). 
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A partir do Quadro 2 pode-se entender a relação existente entre os segmentos 

discente, docente e de servidores técnico-administrativos, além das ações inerentes às IES, 

com os instrumentos de avaliação do SINAES. 

 

Quadro 2 – Participação da comunidade acadêmica nos processos avaliativos do SINAES 

 

 

      Fonte: criação do autor 

 

Nos processos internos de autoavaliação de curso e de autoavaliação institucional, 

são importantes o envolvimento e a participação dos alunos, inclusive por meio dos centros 



22 

  

 

acadêmicos (CA) de cada curso. Devem também participar, neste mesmo sentido, os docentes 

e os núcleos docentes estruturantes. Os colegiados de cursos, que possuem representantes dos 

alunos e dos professores, são também órgãos que encaminharão demandas focadas na 

melhoria da qualidade dos cursos oferecidos. Questionários e pesquisas de avaliação do 

ensino, aplicados aos três segmentos, fornecerão à CPA dados importantes para a análise do 

diagnóstico detectado. A junção, sistematização e análise das informações coletadas em todas 

estas instâncias permitirão à CPA consolidá-las em relatório anual de autoavaliação 

institucional, além de contribuir como órgão de assessoria à IES na gestão das metas 

estratégicas e dos objetivos institucionais. 

Dias Sobrinho (2005a) sustenta que, considerando-se esta multiplicidade de 

agentes e de segmentos componentes da comunidade acadêmica: 

A avaliação deve ser uma atividade sistemática e permanente que resulte em uma 

compreensão global e integrada da Universidade, produza conhecimentos sobre as 

diversas estruturas acadêmicas e institucionais, seja um processo enriquecedor da 

vida comunitária, instaurando-se como instrumento da melhoria da qualidade de 

todos os aspectos e setores científicos, pedagógicos, políticos e administrativos. A 

avaliação, em suas dimensões internas e externas, deve procurar apreender a 

multiplicidade das faces e os sentidos normalmente escondidos e tentar reconstruir 

significativamente as partes integrando-as no conjunto da Universidade (DIAS 

SOBRINHO, 2005a, p. 33). 

Para os pedidos de reconhecimento e de renovação de reconhecimento de cursos, 

as coordenadorias de cursos participam ativamente do processo, apurando inicialmente todas 

as informações necessárias para o protocolo dos pedidos. Os dados são entregues à IES, mais 

especificamente ao Procurador Educacional Institucional (PI), que realiza o protocolo das 

solicitações por meio do sistema e-MEC. Nos pedidos de credenciamento e de 

recredenciamento institucional, todos os segmentos da comunidade acadêmica é convocada 

para fornecer informações relativas a cada uma das dimensões avaliadas, e a CPA, como dito, 

tem um papel fundamental no processo de mobilização da comunidade e de inserção da 

cultura da avaliação em toda a instituição. 

Após o protocolo dos pedidos regulatórios descritos, ocorrem as avaliações 

externas (in loco), realizadas por comissões de avaliadores designados pelo INEP, em que a 

comunidade acadêmica é novamente convocada a participar, desta vez por meio de reuniões 

separadas por segmento acadêmico (discente, docente, NDE, CPA), promovidas pelas 

comissões externas de avaliação. 
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Mobilizados os alunos, estes participam também de outro instrumento de 

avaliação pertencente à engrenagem do SINAES: o ENADE. Além de prestarem o exame, os 

alunos também respondem um questionário cujos resultados, juntamente com os conceitos 

apurados pelo exame, fornecerão dados para o cálculo dos indicadores de qualidade dos 

cursos e instituição. O questionário do Enade aplicado aos alunos participantes aborda 

questões relacionadas: 

 organização didático-pedagógica; 

 infraestrutura e instalações físicas; 

 oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional. 

São importantes também os trabalhos de mobilização da sociedade civil 

organizada no sentido de torná-la atuante junto à gestão da IES. Suas demandas e presença se 

fazem sentir nas atividades de pesquisa e de extensão, na atuação dos centros acadêmicos e 

dos colegiados de cursos, com membros na CPA e nos processos de autoavaliação, em 

participação nas pesquisas de avaliação promovidas pela instituição e nas avaliações 

promovidas por comissões de avaliadores externos. 

Sobre a importância dos esforços da CPA para a implantação de uma cultura de 

avaliação permanente nas IES, Freitas e Cunha (2014) afirmam que: 

A legislação vigente aposta na tentativa da autoavaliação institucional, com proposta 
formativa, colocando a CPA no foco dessa proposta. A existência de uma filosofia 

avaliativa que funcione como ponto de partida para o desenvolvimento e a 

ampliação dessa proposta faz diferença quanto à receptividade das ações. Quando a 

cultura avaliativa formativa, reflexiva, emancipatória já faz parte da rotina da IES, a 

sensibilização, de certo modo, é automática. Os sujeitos envolvidos se veem 

participantes já de modo organizado. Quando não há essa cultura avaliativa, é 

preciso criar estratégias de sensibilização que amenizem a resistência e o descrédito 

que se observam em todas as etapas do processo de autoavaliação (FREITAS; 

CUNHA, 2014, p. 15). 

Assim, durante a condução dos trabalhos de autoavaliação institucional, é 

relevante que a CPA produza, em paralelo, ações voltadas especificamente para as questões 

que envolvem a mobilização de toda a comunidade acadêmica, com vistas a promover uma 

permanente efetivação da cultura institucional da avaliação. 
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2.4.2 Recursos tecnológicos disponíveis 

 

Lévy (2004) desenvolveu o conceito da inteligência coletiva como sendo um 

sistema colaborativo que agrega a inteligência e as informações geradas e acumuladas por 

cada indivíduo integrante do sistema, independentemente de sua diversidade geográfica ou 

cultural. 

Este conceito será importante para o contexto dos trabalhos de condução de 

processos avaliativos, pois a CPA, por determinação normativa, deve ter em seu quadro um 

quantitativo considerável de membros pertencentes a diversos segmentos de atuação 

profissional e acadêmica. Devem pertencer a seu quadro: docentes de variadas áreas do 

conhecimento, servidores técnico-administrativos atuantes em setores distintos, discentes de 

cursos variados na instituição e membros da comunidade externa. Assim, considerar o 

conceito da inteligência coletiva de Lévy relevante e pertinente para os trabalhos 

desenvolvidos pelas CPAs contribui para o desenvolvimento dos procedimentos de 

sistematização, acumulação e arquivamento do conhecimento dos membros da comissão, por 

pertencerem a segmentos e culturas diversificadas. 

Além disso, ao considerar Lévy, a solução para a organização das informações 

que resultam do desenvolvimento dos trabalhos e das discussões geradas por este grupo tão 

heterogêneo de membros residirá no usufruto dos recursos tecnológicos, ferramentas que 

provavelmente encontram-se disponíveis nas organizações, considerando-se o nível de avanço 

tecnológico alcançado pela sociedade contemporânea, com todo o aparato de equipamentos, 

aplicativos de informática e de profissionais da Tecnologia da Informação (TI) encontrado nas 

organizações. 

Silva (2012) adverte que, pelo fato de a gestão eficiente de uma IES ser complexa, 

a criação de valor para discentes, professores, funcionários e sociedade está fundamentada no 

gerenciamento equilibrado dos ativos intangíveis (conhecimento, processos, sistemas e 

informação) que se traduzirá em excelência na prestação dos serviços educacionais. 

Maekawa, Carvalho e Oliveira (2013) afirmam que é imprescindível uma 

organização desenvolver e implantar instrumentos tecnológicos e gerenciais para a conquista 

de vantagens competitivas em um ambiente corporativo complexo, onde permanentemente 

ocorrem intensas transformações tecnológicas e constantes alterações nos padrões de 

exigência dos consumidores: 
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Os sistemas de gestão da qualidade (SGQ) são uma interessante alternativa, pois 

desenvolvem um padrão de melhoria a partir da motivação do quadro de colaboradores, do 

controle de processos, da identificação de requisitos e atendimento das necessidades dos 

clientes. 

Mais especificamente no ambiente da CPA, é relevante aos trabalhos da comissão 

definirem-se os tipos de ferramentas tecnológicas apropriadas para a gestão eficiente da 

avaliação. A constatação de que determinadas soluções de informática (que inclusive não 

precisam ter estruturas tão complexas) podem exercer impacto positivo na implementação de 

um novo sistema de trabalho na comissão, certamente proporcionam alívio a seus integrantes, 

na medida em que as atenções e esforços do grupo passam a focar-se com mais precisão na 

atividade-fim: o processo de autoavaliação institucional. 

Neste sentido, os recursos tecnológicos, hoje acessíveis a todas as organizações, 

devem ser orientados a suprir a ausência, quando houver, de instrumentos ágeis para a 

realização das mudanças propostas pelos processos avaliativos. Nos ambientes 

organizacionais é comum a utilização do método de gestão 5W1H3 (What, Who, Where, 

When, Why e How). Sistemas de gestão que permitam controlar, por exemplo, o andamento 

das ações com cadastro de prazos, cronogramas, locais de execução, responsáveis pela 

execução, e que apontem para os diversos usuários do sistema a etapa e a situação em que se 

encontra a execução de cada ação, podem ser ótimas ferramentas para o acompanhamento das 

metas e o estabelecimento de novas providências ou ações pela CPA. Estes sistemas podem 

ser desenvolvidos pelos setores de TI das IES, como também podem ser facilmente 

encontrados no mercado para aquisição, e a baixo custo. Assim, se por um lado não há 

dificuldade em adquiri-los, por outro, e justamente por afetar o comportamento cultural da 

organização, o empenho residirá na definição da postura adequada da comissão para a 

assimilação das novas ferramentas tecnológicas adotadas pela CPA e das exigências destes 

sistemas para o perfeito funcionamento, a partir do qual poder-se-á extrair os resultados 

pretendidos. 

Com esta preocupação, Corrêa et al. (2015) afirmam que, da mesma forma que o 

SINAES propõe a avaliação in loco dos cursos de graduação com o suporte do sistema de 

                                                
3  O 5W1H é um modelo de gestão, geralmente utilizado em ambientes empresariais como ferramenta para a 

elaboração de projetos, a condução, controle e acompanhamento das ações planejadas, destinadoss a setores 

específicos da organização, ou a toda organização de modo geral. 
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informação e-MEC4, nenhum software de gestão funcionará com eficácia sem considerar-se a 

dimensão humana. 

Assim, não será possível pensar que na condução de um trabalho de grande 

envergadura como se apresentam os processos de avaliação institucional conduzidos pelas 

CPAs, se possa descartar a utilização de recursos tecnológicos para o suporte dos trabalhos, 

nem tampouco que os membros da comissão desconsiderem a estrita relação do conceito da 

inteligência coletiva proposto por Lévy com os benefícios proporcionados pela utilização dos 

recursos tecnológicos disponíveis na organização. 

 

2.4.3 Relação com a sustentabilidade financeira das IFES 

 

Fatores externos levam o Estado a buscar eficiência na prestação dos serviços 

públicos. A inovação surge como consequência da pressão exercida pela sociedade por 

eficiência das funções do Estado. A Emenda Constitucional nº 19/1998 (BRASIL, 1998), dez 

anos depois de promulgada a Constituição Federal, incluiu a palavra “eficiência” aos 

princípios da administração pública. O art. 37 da Carta Magna (BRASIL, 1988) passou a 

estabelecer que a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, 

impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência como meta, inovação e 

tecnologias de informação como ferramentas, serão importantes fatores a serem considerados 

na condução dos processos de avaliação. 

A recente aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) para o período 2014-

2024 (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014) propõe metas relacionadas ao acesso e à 

qualidade do ensino básico, técnico e superior, à gestão e ao financiamento. Estão em 

evidência atualmente no cenário nacional, as discussões em torno dos recursos financeiros 

para o financiamento da educação. Assim, torna-se fundamental que as IES assumam a 

posição estritamente atenta a este contexto, com planejamento e implementação de ações que 

garantam os recursos necessários ao seu crescimento, manutenção e desenvolvimento dos 

objetivos e finalidades institucionais. 

A partir da publicação do Decreto nº 7.233/2010 (BRASIL, 2010), foram 

definidos os critérios de cálculo da divisão dos recursos entre as IFES, com utilização de 

                                                
4  O e-MEC é um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação superior no 

Brasil. Todos os pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior e de 

autorização, renovação e reconhecimento de cursos, são realizados por meio deste sistema (MINISTÉRIO DA 

EDUCAÇÃO, 2015b). 
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variáveis relacionadas a diversos conceitos de qualidade obtidos de processos de avaliação 

realizados pelo Ministério da Educação (IGC, CPC, CC, CI, ENADE) e a índices de 

desempenho e produtividade que consideram dados da graduação e da pós-graduação: 

ingressos, matrículas, evasões e concluintes, oferta de cursos, produção de conhecimento, 

registros e comercialização de patentes, relação entre o número de discentes e de docentes, 

conceitos da CAPES dos programas de pós-graduação e programas de extensão. 

Desta forma, considerando-se o Decreto nº 7.233/2010 (BRASIL, 2010), as regras 

já estão postas para as IFES e os recursos são distribuídos entre as mesmas, mediante cálculos 

criteriosos que consideram os conceitos de avaliação instituídos pelo SINAES e índices de 

produtividade. Portanto, considerando-se aspectos de capacidade e sustentabilidade 

financeiras das IFES, toma proporções imensuráveis a atuação decisiva das CPAs, 

principalmente naquelas, geralmente mais novas, que possuem porte menor quando 

comparadas com as instituições mais antigas e consolidadas, localizadas principalmente nas 

capitais. As IFES menores devem atentar-se ao fato de que a distribuição dos recursos 

orçamentários considera também, como dito, os índices de desempenho e de produtividade 

das IFES, e é primordial que estas instituições fortaleçam permanentemente os seus processos 

avaliativos de forma a localizar deficiências, corrigi-las e implementar mudanças para que 

sejam páreas àquelas consolidadas que já têm um sistema dinâmico e organizado de avaliação 

institucional. 

De fato, para as IFES mais novas, a preocupação com a sustentabilidade 

financeira figura frequentemente entre os desafios mais relevantes. Neste sentido, é 

importante destacar que em 15 de maio de 2015 ocorreu na Universidade Federal do ABC o 

“Encontro das Novas Universidades”, onde dirigentes de dez das universidades federais mais 

novas do Brasil se reuniram para discutir o desenvolvimento dessas instituições. Desse 

encontro resultou a "Carta de Santo André", destinada ao Congresso Nacional, Governo 

Federal e MEC. O documento solicitou especial atenção destes entes no que concerne ao 

plano de desenvolvimento das universidades, recursos financeiros e novos critérios 

orçamentários e de custeio, readequação de normas licitatórias, revisão da lei para criação de 

fundações de apoio, consideração de dificuldades regionais e missões específicas no 

planejamento das novas instituições, reforma na avaliação e regulação de cursos de graduação 

e maior flexibilidade na avaliação de cursos e de fornecimento de bolsas de pós-graduação. 

Participaram deste encontro dirigentes da UFABC (criada em 2005), UNIPAMPA, UFFS, 
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UFOPA, UNILA, UNILAB, UFCA, UFOB, UFSB e UNIFESSPA (criadas no período de 

2008 a 2013)5 (UFABC, 2015). 

Apesar de Solomon (1986) em sua obra sobre a importância da pequena empresa, 

tratar especificamente das pequenas empresas no ambiente corporativo, seus estudos se 

inserem muito bem no contexto de determinados setores da iniciativa pública e das IFES mais 

novas. Ele afirma que "uma das vantagens mais significativas da pequena empresa sobre seus 

concorrentes de maior porte é sua maior rapidez e flexibilidade de ação" (SOLOMON, 1986, 

p. 47). Apesar de que as dificuldades se apresentam às universidades mais novas, a afirmação 

do autor é alentadora. Para as instituições que encontram-se na parte mais inferior de diversos 

rankings de universidades, correspondentes geralmente, em sua maioria, às instituições mais 

novas e menores, a atuação da CPA é de fundamental importância, inclusive no quesito de 

sustentabilidade financeira. 

A sustentabilidade financeira das instituições é uma das dimensões pertencentes 

ao processo de avaliação do SINAES. No caso das instituições federais, é relevante que a 

CPA também conheça, aplique e difunda o modelo de funcionamento da Matriz OCC nas 

IFES. Discussões, como as seguintes, promovidas pelas CPAs, estão diretamente relacionadas 

com o orçamento das IFES: Estamos formando nossos alunos? Como estamos formando 

nossos alunos? Como está o desempenho de nossos cursos? Em qual momento da trajetória do 

aluno ele se torna retido? Qual a melhor estratégia para as decisões a serem tomadas? 

Conforme demonstrado na Figura 1, estas questões têm relação direta com as variáveis 

pertencentes à Matriz OCC. 

A atuação da CPA adquire relevância pois, ao diagnosticar problemas detectados 

em aspectos relacionados a, como exemplos, ingressos e conclusão de cursos e índices de 

evasão e de retenção de alunos, a CPA, além de cumprir com sua missão, contribuirá 

decisivamente para o planejamento institucional, bem como para a questão da 

sustentabilidade financeira da instituição, para a consecução de suas finalidades. 

 

                                                
5  Observação: A UFVJM não figurou no rol de IFES convidadas para o Encontro das Novas Universidades 

ocorrido em maio de 2015, pois a UFVJM pertence ao grupo de universidades criadas no período de 2002 a 2006 

e o evento reuniu o grupo de IFES criadas a partir de 2008. 
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3 METODOLOGIA 

 

3.1 Metodologia e delimitação do tema 

 

As pesquisas documental e bibliográfica são, basicamente, a metodologia 

utilizada para o desenvolvimento do estudo exploratório de enfoque qualitativo. 

A pesquisa documental recai sobre arquivos públicos, especificamente sobre dois 

dos relatórios divulgados anualmente nos portais de internet das universidades federais, os 

relatórios de autoavaliação institucional e os relatórios de gestão apresentados ao Tribunal de 

Contas da União (TCU), ambos de periodicidade anual, sobre o PDI, elaborado e divulgado 

quinquenalmente pela IES e sobre o Relato Institucional (RI), cuja elaboração é exigida para 

os processos de credenciamento e recredenciamento institucional. Estes documentos trazem 

diagnósticos relativos a diversos momentos dos processos avaliativos ocorridos numa 

instituição, permitindo aplicarem-se métodos comparativos que podem trazer resultados 

conclusivos. Em princípio, a pesquisa delimita-se a analisar os documentos emitidos no 

período compreendido nos dois últimos anos, ou seja, a partir do ano de 2015, e elaborados 

por universidades federais localizadas no Estado de Minas Gerais. 

A pesquisa bibliográfica tem como finalidade, segundo Marconi e Lakatos (2010, 

p. 166), “colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 

sobre determinado assunto” e deve reunir a bibliografia existente relacionada ao tema de 

estudo. 

 

3.2 Meta 

 

O trabalho tem como meta a elaboração do manual de processo de autoavaliação 

institucional. Diante dos aspectos relacionados às exigências normativas instituídas pelo 

SINAES, da proposta formativa inerente aos processos de autoavaliação institucional, da 

missão das CPAs, do aproveitamento dos recursos tecnológicos disponíveis nas organizações, 

imprescindíveis aos trabalhos dos mais variados grupos de profissionais e, por fim, da inter-

relação destes com a sustentabilidade financeira das instituições, o manual terá o intuito de 

contribuir para os trabalhos das CPAs, ao apresentar de forma clara e objetiva todas as 

informações consideradas importantes para a condução do processo de autoavaliação 

institucional. 
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3.3 Manual de processo de autoavaliação institucional 

 

Etimologicamente, manual corresponde a algo que diz respeito à mão. Recorrendo 

ao Dicionário de Português Online Michaelis, manual, entre outros significados, corresponde 

a um livro pequeno, portátil, um compêndio que contém o resumo de alguma ciência ou arte 

(MICHAELIS, 2015). 

A administração pública utiliza-se frequentemente desta ferramenta em seus 

diversos setores. Leis e demais dispositivos legais estabeleceram, por exemplo, o Manual de 

Redação da Presidência da República, Manual de Compilação da Legislação Brasileira, 

Manual de Cerimonial do Ministério Público Federal, Manual de Garantia da Lei e da Ordem 

do Ministério da Defesa, Manual de Normalização da UFVJM, entre outros. 

Ao assinar o tópico de apresentação do Manual de Redação da Presidência da 

República (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2002), o Chefe da Casa Civil da Presidência 

da República o conclui da seguinte forma, ao refletir sobre a função do documento em 

questão: 

Espera-se que esta nova edição do Manual contribua, tal como a primeira, para a 
consolidação de uma cultura administrativa de profissionalização dos servidores 

públicos e de respeito aos princípios constitucionais da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, publicidade e eficiência, com a conseqüente melhoria dos serviços 

prestados à sociedade (PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2002, p. 8). 

A Portaria Normativa nº 17/2009/MEC (BRASIL, 2009), que dispõe sobre o 

mestrado profissional no âmbito da CAPES, no § 3º do art. 7º, discorre sobre os formatos de 

produtos que podem advir dos trabalhos de conclusão do curso na modalidade de mestrado 

profissional: 

Art. 7º A proposta de Mestrado Profissional deverá, necessária e obrigatoriamente: 

[…] 

§ 3º O trabalho de conclusão final do curso poderá ser apresentado em diferentes 

formatos, tais como dissertação, revisão sistemática e aprofundada da literatura, 

artigo, patente, registros de propriedade intelectual, projetos técnicos, publicações 

tecnológicas; desenvolvimento de aplicativos, de materiais didáticos e instrucionais 

e de produtos, processos e técnicas; produção de programas de mídia, editoria, 
composições, concertos, relatórios finais de pesquisa, softwares, estudos de caso, 

relatório técnico com regras de sigilo, manual de operação técnica, protocolo 

experimental ou de aplicação em serviços, proposta de intervenção em 

procedimentos clínicos ou de serviço pertinente, projeto de aplicação ou adequação 

tecnológica, protótipos para desenvolvimento ou produção de instrumentos, 

equipamentos e kits, projetos de inovação tecnológica, produção artística, sem 

prejuízo de outros formatos, de acordo com a natureza da área e a finalidade do 
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curso, desde que previamente propostos e aprovados pela CAPES (BRASIL, 2009, 

p. 48; sem grifo no original). 

O trabalho de construção do manual de processo de autoavaliação institucional 

seguirá a tendência do modelo formativo, em contraposição ao modelo regulatório, conforme 

os conceitos que Ribeiro (2015, p. 35) nos apresenta: 

Uma possibilidade de classificação dos tipos de avaliação, talvez de modo mais 

simples, é agrupá-los segundo a finalidade. Deste ponto de vista, em linhas gerais, 

podem-se agrupar os diversos tipos de avaliação institucional em dois grandes 

grupos: 

- os modelos educativos, ou formativos, cuja principal finalidade é desenvolver e 

aprimorar a qualidade do trabalho produzido pela instituição avaliada. Este modelo é 

caracterizado pela ênfase na análise qualitativa e incentiva o envolvimento de todos 

os segmentos da instituição na construção e execução do processo, portanto é 

participativo e mais democrático; 
- os modelos regulatórios, cuja principal finalidade é garantir o cumprimento das 

regras de funcionamento preestabelecidas para o sistema, garantindo, 

consequentemente, o nível de qualidade do trabalho das instituições avaliadas. O 

modelo tem, como principal característica, a ênfase na análise quantitativa, sendo 

tecnocrático e centralizador (RIBEIRO, 2015, p. 35). 

Palitot et al. (2015) vão mais além e concluem que cada instituição, por ser 

responsável por seu processo de autoavaliação, deve incorporar a seus estudos e discussões a 

prática de participação da comunidade interna e externa, inclusive com o chamamento de 

discentes egressos e representantes de setores sociais envolvidos de forma mais direta com a 

instituição, para participarem e contribuírem no processo de avaliação. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Nascido da presente pesquisa de mestrado profissional, o manual de processo de 

autoavaliação institucional pretende apresentar-se inicialmente às CPAs das IES como 

instrumento de apoio às atividades destas comissões, podendo posteriormente ter sua 

divulgação ampliada para toda a comunidade acadêmica, para contribuir com os trabalhos que 

visam a implantação de uma cultura de avaliação institucional, de forma contínua e 

permanente, em todos os setores da organização, com participação de toda a comunidade 

acadêmica. A institucionalização da cultura da avaliação nas IES é um dos desafios do 

SINAES (RIBEIRO, 2015). 

Tendo por propriedades a portabilidade e o fato de possuir o formato de um 

compêndio que se disponibiliza a consultas posteriores ou imediatas, com orientações e 

informações para as dúvidas que surgirem e com vocabulário adequado e de fácil leitura, o 

manual traduz-se em uma ferramenta que pode contribuir para a antecipação de tomada de 

decisão no âmbito da CPA. Considerando-se a heterogeneidade de seus membros 

(representantes dos segmentos discente, docente, servidores técnico-administrativos e 

comunidade externa), a CPA, por vezes, possui membros recém juntados ao colegiado, 

provindos de origens diversas. O manual apresenta-se, para esta situação, como um 

documento que facilitará a assimilação dos temas inerentes à área de atuação da comissão, 

principalmente para aqueles membros novos que não possuam os conhecimentos iniciais para 

propiciar uma atuação efetiva na CPA. 

O Anexo I traz o texto do produto gerado a partir da pesquisa realizada, intitulado  

Manual de processo de autoavaliação institucional: instrumento de apoio à Comissão Própria 

de Avaliação. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÃO 

 

É fundamental que os trabalhos de autoavaliação preocupem-se em encontrar 

estratégias para a conscientização e o envolvimento dos gestores da alta hierarquia da 

instituição sobre sua importância. 

O comprometimento dos dirigentes com os propósitos destes trabalhos poderá 

possibilitar o funcionamento de um círculo virtuoso onde, de um lado, serão fornecidos de 

forma permanente à instituição as informações e resultados dos processos avaliativos, e de 

outro, estes dados serão ferramentas imprescindíveis à gestão ao subsidiar decisões. Desta 

forma, a alta hierarquia, depois de institucionalizada a cultura da avaliação, e conhecedora do 

real valor das informações produzidas, procurará espontaneamente incentivar o 

desenvolvimento constante dos trabalhos de avaliação institucional. 

O desafio é fazer com que as IES realizem uma autoavaliação de forma que os 

seus resultados sejam utilizados para configurarem em um instrumento de gestão que 

possibilite a tomada de decisões para a inserção de melhorias e forneça um feedback para o 

planejamento institucional, em vez de se apresentarem apenas como um instrumento 

burocrático (OLIVO et al., 2015). 

Não obstante os desafios enfrentados pela CPA no cotidiano do desenvolvimento 

das atividades inerentes à sua prática, é indiscutível a sua importância no processo avaliativo 

institucional, contribuindo para o diagnóstico situacional bem como para o planejamento de 

ações que coadunem na consecução das finalidades da educação superior. 

O manual, neste contexto, vem para auxiliar no atingimento destas finalidades. 

Considerando-se que, em função de suas características didáticas, o manual pode obter boa 

aceitação e utilização constante, torna-se importante que o documento seja temporal, 

dinâmico e receba periodicamente as atualizações necessárias em função das frequentes 

alterações dos dispositivos legais inerentes ao SINAES e da evolução de alguns dos aspectos 

de trabalho das CPAs e das avaliações. 

Neste sentido, indica-se, como recomendação, que um órgão pertencente ao 

organograma da instituição seja eleito para executar a atualização periódica do manual, 

sempre que necessário, para a continuidade de seus propósitos de apoio às CPAs na condução 

do processo de autoavaliação institucional. 
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PREFÁCIO 

_________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
A avaliação da educação superior brasileira instituída pelo Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes) tem por finalidade assegurar a qualidade da educação 
superior, além de orientar e supervisionar a expansão da sua oferta e a concessão de atos 
regulatórios de funcionamento de cursos de graduação e de instituições de ensino superior. 

 
No âmbito institucional, a avaliação concatena esforços no sentido de 

organização, manutenção e produção de informações para atendimento aos aspectos legais, 
transformando-se ao mesmo tempo em valiosa ferramenta para a gestão, vez que seus 
resultados possibilitam a definição de ações de planejamento que orientam a tomada de 
decisões para a resolução dos problemas apresentados, bem como para a consecução da 
missão e objetivos institucionais. 

 
Nessa perspectiva, o sistema atual de avaliação da educação superior abrange a 

avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. Engloba 
procedimentos e instrumentos de avaliação variados, que objetivam verificar aspectos 
relacionados ao ensino, pesquisa, extensão, à responsabilidade social, ao desempenho dos 
alunos, à gestão da instituição, ao corpo docente e às condições de infraestrutura. Os 
resultados da avaliação possibilitam traçar um panorama da qualidade dos cursos e 
instituições de educação superior no país e se traduzem em indicadores, que podem ser 
utilizados pelos órgãos do sistema para a definição de políticas públicas, pela própria 
instituição para ações de planejamento e pela comunidade externa para direcionar a escolha 
de instituições e cursos. 

 
No contexto da avaliação da educação superior, importante destacar o processo 

de autoavaliação institucional conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Esse 
processo articula um estudo reflexivo de acordo com o roteiro geral proposto em nível 
nacional, alicerçado em análises qualitativas e ações de naturezas administrativa, política, 
pedagógica e técnico-científica, possibilitando a identificação dos meios e recursos necessários 
para a melhoria das Instituições de Ensino Superior (IES). 



 
A CPA, composta por representantes de todos os segmentos da comunidade 

universitária e da sociedade civil organizada, desempenha papel fundamental no processo de 
autoavaliação institucional, sendo responsável pela sua coordenação, sistematização e 
prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 

 
É inegável o avanço dos processos de avaliação da educação superior e sua 

contribuição no âmbito das IES. Contudo, ainda se apresenta como desafio, congregando 
esforços da CPA, a implantação da cultura da autoavaliação institucional e dos cursos, que 
requer a mobilização e o envolvimento de toda a comunidade acadêmica nesses processos 
para a obtenção de bons conceitos nos processos avaliativos promovidos pelo Sinaes. 

 
Nessa perspectiva e visando contribuir para o aprimoramento da avaliação da 

educação superior, este manual, sem a pretensão de esgotar a temática, proporciona 
orientações básicas aos membros da comunidade acadêmica sobre o processo de avaliação. 
Assim, traz explícita a intenção de se tornar um convite à reflexão, oferecendo subsídios 
objetivos àqueles que desejam mergulhar na cultura da avaliação e contribuir para a melhoria 
da qualidade da educação superior. 

 
 
 

Lucimar D. S. Salvador 

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) 

Diamantina, MG, dezembro de 2017 
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1. Avaliação antes do Sinaes e reflexões acerca da avaliação da educação superior 
brasileira 
 

O tema da avaliação de instituições educacionais é bastante complexo. Nasce do 
anseio natural de uma organização (e de uma nação) em conhecer a si própria, e de exigências 
legais e normativas de avaliação existentes em todos os níveis da educação, da básica à 
superior. Passa pelos esforços de organização, manutenção e produção de informações que 
poderão atender em parte a norma legal, transformando-se ao mesmo tempo em valiosa 
ferramenta para a tomada de decisões, quando sensibilizada a cúpula hierárquica de uma 
instituição sobre a importância deste processo. 

 
Cury (2007), ao introduzir conceitos relacionados ao sentido da intervenção do 

Estado na área da educação, destaca que o Estado assim o realiza com o propósito primário de 
ofertar e proteger determinados direitos de cidadania, exercendo um papel social conforme 
ditado pela concepção liberal clássica. A educação é pré-condição que propicia o pleno 
usufruto de outros direitos. Assim, a educação deve ser pública, ou seja, é função e dever 
inequívocos do Estado promover a educação de seus cidadãos visando uma nação com 
pessoas aptas a exercer plenamente a sua cidadania e a contribuir para o desenvolvimento da 
sociedade onde se encontra inserida. 

 
Será importante destacar que, cabendo ao Estado o dever de ofertar educação, 

caber-lhe-á ainda realizar a sua regulação, avaliação e planejamento para que haja um 
investimento otimizado em termos de custo-benefício. Cury (2007) expõe que “esse impulso 
interventor, para além da gratuidade, pode se revestir de outras ações como obrigatoriedade, 
assistência, diretrizes, autorização de funcionamento, planejamento e financiamento”. 
Processos de avaliação institucional contribuem para a definição de ações de planejamento, 
formulação de diretrizes, concessão de atos regulatórios de funcionamento e para a 
distribuição de recursos de investimento e financiamento para as instituições de ensino, 
públicas ou privadas. 

 
Para que haja um processo permanente de melhoria da qualidade na educação, é 

importante o estabelecimento de um processo contínuo de avaliação, cujos resultados sejam 
articulados para subsidiar a solução dos problemas que se apresentam. Em termos de 
educação superior, o surgimento da avaliação institucional ocorreu somente em 1994 com o 
Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), fruto das pesquisas 
que estavam sendo desenvolvidas nos ambientes acadêmicos e dos estudos no Ministério da 
Educação. Decreto editado em 1996 definiu os procedimentos de avaliação das instituições de 
ensino superior (IES) e dos cursos de graduação, realizados por comissões externas e que 
considerassem os trabalhos de autoavaliação realizados pelas próprias instituições. Ainda em 
1996, foi implementado o Exame Nacional de Cursos (ENC) que desde então passou a ser 
conhecido como Provão. Verhine et al. (2006) comentam que este exame, apesar de 
inicialmente boicotado em muitos campi universitários, incorporou-se à cultura da educação 
superior no Brasil. Segundo estes pesquisadores, “apesar do seu crescimento (de três áreas de 
conhecimento testadas em 1995 para 26 em 2003) e da sua larga aceitação pela sociedade em 
geral, o Provão foi veementemente criticado por muitos membros da comunidade acadêmica 
e especialistas em avaliação” (VERHINE; DANTAS; SOARES, 2006, p. 295). 
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Com estas discussões, estavam plantadas as sementes para o surgimento, no ano 
de 2004, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). A Lei nº 
10.861/2004 (BRASIL, 2004) instituiu o Sinaes, com o propósito de corrigir as falhas detectadas 
nos modelos de avaliação anteriores e expandir-se para aplicação em todas as IES do país. 

 
Apesar dos avanços em termos de práticas de avaliação institucional no Brasil, o 

Sinaes ainda não obteve êxito em institucionalizar plenamente a cultura da avaliação nas 
instituições, “sobretudo porque está organizado para dar conta, simultaneamente, de duas 
finalidades distintas: o aperfeiçoamento e desenvolvimento institucional de um lado, e a 
regulação do outro” (RIBEIRO, 2015, p. 41). 

 
O desafio é fazer com que as IES realizem uma autoavaliação de forma que os 

seus resultados sejam utilizados para configurarem em um instrumento de gestão que 
possibilite a tomada de decisões para a inserção de melhorias e forneça um feedback para o 
planejamento institucional, em vez de se apresentarem apenas como um instrumento 
burocrático (OLIVO et al., 2015). 
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2. Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 
 
 
O que é? 

 
O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), instituído pela Lei 

nº 10.861 de 14 de abril de 2004, tem entre seus objetivos a melhoria da qualidade da 
educação superior e a expansão da sua oferta. Para atender a esses objetivos, a avaliação 
assume importante papel. 

 
O Sinaes é formado por três componentes principais: 
 

  avaliação das instituições; 

  avaliação dos cursos; 

  avaliação do desempenho dos estudantes. 
 
Em torno desses três eixos, o Sinaes avalia aspectos relacionados ao ensino, 

pesquisa, extensão, responsabilidade social, desempenho dos alunos, gestão da instituição, 
corpo docente e instalações. 

 
 

Objetivos 
 
Os principais objetivos da avaliação envolvem: 

 melhorar o mérito e o valor das instituições, áreas, cursos e programas, 
nas dimensões de ensino, pesquisa, extensão, gestão e formação; 

 melhorar a qualidade da educação superior e orientar a expansão da 
oferta; 

 promover a responsabilidade social das IES, respeitando a identidade 
institucional e a autonomia de cada organização. 

 
 

Instrumentos operacionais 
 
O Sinaes possui uma série de instrumentos que compõem sua engrenagem: 
 

  autoavaliação; 

  avaliação externa; 

  Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade); 

  avaliação dos cursos de graduação; 

  instrumentos de informação como o Censo da Educação Superior e o 
cadastro. 

 
A integração dos instrumentos permite que sejam atribuídos alguns conceitos, 

ordenados numa escala com cinco níveis, a cada uma das dimensões e ao conjunto das 
dimensões avaliadas. 
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De acordo com o Sinaes, a avaliação da educação superior ocorre por meio da 
avaliação de IES, de cursos e do desempenho dos estudantes. Tais avaliações são de 
responsabilidade da Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES), do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), autarquia do Ministério da 
Educação (MEC), com a orientação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
(CONAES). 

 
 
Para que serve? 

 
Os resultados das avaliações possibilitam traçar um panorama da qualidade dos 

cursos e instituições de educação superior no país. Os processos avaliativos são coordenados e 
supervisionados pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes) e a 
operacionalização é de responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira (Inep). 

 
As informações obtidas com o Sinaes são utilizadas: 

 pelas instituições de ensino superior (IES) para orientar sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social; 

 pelos órgãos governamentais para destinar a criação de políticas públicas; 

 pelos estudantes, pais de alunos, instituições acadêmicas e público em 
geral, para guiar suas decisões quanto à realidade dos cursos e das 
instituições. 

 
Os resultados da avaliação realizada pelo Sinaes subsidiarão os processos de 

regulação, que compreendem Atos Autorizativos e Atos Regulatórios: 

 os Atos Autorizativos são responsáveis pelo credenciamento das IES, 
autorização e reconhecimento de cursos; 

 os Atos Regulatórios são voltados para o recredenciamento de IES e 
renovação de reconhecimento de cursos. 

 
 

E se os resultados não forem satisfatórios? 
 
Se os cursos apresentarem resultados insatisfatórios, serão estabelecidos 

encaminhamentos, procedimentos e ações com indicadores, prazos e métodos a serem 
adotados. Essa iniciativa faz referência a um protocolo de compromisso firmado entre as 
Instituições de Ensino Superior e o MEC, que objetiva a superação de eventuais dificuldades. 
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Resultados 
 
O Ministério da Educação tornará público e disponível o resultado da avaliação 

das instituições de ensino superior e de seus cursos. 
 
A divulgação abrange tanto instrumentos de informação (dados do censo, do 

cadastro, CPC1 e IGC2) quanto os conceitos das avaliações para os atos de Renovação de 
Reconhecimento e de Recredenciamento (ciclo trienal do Sinaes – com base nos cursos 
contemplados no ENADE de cada ano). 

 
 
Processo de Avaliação 

 
O Sinaes está fundamentado nas avaliações institucionais, de cursos e de 

estudantes. 
A Avaliação Institucional, interna e externa, considera 10 dimensões: 

  Missão e PDI; 

  Política para ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão; 

  Responsabilidade social da IES; 

  Comunicação com a sociedade; 

  As políticas de pessoal, carreiras do corpo docente e de técnico-
administrativo; 

  Organização de gestão da IES; 

  Infraestrutura física; 

  Planejamento de avaliação; 

  Políticas de atendimento aos estudantes; 

  Sustentabilidade financeira. 
 
A avaliação dos cursos, no entanto, é realizada levando em conta 3 dimensões: 

  Organização didático-pedagógica; 

  Perfil do corpo docente; 

  Instalações físicas. 
 
A avaliação dos estudantes é realizada através do Enade: 

  O exame será aplicado periodicamente aos alunos de todos os cursos de 
graduação, ao final do primeiro e do último ano de curso. A avaliação será 
expressa por meio de conceitos, tomando como base padrões mínimos 
estabelecidos por especialistas das diferentes áreas do conhecimento. 

 
 
  

                                                
1 Conceito Preliminar de Curso: indicador que avalia a qualidade dos cursos superiores. 
2 Índice Geral de Cursos: indicador que avalia a qualidade das instituições de educação superior. 
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Instrumentos de avaliação 
 
O Sinaes propõe uma avaliação institucional integrada por diversos instrumentos 

complementares: 
 
Autoavaliação conduzida pela Comissão Própria de Avaliação (CPA): Cada 

instituição realiza uma autoavaliação, que será o primeiro instrumento a ser incorporado ao 
conjunto de mecanismos constitutivos do processo global de regulação e avaliação. A 
autoavaliação articula um estudo reflexivo segundo o roteiro geral – proposto em nível 
nacional –, acrescido de indicadores específicos, projeto pedagógico, institucional, cadastro e 
censo. O relatório da autoavaliação deve conter todas as informações e demais elementos 
constantes no roteiro comum de base nacional, análises qualitativas e ações de caráter 
administrativo, político, pedagógico e técnico-científico. Esses aspectos devem guiar o 
processo de avaliação e identificação dos meios e recursos necessários para a melhoria da IES, 
bem como uma análise de acertos e equívocos do próprio processo de avaliação. 

 
Avaliação externa: Essa avaliação é feita por membros externos, pertencentes à 

comunidade acadêmica e científica, reconhecidos pelas suas capacidades em áreas específicas 
e portadores de ampla compreensão sobre instituições universitárias. 

 
Censo da Educação Superior: O Censo é um instrumento independente que 

carrega grande potencial informativo, podendo trazer elementos de reflexão para a 
comunidade acadêmica, para o Estado e para a população em geral. Por isso, é desejável que 
os instrumentos de coleta de informações censitárias integrem também os processos de 
avaliação institucional, oferecendo elementos úteis ao entendimento da instituição e do 
sistema. Os dados do Censo também fazem parte do conjunto de análises e estudos da 
avaliação institucional interna e externa, contribuindo para a construção de dossiês 
institucionais e de cursos a serem publicados no Cadastro das Instituições de Educação 
Superior. 

 
Cadastro de cursos e instituições: De acordo com as orientações do Inep e da 

Conaes, também são levantadas e disponibilizadas para acesso público as informações do 
Cadastro das IES e de seus respectivos cursos. Essas informações, que também serão matéria 
de análise por parte das comissões de avaliação nos processos internos e externos, formarão a 
base para a orientar de forma permanente pais, alunos e a sociedade em geral sobre o 
desempenho de cursos e instituições. 
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3. Indicadores de qualidade 
 
 

Os principais índices dos indicadores são: 
 

  Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC): o IGC é um 
indicador que avalia a qualidade das instituições de educação superior; 
 

  Conceito Preliminar de Curso (CPC): o CPC é um indicador que avalia a 
qualidade dos cursos superiores; 
 

  Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado 
(IDD): o IDD é um indicador de qualidade que busca mensurar o valor 
agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, 
considerando seus desempenhos no Enade e no Enem, como medida 
proxy (aproximação) das suas características de desenvolvimento ao 
ingressar no curso de graduação avaliado; 
 

  Conceito Enade: o Conceito Enade é um indicador de qualidade que 
avalia o desempenho dos estudantes a partir dos resultados obtidos na 
aplicação do exame. 

 
 
O que são os Indicadores de Qualidade? 

 
De acordo com a Portaria nº 40, de 12 de dezembro de 2007, art. 33-B, os 

indicadores de qualidade são obtidos com base no Enade e em demais insumos constantes das 
bases de dados do MEC, segundo metodologia própria, aprovada pela Conaes e atendidos os 
parâmetros do Sinaes estabelecidos pela Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

 
Os resultados se dividem em três frentes: 

 de cursos superiores: o Conceito Preliminar de Curso (CPC), instituído pela 
Portaria nº 4, de 5 de agosto de 2008; 

 de instituições de educação superior: o Índice Geral de Cursos Avaliados 
da Instituição (IGC), instituído pela Portaria nº 12, de 5 de setembro de 
2008; 

 de desempenho de estudantes: o conceito obtido a partir dos resultados 
do Enade. 

 
Os indicadores de qualidade são expressos em escala contínua e em cinco níveis, 

nos quais os níveis iguais ou superiores a 3 (três) indicam qualidade satisfatória. Eles servem 
como orientadores das avaliações in loco do ciclo avaliativo, sendo importantes instrumentos 
de avaliação da educação superior brasileira. 
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Índice Geral de Cursos (IGC) 
 
O Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC) é um indicador de 

qualidade que avalia as Instituições de Educação Superior. Seu cálculo é realizado anualmente 
e leva em conta os seguintes aspectos: 

 média dos CPCs do último triênio, relativos aos cursos avaliados da 
instituição, ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos 
computados; 

 média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto 
sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível, 
convertida para escala compatível e ponderada pelo número de 
matrículas em cada um dos programas de pós-graduação 
correspondentes; 

 distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, 
graduação ou pós-graduação stricto sensu, excluindo as informações do 
item II para as instituições que não oferecerem pós-graduação stricto 
sensu. 

 
Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e nos dois 

anos anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um triênio, compreendendo todas as áreas 
avaliadas previstas no Ciclo Avaliativo do Enade. 

 
O Ciclo Avaliativo do Enade foi definido pelo art. 33. da Portaria nº 40, de 12 de 

dezembro de 2007, republicada em 2010. O Ciclo compreende a avaliação periódica dos cursos 
de graduação, com referência nos resultados trienais de desempenho de estudantes. Esses 
dados subsidiam os atos de recredenciamento de IES e norteiam políticas de expansão e 
financiamento da Educação Superior. 

 
 

Conceito Preliminar de Curso (CPC) 
 
O Conceito Preliminar de Curso (CPC) é um indicador de qualidade que avalia os 

cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização do 
Enade, com base na avaliação de desempenho de estudantes, no valor agregado pelo processo 
formativo e em insumos referentes às condições de oferta (corpo docente, infraestrutura e 
recursos didático-pedagógicos), conforme orientação técnica aprovada pela Comissão 
Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes). 

 
Os cursos que não tiveram pelo menos dois estudantes concluintes participantes 

não têm seu CPC calculado, ficando Sem Conceito (SC). 
 
O CPC também mantém relação direta com o Ciclo Avaliativo do Enade, sendo os 

cursos avaliados segundo as áreas de avaliação a ele vinculadas. Os dados do CPC subsidiam os 
atos de renovação de reconhecimento de cursos de graduação. 
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O CPC, assim como o Conceito Enade, também passou a ser calculado, a partir da 
edição de 2015, por curso de graduação, identificado pelo código do curso constante no 
Sistema e-MEC, conforme enquadramento realizado pela IES no Sistema Enade. 

 
 

Indicador de Diferença entre os Desempenhos Observado e Esperado (IDD) 
 
O IDD é um indicador de qualidade que busca mensurar o valor agregado pelo 

curso ao desenvolvimento dos estudantes concluintes, considerando seus desempenhos no 
Enade e no Enem, como medida proxy (aproximação) das suas características de 
desenvolvimento ao ingressar no curso de graduação avaliado. 

 
Para que um curso tenha o IDD calculado, é preciso que ele atenda às seguintes 

condições: 

 Possuir no mínimo 2 (dois) estudantes concluintes participantes do Enade 
com dados recuperados da base de dados do Enem no período entre o 
ano de ingresso no curso avaliado e os 3 (três) anos anteriores; 

 Atingir 20% (vinte por cento) do total de estudantes concluintes 
participantes do Enade com dados recuperados da base de dados do 
Enem. 

 
Desde 2014, o cálculo do IDD ocorre para cada indivíduo que tenha participado do 

Enade e do Enem, recuperando-se os resultados do mesmo estudante nos dois exames a partir 
do número do CPF. 

 
O IDD também mantém relação direta com o Ciclo Avaliativo do Enade, sendo os 

cursos avaliados segundo as áreas de avaliação a ele vinculadas. 
 
Esse indicador é calculado desde a primeira edição do Enade, em 2004, como 

componente do Conceito Preliminar de Curso (CPC). Em 2016, voltou a ser divulgado no 
Sistema e-MEC, vinculado ao mesmo código de curso em que os estudantes concluintes foram 
inscritos nos Enade. 

 
 

Conceito Enade 
 
O Conceito Enade é um indicador de qualidade que avalia os cursos por 

intermédio do desempenho dos estudantes no Enade. Seu cálculo e divulgação ocorrem 
anualmente para os cursos com pelo menos dois estudantes concluintes participantes do 
Exame. 

 
O Conceito Enade mantém relação direta com o Ciclo Avaliativo do Enade, sendo 

os cursos avaliados segundo as áreas de avaliação a ele vinculadas. 
  
A partir da edição de 2015, o cálculo do Conceito Enade passou a ser realizado por 

curso de graduação, identificado pelo código do curso constante no Sistema e-MEC, conforme 
enquadramento realizado pela IES no Sistema Enade. 
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E o que é o Enade? 
 
O Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) avalia o rendimento 

dos concluintes dos cursos de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, 
habilidades e competências adquiridas em sua formação. O exame é obrigatório e a situação 
de regularidade do estudante no Exame deve constar em seu histórico escolar. A primeira 
aplicação do Enade ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima da avaliação é trienal para 
cada área do conhecimento. 

 
 

Qual é o objetivo do Enade? 
 
O objetivo do Enade é avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, o 
desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da formação 
geral e profissional, e o nível de atualização dos estudantes com relação à realidade brasileira 
e mundial, integrando o Sinaes que, composto também pelos processos de Avaliação de 
Cursos de Graduação e de Avaliação Institucional, formam um tripé avaliativo em conjunto 
com o Enade, que permite conhecer a qualidade dos cursos e das IES de todo o Brasil. 

 
Os resultados do Enade, aliados às respostas do Questionário do Estudante, 

constituem-se insumos fundamentais para o cálculo dos indicadores de qualidade da educação 
superior: Conceito Enade, Conceito Preliminar de Curso (CPC) e Índice Geral de Cursos 
Avaliados da Instituição (IGC), todos normatizados pela Portaria nº 40, de 2007, republicada 
em 2010. Esses indicadores mensuram a qualidade dos cursos e das instituições do país, sendo 
utilizados tanto para o desenvolvimento de políticas públicas para a educação superior quanto 
como fonte de consultas pela sociedade. 

 
 

Ciclo Avaliativo do Enade 
 
De acordo com a Nota Técnica nº 806/2012-DIREG/SRES/MEC, no ciclo avaliativo, 

os cursos superiores dividem-se em três grupos, tomando como base a área de conhecimento 
no caso dos Bacharelados e Licenciaturas, e os eixos tecnológicos no caso dos Cursos 
Superiores de Tecnologia. Todos os cursos superiores de graduação devem conhecer a qual 
grupo estão vinculados. 

 
Para o Ciclo Avaliativo do Enade do período 2016-2018, as áreas e eixos 

tecnológicos de cada ano são os seguintes: 
 
Áreas - Bacharelados e Licenciaturas 

 Ano I (2016) - Saúde, Ciências Agrárias e áreas afins; 

 Ano II (2017) - Ciências Exatas, Licenciaturas e áreas afins; 

 Ano III (2018) - Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Humanas e áreas afins. 
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Eixos Tecnológicos 

 Ano I (2016) - Ambiente e Saúde, Produção Alimentícia, Recursos 
Naturais, Militar e Segurança; 

 Ano II (2017) - Controle e Processos Industriais, Informação e 
Comunicação, Infraestrutura, Produção Industrial; 

 Ano III (2018) - Gestão e Negócios, Apoio Escolar, Hospitalidade e Lazer, 
Produção Cultural e Design. 
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4. Avaliação institucional (AI) 
 
 
O que é? 

 
A avaliação institucional das instituições de educação superior é um dos 

componentes do Sinaes e está relacionada: 

 à melhoria da qualidade da educação superior; 

 à orientação da expansão de sua oferta; 

 ao aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade 
acadêmica e social; 

 ao 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 diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. 

 
A avaliação das IES envolve as avaliações externas e as avaliações internas. De 

acordo com o disposto no inciso VIII do Art. 3º, da Lei do Sinaes, o “planejamento e avaliação, 
especialmente os processos, resultados e eficácia da autoavaliação institucional” devem ser 
considerados nas ações de avaliação e de desenvolvimento institucional. Ainda no Art. 3º, § 
2o, define-se que “para a avaliação das instituições, serão utilizados procedimentos e 
instrumentos diversificados, dentre os quais a autoavaliação e a avaliação externa in loco”. 
 
 
Objetivo e dimensões avaliadas 
 

A lei do Sinaes estabelece que a avaliação das instituições de educação superior 
terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado de sua atuação, por meio de suas 
atividades, cursos, programas, projetos e setores. 

 
As diferentes dimensões institucionais serão consideradas, dentre elas 

obrigatoriamente as seguintes: 

 a missão e o plano de desenvolvimento institucional; 

 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; 

 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; 

 a comunicação com a sociedade; 

 as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho; 

 organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 
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relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 
comunidade universitária nos processos decisórios; 

 infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, biblioteca, 
recursos de informação e comunicação; 

 planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 
eficácia da auto-avaliação institucional; 

 políticas de atendimento aos estudantes; 

 sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 
Para propiciar uma melhor análise destas dimensões nas avaliações institucionais 

e a desejável sintonia no diálogo entre os entes avaliados e avaliadores, durante as visitas in 
loco, em 2014, os temas foram reagrupados em cinco eixos, conforme o Quadro 1. 

 
Quadro 1 – Os 5 eixos e as 10 dimensões do Sinaes 

Eixos Dimensões 

1 - Planejamento e Avaliação 
Institucional 

 Planejamento e Avaliação (inclui a análise dos 
relatórios de autoavaliação institucional produzidos 
pela Comissão Própria de Avaliação, em 
consonância com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional da IES). 

2 - Desenvolvimento Institucional 
 Missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Responsabilidade Social da Instituição. 

3 - Políticas Acadêmicas 
 Políticas para o Ensino, Pesquisa e Extensão; 

 Comunicação com a Sociedade; 

 Políticas de Atendimento aos Discentes. 

4 - Políticas de Gestão 

 Políticas de Pessoal; 

 Organização e Gestão da Instituição; 

 Sustentabilidade Financeira. 

 
5 - Infraestrutura Física 
 

 Infraestrutura Física. 

Fonte: Nota Técnica nº 14/2014 – CGACGIES/DAES/INEP/MEC3 

 
 

  

                                                
3 A Nota Técnica nº 14/2014, de 07 de fevereiro de 2014, expedida pela Coordenação-Geral de Avaliação de Cursos 

de Graduação e Instituições de Ensino Superior (CGACGIES), vinculada à Diretoria de Avaliação de Educação 
Superior (DAES) do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), Ministério da 
Educação (MEC), teve como objetivo uniformizar o entendimento sobre os indicadores do Instrumento de Avaliação 
Institucional Externa do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014). 
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Modalidades 
 

A Avaliação Institucional dividese em duas modalidades: 

 Autoavaliação – Coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de 
cada instituição e orientada pelas diretrizes e pelo roteiro da 
autoavaliação institucional da CONAES; 

 Avaliação externa – Realizada por comissões designadas pelo Inep, a 
avaliação externa tem como referência os padrões de qualidade para a 
educação superior expressos nos instrumentos de avaliação e os 
relatórios das autoavaliações. O processo de avaliação externa 
independente de sua abordagem e se orienta por uma visão 
multidimensional que busque integrar suas naturezas formativa e de 
regulação numa perspectiva de globalidade. Em seu conjunto, os 
processos avaliativos devem constituir um sistema que permita a 
integração das diversas dimensões da realidade avaliada, assegurando as 
coerências conceitual, epistemológica e prática, bem como o alcance dos 
objetivos dos diversos instrumentos e modalidades. 
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5. Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
 
 
O que é? 
 

A Comissão Própria de Avaliação é o órgão responsável pela coordenação do 
processo de autoavaliação institucional. 

 
Pelo artigo 11 da Lei nº 10.861/2004, que instituiu o Sinaes, cada instituição de 

ensino superior, pública ou privada, deverá possuir em seu organograma a Comissão Própria 
de Avaliação (CPA), com as atribuições de condução dos processos de avaliação internos da 
instituição, de sistematização e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, 
obedecidas as seguintes diretrizes: 

 constituição por ato do dirigente máximo da instituição de ensino 
superior, ou por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, 
assegurada a participação de todos os segmentos da comunidade 
universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que 
privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos; 

 atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 
existentes na instituição de educação superior. 

 
 
Competências da CPA  
 

As competências são definidas por Regimento Interno da CPA, tendo por guia as 
atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização 
e de prestação das informações solicitadas pelo INEP, definidas pela Lei nº 10.861/2004 que 
instituiu o Sinaes. 

 
O Regimento Interno da CPA da Universidade Federal de Uberlândia (UFU), por 

exemplo, sustenta que a autoavaliação institucional tem como princípios fundamentais o 
compromisso com a educação, a produção científica, tecnológica e cultural, voltados para as 
demandas públicas e a construção da cidadania, bem como proporcionar à comunidade 
acadêmica conteúdos para seu autoconhecimento e autocrítica. A avaliação institucional 
interna pautar-se-á na identificação das condições de ensino, pesquisa e extensão, suas 
potencialidades e fragilidades, com vistas à melhoria da sua qualidade por meio do 
redirecionamento do planejamento, das ações das unidades acadêmicas e administrativas e da 
gestão da instituição, em conformidade com as dez dimensões de avaliação previstas pelo 
Sinaes. 

 
Com estas premissas, o Regimento Interno da CPA da UFU instituiu as seguintes 

atribuições para a comissão: 

 propor diretrizes e instrumentos de avaliação permanentes das atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, da gestão acadêmica e administrativa da 
instituição em consonância com as premissas e objetivos do seu projeto 
de autoavaliação institucional;  
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 conduzir os processos internos de avaliação, sistematizando dados, 
informações e relatórios gerados no âmbito das unidades acadêmicas, 
administrativas e unidades especiais de ensino, para a elaboração dos 
relatórios institucionais de autoavaliação;  

 subsidiar o trabalho de avaliação dos cursos de graduação em 
consonância com os respectivos Núcleos Docentes Estruturantes (NDE);  

 elaborar pareceres e recomendações ao Plano de Desenvolvimento 
Institucional, propondo alterações ou correções, quando for o caso;  

 acompanhar a avaliação do desempenho dos estudantes dos cursos de 
graduação no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), 
bem como as avaliações realizadas por comissões externas a respeito dos 
cursos de graduação e da instituição, nomeadas pelo Instituto Nacional de 
Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), visando à 
incorporação dos resultados ao processo interno de autoavaliação;  

 organizar e promover seminários e outros eventos necessários para 
subsidiar o desenvolvimento das atividades de avaliação institucional; 

 estabelecer calendário de reuniões sistemáticas para acompanhar o 
desenvolvimento dos processos avaliativos da instituição. 

 
 

Composição da CPA 
 

A lei que instituiu o Sinaes estabelece que a composição da CPA deve abranger a 
participação de todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil 
organizada, vedada a composição que privilegie a maioria absoluta de um dos segmentos. 

 
Geralmente, a CPA é composta por docentes do quadro permanente da 

instituição, servidores técnico-administrativos (TAE), discentes da graduação e da pós-
graduação e representantes da sociedade civil organizada. 

 
No Quadro 2 está apresentada a composição das CPAs das universidades federais 

mineiras, correspondente à quantidade de vagas ocupadas, conforme informado por suas 
respectivas páginas na internet. Importante ressaltar que, por trazer o quantitativo de 
membros atualmente existente em cada CPA, o quadro não reflete o quantitativo de membros 
definido pelos regimentos internos para cada segmento, e sim, a contagem feita a partir dos 
nomes dos membros divulgados por suas respectivas páginas na internet. 
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Quadro 2 – Composição das Comissões Próprias de Avaliação das universidades mineiras 
 

 
 
 

Verifica-se que, em algumas universidades federais, além de possuir 
representantes dos segmentos docente, técnicos, discente e sociedade civil, a CPA integra 
outros membros, como diretores de avaliação institucional, representantes da administração 
superior ou pesquisadores institucionais. 

 
As informações sobre mandatos dos membros das CPAs foram obtidas a partir de 

seus regimentos internos. Verifica-se que os mandatos variam entre 2 e 3 anos, permitida uma 
recondução, e em algumas universidades, o mandato de membros discentes é fixado em 1 
ano, diferentemente do mandato definido para os demais segmentos. 
 
 
A CPA, o Sinaes e a comunidade acadêmica 

 
A cultura da avaliação e o envolvimento de toda a comunidade acadêmica nos 

processos de autoavaliação institucional e no âmbito dos cursos são fatores importantes para 
a obtenção de bons conceitos nos processos avaliativos promovidos pelo Sinaes. A CPA, 
responsável por conduzir os processos de avaliação internos, possui papel fundamental nos 
esforços de implantação de uma cultura de avaliação, dependentes de uma ampla mobilização 
de toda a comunidade acadêmica, pois todos os seus segmentos estão intimamente ligados a 
vários dos instrumentos utilizados pelo Sinaes para avaliação dos cursos e instituições. 
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No Quadro 3 está apresentada a relação existente entre os segmentos discente, 
docente e de servidores técnico-administrativos, além das ações inerentes às IES, com os 
instrumentos de avaliação do Sinaes. 

 
 
Quadro 3 – Participação da comunidade acadêmica nos processos avaliativos do Sinaes 
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Nos processos internos de autoavaliação de curso e de autoavaliação 
institucional, são importantes o envolvimento e a participação dos alunos, inclusive por meio 
dos centros acadêmicos (CA) de cada curso. Devem também participar, neste mesmo sentido, 
os docentes e os núcleos docentes estruturantes. Os colegiados de cursos, que possuem 
representantes dos alunos e dos professores, são também órgãos que encaminharão 
demandas focadas na melhoria da qualidade dos cursos oferecidos. Questionários e pesquisas 
de avaliação do ensino, aplicados aos três segmentos, fornecerão à CPA dados importantes 
para a análise do diagnóstico detectado. A junção, sistematização e análise das informações 
coletadas em todas estas instâncias permitirão à CPA consolidá-las em relatório anual de 
autoavaliação institucional, além de contribuir como órgão de assessoria à IES na gestão das 
metas estratégicas e dos objetivos institucionais. 

 
As coordenadorias de cursos, nos pedidos de reconhecimento e de renovação de 

reconhecimento de cursos, participam ativamente do processo, apurando inicialmente todas 
as informações necessárias para o protocolo dos pedidos. Os dados são entregues à IES, mais 
especificamente ao Procurador Educacional Institucional (PI), que realiza o protocolo das 
solicitações por meio do sistema e-MEC. Nos pedidos de credenciamento e de 
recredenciamento institucional, todos os segmentos da comunidade acadêmica é convocada 
para fornecer informações relativas a cada uma das dimensões avaliadas, e a CPA, como dito, 
tem um papel fundamental no processo de mobilização da comunidade e de inserção da 
cultura da avaliação em toda a instituição. 

 
Após o protocolo dos pedidos regulatórios descritos, ocorrem as avaliações 

externas (in loco), realizadas por comissões de avaliadores designados pelo Inep, em que a 
comunidade acadêmica é novamente convocada a participar, desta vez por meio de reuniões 
separadas por segmento acadêmico (discente, docente, TAs, NDE, CPA), promovidas pelas 
comissões externas de avaliação. 

 
Mobilizados os alunos, estes participam também de outro instrumento de 

avaliação pertencente à engrenagem do Sinaes: o Enade. Além de prestarem o exame, os 
alunos também respondem um questionário cujos resultados, juntamente com os conceitos 
apurados pelo exame, fornecerão dados para o cálculo dos indicadores de qualidade dos 
cursos e instituição. O questionário do Enade aplicado aos alunos participantes aborda 
questões relacionadas: 

 organização didático-pedagógica; 

 infraestrutura e instalações físicas; 

 oportunidades de ampliação da formação acadêmica e profissional. 
 
São importantes também os trabalhos de mobilização da sociedade civil 

organizada no sentido de torná-la atuante junto à gestão da IES. Suas demandas e presença se 
fazem sentir nas atividades de pesquisa e de extensão, na atuação dos centros acadêmicos e 
dos colegiados de cursos, com membros na CPA e nos processos de autoavaliação, em 
participação nas pesquisas de avaliação promovidas pela instituição e nas avaliações 
promovidas por comissões de avaliadores externos. 
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Assim, durante a condução dos trabalhos de autoavaliação institucional, é 
relevante que a CPA produza, em paralelo, ações voltadas especificamente para as questões 
que envolvem a mobilização de toda a comunidade acadêmica, com vistas a promover uma 
permanente efetivação da cultura institucional da avaliação. 
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6. Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 
 
 
O que é? 
 

O plano de desenvolvimento institucional é o documento que contempla o 
planejamento estratégico da instituição. Elaborada a cada cinco anos, trata-se de um 
documento obrigatório para fins de consulta e análise no âmbito das avaliações realizadas 
durante os processos de credenciamento e recredenciamento institucional. 

 
 
Elementos do PDI 

 
Considerando o Decreto nº 5.773, de 9 de maio de 2006, o plano de 

desenvolvimento institucional deverá conter, pelo menos, os seguintes elementos: 

 missão, objetivos e metas da instituição, em sua área de atuação, bem 
como seu histórico de implantação e desenvolvimento, se for o caso; 

 projeto pedagógico da instituição; 

 cronograma de implantação e desenvolvimento da instituição e de cada 
um de seus cursos, especificando-se a programação de abertura de 
cursos, aumento de vagas, ampliação das instalações físicas e, quando for 
o caso, a previsão de abertura dos cursos fora de sede; 

 organização didático-pedagógica da instituição, com a indicação de 
número de turmas previstas por curso, número de alunos por turma, 
locais e turnos de funcionamento e eventuais inovações consideradas 
significativas, especialmente quanto a flexibilidade dos componentes 
curriculares, oportunidades diferenciadas de integralização do curso, 
atividades práticas e estágios, desenvolvimento de materiais pedagógicos 
e incorporação de avanços  tecnológicos; 

 perfil do corpo docente, indicando requisitos de titulação, experiência no 
magistério superior e experiência profissional não-acadêmica, bem como 
os critérios de seleção e contração, a existência de plano de carreira, o 
regime de trabalho e os procedimentos para substituição eventual dos 
professores do quadro; 

 organização administrativa da instituição, identificando as formas de 
participação dos professores e alunos nos órgãos colegiados responsáveis 
pela condução dos assuntos acadêmicos e os procedimentos de 
autoavaliação institucional e de atendimento aos alunos; 

 infra-estrutura física e instalações acadêmicas, especificando: com relação 
à biblioteca: acervo de livros, periódicos acadêmicos e científicos e 
assinaturas de revistas e jornais, obras clássicas, dicionários e 
enciclopédias, formas de atualização e expansão, identificado sua 
correlação pedagógica com os cursos e programas previstos; vídeos, DVD, 
CD, CD-ROMS e assinaturas eletrônicas; espaço físico para estudos e 
horário de funcionamento, pessoal técnico administrativo e serviços 
oferecidos; com relação aos laboratórios: instalações e equipamentos 
existentes e a serem adquiridos, identificando sua correlação pedagógica 
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com os cursos e programas previstos, os recursos de informática 
disponíveis, informações concernentes à relação equipamento/aluno; e 
descrição de inovações tecnológicas consideradas significativas; e plano 
de promoção de acessibilidade e de atendimento prioritário, imediato e 
diferenciado às pessoas portadoras de necessidades educacionais 
especiais ou com mobilidade reduzida, para utilização, com segurança e 
autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos 
urbanos, das edificações, dos serviços de transporte; dos dispositivos, 
sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e 
intérprete da Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS; 

 oferta de educação a distância, sua abrangência e pólos de apoio 
presencial; 

 oferta de cursos e programas de mestrado e doutorado; e 

 demonstrativo de capacidade e sustentabilidade financeiras. 
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7. Autoavaliação institucional 
 
 
O que é  

 
A autoavaliação institucional, também chamada de 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 fortes e 
potencialidades, e estabelece estratégias de superação de problemas.  

 
Em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES, a 

avaliação interna deve ser vista como um processo de autoconhecimento conduzido pela 
Comissão Própria de Avaliação (CPA), envolvendo os atores que atuam na instituição, a fim de 
analisar as atividades acadêmicas desenvolvidas. É um processo de indução de qualidade da 
instituição, que deve aproveitar os resultados das avaliações externas e as informações 
coletadas e organizadas a partir do PDI, transformando-os em conhecimento e possibilitando 
sua apropriação pelos atores envolvidos. Afinal, as ações de melhoria a serem implementadas 
pela instituição dependem de sua própria compreensão, de seu autoconhecimento. 

 
A avaliação interna ou autoavaliação é, portanto, um processo cíclico, criativo e 

renovador de análise, interpretação e síntese das dimensões que definem a IES.  
 

 
Requisitos da autoavaliação  

 
A adequada implementação e os bons resultados de um processo de 

autoavaliação pressupõem algumas condições fundamentais, a saber:  

 equipe de coordenação, para planejar e organizar as atividades, manter o 
interesse pela avaliação, sensibilizando a comunidade e fornecendo 
assessoramento aos diferentes setores da IES, e refletir sobre o processo;  

 participação dos integrantes da instituição, pois o envolvimento dos 
atores – por diferentes que sejam entre si – auxilia na construção do 
conhecimento gerado na avaliação;  

 compromisso explícito dos dirigentes das IES em relação ao processo 
avaliativo. No entanto, isto não significa que os dirigentes devam ser os 
principais membros das comissões instaladas. O importante é ficar 
evidenciado que há um apoio institucional para que o processo ocorra 
com a profundidade e seriedade necessárias;  

 informações válidas e confiáveis pois, sendo a informação fidedigna o 
elemento fundamental do processo avaliativo, a sua disponibilização 
pelos órgãos pertinentes da instituição é prioritária. Nesse sentido, a 
coleta, o processamento, a análise e a interpretação de informações são 
essenciais para alimentar as dimensões que a auto-avaliação quer 
indagar;  
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 uso efetivo dos resultados para planejar ações destinadas à superação das 
dificuldades e ao aprimoramento institucional. Para isso, é importante 
priorizar ações de curto, médio e longo prazos, planejar de modo 
compartilhado e estabelecer etapas para alcançar metas simples ou mais 
complexas.  

 
Requisitos da avaliação interna  

 existência de uma equipe de coordenação;  

 participação dos integrantes da instituição;  

 compromisso explícito por parte dos dirigentes das IES;  

 informações válidas e confiáveis;  

 uso efetivo dos resultados.  
 

 
Dinâmica de funcionamento  

 
Para conseguir eficiência no processo de avaliação interna, é preciso realizar o 

planejamento das ações mediante plano de trabalho que inclua cronograma, distribuição de 
tarefas e recursos humanos, materiais e operacionais.  

 
A metodologia, os procedimentos e os objetivos do processo avaliativo devem ser 

elaborados pela IES segundo a sua especificidade e dimensão, ouvindo a comunidade, e em 
consonância com as diretrizes da Conaes.  

 
 

Etapas da avaliação interna  
 
Os resultados da autoavaliação precisam ser submetidos ao olhar externo de 

especialistas na perspectiva de proceder a uma avaliação externa das práticas desenvolvidas. 
Uma visão externa à IES pode corrigir eventuais erros de percepção produzidos pela dos 
agentes internos, atuando como um instrumento cognitivo, crítico e organizador das ações da 
instituição e do MEC. A avaliação externa exige a organização, a sistematização e o inter-
relacionamento do conjunto de informações quantitativas e qualitativas, além de juízos de 
valor sobre a qualidade das práticas e da produção teórica de toda a instituição.  

 
A organização deste processo prevê a ocorrência de diferentes etapas, algumas 

das quais podem ser desenvolvidas simultaneamente.  
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Primeira etapa: preparação  
 
Constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) 
 
De acordo com o disposto no art. 11 da Lei nº 10.861/04, cada instituição deve 

constituir uma CPA com as funções de coordenar e articular o seu processo interno de 
avaliação e disponibilizar informações. Todas as CPAs precisam ser cadastradas no Inep, como 
a primeira etapa de uma interlocução sistemática e produtiva com vistas à efetiva 
implementação do Sinaes.  

 
A CPA deve contar, na sua composição, com a participação de representantes de 

todos os segmentos da comunidade universitária e, também, da sociedade civil organizada. As 
definições quanto à quantidade de membros, forma de composição, duração do mandato, 
dinâmica de funcionamento e modo de organização serão objeto de regulação própria e 
aprovadas pelo órgão colegiado máximo da instituição. Sugere-se que a CPA seja composta por 
um grupo de pessoas capazes de assumir a responsabilidade pelo desenvolvimento de todas as 
ações previstas no processo avaliativo.  

 
Os eixos de sustentação e de legitimidade da CPA são resultantes das formas de 

participação e interesse da comunidade acadêmica, além da inter-relação entre atividades 
pedagógicas e gestão acadêmica e administrativa.  

 
O apoio de assessores externos ao trabalho realizado pelas CPAs não deve, sob 

hipótese alguma, substituir a necessária participação dos atores institucionais próprios.  
 
 
Planejamento 
 
A elaboração do projeto de avaliação compreende a definição de objetivos, 

estratégias, metodologia, recursos e calendário das ações avaliativas. É importante que o 
calendário contemple os prazos para execução das ações principais e datas de eventos 
(reuniões, seminários, etc.), observando igualmente os prazos estabelecidos pela Portaria nº 
2.051/04, que regulamenta o Sinaes.  

 
O planejamento, discutido com a comunidade acadêmica, deve levar em conta as 

características da instituição, seu porte e a existência ou não de experiências avaliativas 
anteriores, tais como: autoavaliação, avaliação externa, avaliação dos docentes pelos 
estudantes, avaliação de desempenho do pessoal técnico-administrativo, avaliação da pós-
graduação, entre outros.  
 
 

Sensibilização 
 
No processo de autoavaliação, a sensibilização busca o envolvimento da 

comunidade acadêmica na construção da proposta avaliativa por meio da realização de 
reuniões, palestras, seminários, entre outros. Cabe ressaltar que a sensibilização deve estar 
presente tanto nos momentos iniciais quanto na continuidade das ações avaliativas, pois 
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sempre haverá sujeitos novos iniciando sua participação no processo: sejam estudantes, sejam 
membros do corpo docente ou técnico-administrativo.  

 
 
Segunda etapa: desenvolvimento  

 
No desenvolvimento da avaliação, a autoavaliação é fundamental para assegurar 

a coerência entre as ações planejadas e as metodologias adotadas, a articulação entre os 
participantes e a observância aos prazos. Esta etapa consiste na concretização das atividades 
planejadas, como, por exemplo, as listadas a seguir:  

 realização de reuniões ou debates de sensibilização;  

 sistematização de demandas/ideias/sugestões oriundas dessas reuniões;  

 realização de seminários internos para: apresentação do Sinaes, 
apresentação da proposta do processo de avaliação interna da IES, 
discussões internas e apresentação das sistematizações dos resultados e 
outros;  

 definição da composição dos grupos de trabalho atendendo aos principais 
segmentos da comunidade acadêmica (avaliação de egressos e/ou dos 
docentes; estudo de evasão, etc.);  

 construção de instrumentos para coleta de dados: entrevistas, 
questionários, grupos focais e outros;  

 definição da metodologia de análise e interpretação dos dados;  

 definição das condições materiais para o desenvolvimento do trabalho: 
espaço físico, docentes e técnicos com horas de trabalho dedicadas a esta 
tarefa e outros;  

 definição de formato de relatório de auto-avaliação;  

 definição de reuniões sistemáticas de trabalho;  

 elaboração de relatórios; e  

 organização e discussão dos resultados com a comunidade acadêmica e 
publicação das experiências.  

 
 

Terceira etapa: consolidação  
 
Esta etapa refere-se à elaboração, divulgação e análise do relatório final. 

Contempla, também, a realização de um balanço crítico do processo avaliativo e de seus 
resultados em termos da melhoria da qualidade da IES.  

 
Relatório 
 
O relatório final de avaliação interna deve expressar o resultado do processo de 

discussão, de análise e interpretação dos dados advindos, principalmente, do processo de 
autoavaliação. É importante que ele seja capaz de incorporar, quando estiverem disponíveis, 
os resultados da avaliação de cursos e de desempenho de estudantes. 

 
Os destinatários do relatório são os membros da comunidade acadêmica, os 

avaliadores externos e a sociedade. Considerando essa diversidade de leitores, são 
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fundamentais a clareza na comunicação das informações e o caráter analítico e interpretativo 
dos resultados obtidos. Além disso, é desejável que o relatório apresente sugestões para ações 
de natureza administrativa, política, pedagógica e técnico-científica a serem implementadas.  

 
Divulgação 
 
A divulgação, como continuidade do processo de avaliação interna, deve 

oportunizar a apresentação pública e a discussão dos resultados alcançados nas etapas 
anteriores. Para tanto, podem ser utilizados diversos meios, tais como: reuniões, documentos 
informativos (impressos e eletrônicos), seminários e outros. A divulgação deve propiciar, 
ainda, oportunidades para que as ações concretas oriundas dos resultados do processo 
avaliativo sejam tornadas públicas à comunidade interna.  

 
Balanço crítico  
 
Ao final do processo de autoavaliação, é necessária uma reflexão sobre o mesmo, 

visando à sua continuidade. Assim, uma análise das estratégias utilizadas, das dificuldades e 
dos avanços apresentados permitirá planejar ações futuras. Deste modo, o processo de 
autoavaliação proporcionará não só o autoconhecimento institucional, o que em si é de 
grande valor para a IES, como será um balizador da avaliação externa, prevista no Sinaes como 
a próxima etapa da avaliação institucional.  

 
Na Figura 1 estão apresentadas as principais ações relevantes para um efetivo 

desenvolvimento da autoavaliação, conforme estabelecido nas Diretrizes de Avaliação 
Institucional. 

 
Figura 1 – Etapas da Avaliação Interna 
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8. Novos Instrumentos de Avaliação Institucional e de Avaliação de Cursos de Graduação 
aprovados em 2017 
 
 

Em 31 de outubro de 2017 foram aprovados os novos indicadores dos 
Instrumentos de Avaliação Institucional Externa (credenciamento, recredenciamento e 
transformação de organização acadêmica) e dos Instrumentos de Avaliação de Cursos de 
Graduação (autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento). Com a publicação 
das portarias no dia seguinte, no Diário Oficial da União, os novos indicadores entraram em 
vigor a partir de 01 de novembro de 2017. 

 
Comparando-se os novos instrumentos com suas versões anteriores, nota-se uma 

diminuição significativa no quantitativo de indicadores, resultante, em alguns itens de 
avaliação, da transformação de, por exemplo, dois ou três indicadores de um determinado 
tema, em apenas um indicador no novo instrumento, como poderá ser verificado nas tabelas 
abaixo. 

 
A diminuição na quantidade de indicadores resultou também da supressão de 

outros determinados indicadores até então adotados pelos instrumentos anteriores, conforme 
identificados nas tabelas. 

 
Em termos práticos, essa redução de indicadores poderá trazer algumas melhorias 

ao processo de avaliação externa, em função da extinção da multiplicidade de avaliação de 
dois ou mais itens pertencentes a um mesmo tema avaliado, readequando o peso de avaliação 
de cada tema dentro de seu conjunto (eixo ou dimensão). A redução de indicadores poderá 
também provocar uma menor incidência de impugnações protocoladas pelas IES contra 
relatórios de avaliação externa, pois os instrumentos de avaliação anteriores possuíam uma 
quantidade consideravelmente maior de indicadores em contraposição aos novos 
instrumentos. 

 
A seguir, apresentam-se duas tabelas comparativas: 
 

 A primeira, relativa ao Instrumento de Avaliação Institucional para fins de 
recredenciamento, compara os indicadores do novo instrumento com o anterior, a partir da 
semelhança da descrição de cada indicador novo com a descrição dos indicadores do 
instrumento antigo. 

 A segunda, relativa ao Instrumento de Avaliação de Cursos para fins de 
reconhecimento e de renovação de reconhecimento, realiza o mesmo comparativo. 

 
É preciso lembrar que as novas portarias instituíram também outros novos 

instrumentos, com indicadores próprios, para os processos de credenciamento e de 
transformação de organização acadêmica (avaliação institucional), e de autorização de cursos. 

 
O recredenciamento, para fins institucionais, e o reconhecimento e a renovação 

de reconhecimento para cursos de graduação, são os tipos de processos de avaliação que 
ocorrem em maior quantidade em âmbito nacional e, portanto, foram escolhidos para a 
realização dos comparativos dispostos nas tabelas seguintes. 
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Indicadores do Instrumento de Avaliação Institucional para fins de recredenciamento 
  

EXTRATO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL: 
RECREDENCIAMENTO 

NOVO ANTIGO 

OBSERVAÇÕES PORTARIA MEC Nº 1.382, DE 31 DE 
OUTUBRO DE 2017 

PORTARIA MEC Nº 92, DE 31 DE 
JANEIRO DE 2014 

 
EIXO 1 - PLANEJAMENTO E AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 

1.1 Evolução institucional a partir dos 

processos de planejamento e avaliação 
institucional 

1.1 Evolução institucional a partir dos 

processos de Planejamento e Avaliação 
Institucional 

  

1.2 Processo de autoavaliação 
institucional 

1.2 Projeto/processo de auto avaliação 
institucional Dois itens foram 

reunidos em um no 
novo instrumento. 1.3 Auto avaliação institucional: 

participação da comunidade acadêmica 

1.3 Perfil profissional do egresso 
3.12 Atuação dos egressos da IES no 
ambiente socioeconômico (EIXO 3) 

O perfil profissional do 
egresso foi trazido do 
eixo 3 para o 1. 

1.4 Autoavaliação institucional e 

avaliações externas: análise e divulgação 
dos resultados 

1.4 Auto avaliação institucional e 

avaliações externas: análise e divulgação 
dos resultados 

  

1.5 Relatórios de autoavaliação 
1.5 Elaboração do relatório de auto 

avaliação 
  

 
EIXO 2 - DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL 

2.1 Missão, objetivos, metas e valores 

institucionais 

2.1 Missão institucional, metas e objetivos 

do PDI 
  

2.2 PDI, planejamento didático-

instrucional e política de ensino de 
graduação e de pós-graduação 

2.2 Coerência entre o PDI e as atividades 

de ensino de graduação e de pós-
graduação 

  

2.3 PDI, política e práticas de pesquisa ou 
iniciação científica, de inovação 

tecnológica e de desenvolvimento artístico 
e cultural 

2.4 Coerência entre o PDI e as atividades 

de pesquisa/iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural 

Dois itens foram 
reunidos em um no 

novo instrumento. 2.3 Coerência entre o PDI e as práticas de 
extensão 

2.4 PDI, políticas institucionais voltadas à 
valorização da diversidade, do meio 
ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural, 
e ações afirmativas de defesa e promoção 
dos direitos humanos e da igualdade 

étnico-racial 

2.5 Coerência entre o PDI e as ações 

institucionais no que se refere à 
diversidade, ao meio ambiente, à memória 
cultural, à produção artística e ao 

patrimônio cultural 
Três itens foram 

reunidos em um no 
novo instrumento. 

2.7 Coerência entre o PDI e ações de 
responsabilidade social: inclusão social 

2.8 Coerência entre o PDI e ações 

afirmativas de defesa e promoção dos 
direitos humanos e igualdade étnico-racial 

2.5 PDI e políticas institucionais voltadas 
ao desenvolvimento econômico e à 
responsabilidade social 

2.6 Coerência entre o PDI e as ações 
institucionais voltadas para o 
desenvolvimento econômico e social 

  

2.6 PDI e política institucional para a 
modalidade EaD 

  
Incluído item relativo à 
EaD. 

2.7 Estudo para implantação de polos 

EaD 
  

Incluído item relativo à 

EaD. 
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EIXO 3 - POLÍTICAS ACADÊMICAS 

3.1 Políticas de ensino e ações 
acadêmico-administrativas para os cursos 
de graduação 

3.1 Políticas de ensino e ações 
acadêmico-administrativas para os cursos 
de graduação 

  

3.2 Políticas de ensino e ações 

acadêmico-administrativas para os cursos 
de pós-graduação lato sensu 

3.3 Políticas de ensino e ações 

acadêmico-administrativas para os cursos 
de pós-graduação lato sensu 

  

3.3 Políticas de ensino e ações 
acadêmico-administrativas para os cursos 

de pós-graduação stricto sensu 

3.2 Políticas de ensino e ações 
acadêmico-administrativas para os cursos 

de pós-graduação stricto sensu 

  

3.4 Políticas institucionais e ações 

acadêmico-administrativas para a 
pesquisa ou iniciação científica, a 
inovação tecnológica e o desenvolvimento 

artístico e cultural 

3.4 Políticas institucionais e ações 
acadêmico-administrativas para a 

pesquisa ou iniciação científica, 
tecnológica, artística e cultural 

Dois itens foram 
reunidos em um no 
novo instrumento. 

3.13 Inovação tecnológica e propriedade 

intelectual: coerência entre o PDI e as 
ações institucionais 

3.5 Políticas institucionais e ações 
acadêmico-administrativas para a 

extensão 

3.5 Políticas institucionais e ações 
acadêmico-administrativas para a 

extensão 

  

3.6 Políticas institucionais e ações de 
estímulo e difusão para a produção 
acadêmica docente 

3.6 Políticas institucionais e ações de 

estímulo relacionadas à difusão das 
produções acadêmicas: científica, 
didático-pedagógica, tecnológica, artística 

e cultural 

  

3.7 Política institucional de 
acompanhamento dos egressos 

3.11 Política e ações de acompanhamento 
dos egressos 

  

3.8 Política institucional para 
internacionalização 

  
Incluído novo item de 
avaliação. 

3.9 Comunicação da IES com a 
comunidade externa 

3.7 Comunicação da IES com a 
comunidade externa 

  

3.10 Comunicação da IES com a 

comunidade interna 

3.8 Comunicação da IES com a 

comunidade interna 
  

3.11 Política de atendimento aos 

discentes 

3.9 Programas de atendimento aos 

estudantes 
  

3.12 Políticas institucionais e ações de 
estímulo à produção discente e à 
participação em eventos (graduação e 

pós-graduação) 

3.10 Programas de apoio à realização de 
eventos internos, externos e à produção 

discente 

  

  
3.12 Atuação dos egressos da IES no 

ambiente socioeconômico 

A avaliação deste item 
foi transferida para o 

Eixo 1 do novo 
instrumento. 
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EIXO 4 - POLÍTICAS DE GESTÃO 

4.1 Titulação do corpo docente   
Incluído novo item de 
avaliação. 

4.2 Política de capacitação docente e 

formação continuada 

4.1 Política de formação e capacitação 

docente Dois itens foram 

reunidos em um no 
novo instrumento. 4.7 Coerência entre plano de carreira e a 

gestão do corpo docente 

4.3 Política de capacitação e formação 
continuada para o corpo técnico-

administrativo 

4.2 Política de formação e capacitação do 
corpo técnico-administrativo Dois itens foram 

reunidos em um no 

novo instrumento. 4.8 Coerência entre o plano de carreira e 
a gestão do corpo técnico-administrativo 

4.4 Política de capacitação e formação 
continuada para o corpo de tutores 

presenciais e a distância 

  
Incluído item relativo à 

EaD. 

4.5 Processos de gestão institucional 
4.3 Gestão institucional Dois itens foram 

reunidos em um no 

novo instrumento. 4.4 Sistema de registro acadêmico 

4.6 Sistema de controle de produção e 
distribuição de material didático 

  
Incluído novo item de 
avaliação. 

4.7 Sustentabilidade financeira: relação 

com o desenvolvimento institucional 

4.5 Sustentabilidade financeira 
Dois itens foram 

reunidos em um no 
novo instrumento. 

4.6 Relação entre o planejamento 
financeiro (orçamento) e a gestão 

institucional 

4.8 Sustentabilidade financeira: 
participação da comunidade interna 

  
Incluído novo item de 
avaliação. 

 
EIXO 5 - INFRAESTRUTURA 

5.1 Instalações administrativas 5.1 Instalações administrativas   

5.2 Salas de aula 5.2 Salas de aula   

5.3 Auditório(s) 5.3 Auditório(s).   

5.4 Salas de professores 

5.4 Sala(s) de professores Dois itens foram 
reunidos em um no 

novo instrumento. 
5.7 Gabinetes/estações de trabalho para 
professores em Tempo Integral - TI 

5.5 Espaços para atendimento aos 
discentes 

5.5 Espaços para atendimento aos alunos   

5.6 Espaços de convivência e de 

alimentação 

5.16 Espaços de convivência e de 

alimentação 
  

5.7 Laboratórios, ambientes e cenários 

para práticas didáticas: infraestrutura 
física 

5.14 Laboratórios, ambientes e cenários 

para práticas didáticas: infraestrutura 
física 

Dois itens foram 

reunidos em um no 
novo instrumento. 5.15 Laboratórios, ambientes e cenários 

para práticas didáticas: serviços 

5.8 Infraestrutura física e tecnológica 
destinada à CPA 

5.6 Infraestrutura para CPA   

5.9 Bibliotecas: infraestrutura 

5.9 Biblioteca: infraestrutura física Dois itens foram 
reunidos em um no 

novo instrumento. 5.10 Biblioteca: serviços e informatização 

5.10 Bibliotecas: plano de atualização do 
acervo 

5.11 Biblioteca: plano de atualização do 
acervo 

  

5.11 Salas de apoio de informática ou 

estrutura equivalente 

5.12 Sala(s) de apoio de informática ou 

infraestrutura equivalente 
  

5.12 Instalações sanitárias 5.8 Instalações sanitárias   
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5.13 Estrutura dos polos EaD   
Incluído item relativo à 

EaD. 

5.14 Infraestrutura tecnológica 

5.13 Recursos de Tecnologias de 

Informação e Comunicação 

Um item foi 

desmembrado em 
quatro. 

5.15 Infraestrutura de execução e suporte 

5.16 Plano de expansão e atualização de 
equipamentos 

5.17 Recursos de tecnologias de 
informação e comunicação 

5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem – 

AVA 
  

Incluído item relativo à 

EaD. 
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Indicadores do Instrumento de Avaliação de Cursos para fins de reconhecimento e de 
renovação de reconhecimento 
 

EXTRATO DO INSTRUMENTO DE AVALIAÇÃO DE CURSOS: RECONHECIMENTO E 
RENOVAÇÃO DE RECONHECIMENTO 

NOVO ANTIGO 

OBSERVAÇÕES PORTARIA MEC Nº 1.383, DE 31 DE 
OUTUBRO DE 2017 

PORTARIA MEC Nº 386, DE 10 DE MAIO 
DE 2016 

 
DIMENSÃO 1 - DIDÁTICO-PEDAGÓGICA 

1.1 Políticas institucionais no âmbito do 
curso 

1.2 Políticas institucionais no âmbito do 
curso 

  

1.2 Objetivos do curso 1.3 Objetivos do curso   

1.3 Perfil profissional do egresso 1.4 Perfil profissional do egresso   

1.4 Estrutura curricular 1.5 Estrutura curricular   

1.5 Conteúdos curriculares 1.6 Conteúdos curriculares   

1.6 Metodologia 
1.7 Metodologia Suprimiu-se o item 

específico para o curso 

de medicina. 1.8 Metodologia (Medicina) 

1.7 Estágio curricular supervisionado 

1.9 Estágio curricular supervisionado Suprimiu-se o item 
específico para o curso 

de medicina. 
1.10 Estágio curricular supervisionado 
(Medicina) 

1.8 Estágio curricular supervisionado - 
relação com a rede de escolas da 
Educação Básica 

1.11 Estágio curricular supervisionado - 
relação com a rede de escolas da 

Educação Básica 
Dois itens foram 
reunidos em um no 
novo instrumento. 

1.12 Estágio curricular supervisionado - 
relação entre licenciandos, docentes e 

supervisores da rede de escolas da 
Educação Básica 

1.9 Estágio curricular supervisionado - 
relação teoria e prática 

1.13 Estágio curricular supervisionado - 
relação entre teoria e prática 

  

1.10 Atividades complementares 1.14 Atividades complementares   

1.11 Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) 

1.15 Trabalho de conclusão de curso 
(TCC) 

  

1.12 Apoio ao discente 1.16 Apoio ao discente   

1.13 Gestão do curso e os processos de 
avaliação interna e externa 

1.17 Ações decorrentes dos processos de 
avaliação do curso 

  

1.14 Atividades de tutoria 1.18 Atividades de tutoria   

1.15 Conhecimentos, habilidades e 

atitudes necessárias às atividades de 
tutoria 

  
Incluído item relativo à 
EaD. 

1.16 Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) no processo ensino-

aprendizagem 

1.19 Tecnologias de Informação e 
Comunicação - TICs - no processo 

ensino-aprendizagem, 

  

1.17 Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) 

  
Incluído item relativo à 
EaD. 

1.18 Material didático 1.20 Material didático institucional   

1.19 Procedimentos de acompanhamento 
e de avaliação dos processos de ensino-

aprendizagem 

1.22 Procedimentos de avaliação dos 
processos de ensino-aprendizagem 

  

1.20 Número de vagas 1.23 Número de vagas   

1.21 Integração com as redes públicas de 
ensino 

1.24 Integração com as redes públicas de 
ensino 
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1.22 Integração do curso com o sistema 
local e regional de saúde (SUS) 

1.25 Integração do curso com o sistema 

de saúde local e regional/SUS - relação 
alunos/docente ou Dois itens foram 

reunidos em um no 
novo instrumento. 1.26 Interação do curso com o sistema de 

saúde local e regional/SUS - relação 

alunos/usuário 

1.23 Atividades práticas de ensino para 
áreas da saúde 

1.28 Atividades práticas de ensino para 
área da saúde 

  

1.24 Atividades práticas de ensino para 

licenciaturas 

1.29 Atividades práticas de ensino para 

Licenciaturas 
  

  

1.1 Contexto educacional 

Itens suprimidos do 

novo instrumento. 

1.21 Mecanismos de interação entre 
docentes, tutores e estudantes 

1.27 Atividades práticas de ensino 

1.30 Educação em saúde 

1.31 Gestão em saúde 

1.32 Articulação entre a graduação em 
Medicina e os programas de residência 

próprios e/ou em parceria, conforme o 
PPC 

1.33 Responsabilidade Social 

1.34 Integração do curso com a 

comunidade locorregional 

1.35 Segurança do usuário do SUS 

1.36 Participação dos discentes no 
acompanhamento e na avaliação do PPC 

 
DIMENSÃO 2 - CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

2.1 Núcleo Docente Estruturante - NDE 
2.1 Atuação do Núcleo Docente 
Estruturante - NDE 

  

2.2 Equipe multidisciplinar   Incluído novo item. 

2.3 Atuação do coordenador 

2.2 Atuação do (a) coordenador (a) 
Dois itens foram 
reunidos em um no 

novo instrumento. 

2.3 Experiência de magistério superior e 
de gestão acadêmica do (a) coordenador 
(a) 

2.4 Regime de trabalho do coordenador 
de curso 

2.4 Regime de trabalho do (a) 
coordenador (a) do curso Dois itens foram 

reunidos em um no 
novo instrumento. 2.5 Carga horária de coordenação de 

curso 

2.5 Corpo docente: titulação 

2.6 Titulação do corpo docente do curso Dois itens foram 
reunidos em um no 

novo instrumento. 
2.7 Titulação do corpo docente do curso - 
percentual de doutores 

2.6 Regime de trabalho do corpo docente 
do curso 

2.8 Regime de trabalho do corpo docente 
do curso 

  

2.7 Experiência profissional do docente 
(excluída a experiência no exercício da 

docência superior) 

2.9 Experiência profissional em sua área 
de atuação docente 

  

2.8 Experiência no exercício da docência 

na educação básica 

2.10 Experiência no exercício da docência 

na educação básica 
  

2.9 Experiência no exercício da docência 
superior 

2.11 Experiência de magistério superior 
do corpo docente 

  

2.10 Experiência no exercício da docência 
na educação a distância 

  
Incluído item relativo à 
EaD. 
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2.11 Experiência no exercício da tutoria na 

educação a distância 
  

Incluído item relativo à 

EaD. 

2.12 Atuação do colegiado de curso ou 
equivalente 

2.13 Funcionamento do colegiado de 
curso ou equivalente 

  

2.13 Titulação e formação do corpo de 
tutores do curso 

2.15 Titulação e formação do corpo de 
tutores do curso 

  

2.14 Experiência do corpo de tutores em 
educação a distância 

2.16 Experiência do corpo de tutores em 
educação a distância 

  

2.15 Interação entre tutores (presenciais - 
quando for o caso - e a distância), 

docentes e coordenadores de curso a 
distância 

  
Incluído item relativo à 

EaD. 

2.16 Produção científica, cultural, artística 
ou tecnológica 

2.14 Produção científica, cultural, artística 
ou tecnológica 

  

  

2.12 Relação entre o número de docentes 
e o número de vagas 

Itens suprimidos do 
novo instrumento. 

2.17 Relação de docentes e tutores - 
presenciais e a distância - por estudante 

2.18 Responsabilidade docente pela 
supervisão da assistência médica 

2.19 Responsabilidade docente pela 
supervisão da assistência odontológica 

2.20 Núcleo de apoio pedagógico e 
experiência docente 

2.21 Mecanismos de fomento à integração 

entre docentes e preceptores na rede 
SUS 

 
DIMENSÃO 3 - INFRAESTRUTURA 

3.1 Espaço de trabalho para docentes em 
Tempo Integral 

3.1 Gabinetes de trabalho para 
professores em Tempo Integral - TI 

  

3.2 Espaço de trabalho para o 

coordenador 

3.2 Espaço de trabalho para a 
coordenação do curso e para os serviços 

acadêmicos 

  

3.3 Sala coletiva de professores 3.3 Sala de professores   

3.4 Salas de aula 3.4 Salas de aula   

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de 
informática 

3.5 Acesso dos alunos a equipamentos de 
informática 

  

3.6 Bibliografia básica por Unidade 
Curricular (UC) 

3.6 Bibliografia básica   

3.7 Bibliografia complementar por Unidade 
Curricular (UC) 

3.7 Bibliografia complementar   

3.8 Laboratórios didáticos de formação 

básica 
  Incluído novo item. 

3.9 Laboratórios didáticos de formação 

específica 
  Incluído novo item. 

3.10 Laboratórios de ensino para a área 
de saúde 

3.19 Laboratórios de ensino para a área 
da saúde 

  

3.11 Laboratórios de habilidades 3.20 Laboratórios de habilidades   

3.12 Unidades hospitalares e complexo 
assistencial conveniados 

3.15 Unidades hospitalares e complexo 
assistencial conveniado 

  

3.13 Biotérios 3.18 Biotérios   

3.14 Processo de controle de produção ou 
distribuição de material didático 

3.12 Sistema de controle de produção e 
distribuição de material didático (logística) 
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3.15 Núcleo de práticas jurídicas: 

atividades básicas e arbitragem, 
negociação, conciliação, mediação e 
atividades jurídicas reais 

3.13 Núcleo de Práticas Jurídicas: 

atividades básicas Dois itens foram 

reunidos em um no 
novo instrumento. 

3.14 Núcleo de Práticas Jurídicas: 

atividades de arbitragem, negociação e 
mediação 

3.16 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) 
3.22 Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) Dois itens foram 

reunidos em um no 

novo instrumento. 3.21 Protocolos de experimentos 

3.17 Comitê de Ética na Utilização de 
Animais (CEUA) 

3.23 Comitê de Ética na Utilização de 
Animais (CEUA) 

  

3.18 Ambientes profissionais vinculados 
ao curso 

  Incluído novo item. 

  

3.9 Laboratórios didáticos especializados: 

quantidade 
Estes itens foram 
substituídos pelos itens 

3.8 e 3.9 do novo 
instrumento. 

3.10 Laboratórios didáticos 

especializados: qualidade 

3.11 Laboratórios didáticos 

especializados: serviços 

3.8 Periódicos especializados 

Itens suprimidos do 

novo instrumento. 

3.16 Sistema de referência e 

contrarreferência 

3.17 Cenários de Prática e Redes de 
Atenção à Saúde 
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9. Roteiro para a elaboração do relatório de autoavaliação institucional 
 
 

O processo de autoavaliação da IES deverá ser consolidado no Relatório de 
Autoavaliação Institucional, estruturado em torno dos 5 eixos e das 10 dimensões do Sinaes, 
com o objetivo de apresentar um diagnóstico analítico a respeito da IES, as ações 
empreendidas, os avanços, os desafios enfrentados, tendo como base o que foi estabelecido 
no PDI, além das ações previstas para a melhoria das atividades acadêmicas. 

 
A nota técnica INEP/DAES/CONAES Nº 065, vigente desde outubro de 2014, 

apresenta, dentre outros objetivos, um roteiro para elaboração do Relatório de Autoavaliação 
Institucional. 

 
O processo de autoavaliação institucional, em consonância com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES, deve ser visto como um processo de 
autoconhecimento conduzido pela Comissão Própria de Avaliação (CPA). Cabe salientar que a 
autoavaliação é um processo de medição de qualidade da instituição, que deve aproveitar os 
resultados das avaliações externas e as informações coletadas e organizadas a partir do PDI, 
transformando-os em conhecimento e possibilitando sua apropriação pelos setores 
envolvidos. 

 
O Relatório de Autoavaliação Institucional possibilita dar visibilidade às ações 

desenvolvidas na Instituição no cenário educacional brasileiro, tendo em vista o alcance dos 
seus objetivos quanto à excelência de ensino, compromisso com sua função de atendimento 
às demandas sociais na área da educação e do projeto nacional de modernização inclusiva e de 
desenvolvimento sustentável. Trata-se de um importante instrumento, tanto para os 
processos de avaliação internos quanto externos, pois, além de trazer indicadores para 
reflexão, constitui base de análise também para os avaliadores externos. 

 
Até o ano de 2006, os relatórios eram enviados a cada três anos para o MEC. A 

partir de 2007, a Portaria Normativa Nº 40 estabeleceu que os relatórios passam a ser anuais. 
No ano de 2014, em Nota Técnica, o INEP estabeleceu nova regulamentação sobre os 
Relatórios de Autoavaliação. De acordo com a Nota Técnica, a periodicidade de envio dos 
relatórios passou a ser a seguinte: 

 

 até 31 de março de 2016 – 1º relatório parcial (relativo ao exercício de 2015); 

 até 31 de março de 2017 – 2 º relatório parcial (relativo ao exercício de 2016); 

 até 31 de março de 2018 – relatório integral (relativo ao triênio 2015-2017). 
 
Com esta nova regulamentação, o encaminhamento dos Relatórios de 

Autoavaliação deverão observar as orientações estabelecidas na Nota Técnica 
INEP/DAES/CONAES Nº 65. 

 
A nota técnica destaca a relevância da autoavaliação das IES para a educação 

superior, apresenta sugestão de roteiro para a elaboração dos relatórios de autoavaliação das 
Instituições de Educação Superior (IES), define as especificidades da versão parcial e da versão 
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integral do relatório de autoavaliação e estabelece prazos para a postagem do relatório no 
sistema e-MEC e critérios para o período de transição. 
 
 
Roteiro 
 

O relatório de autoavaliação institucional deverá conter cinco partes: 

 (1) Introdução; 

 (2) Metodologia; 

 (3) Desenvolvimento; 

 (4) Análise dos dados e das informações; 

 (5) Ações previstas com base nessa análise.  
 
 

(1) Introdução 
 
A introdução deverá contemplar: 

 dados da instituição; 

 composição da CPA; 

 planejamento estratégico de autoavaliação; 

 informações sobre o ano a que se refere, relatando se o relatório é parcial 
ou integral, conforme a Nota Técnica Nº 65. 

 
 

(2) Metodologia 
 
Na metodologia deverão ser descritos os instrumentos utilizados para coletar os 

dados, os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil consultados e as técnicas 
utilizadas para análise dos dados. 

 
 

(3) Desenvolvimento  
 
A seção do relatório destinada ao desenvolvimento deverá ser organizada em 

cinco tópicos, correspondentes aos cinco eixos que contemplam as dez dimensões dispostas 
no art. 3° da Lei N° 10.861, que institui o Sinaes. 

 
Os dados e as informações pertinentes a cada eixo/dimensão deverão ser 

apresentados de acordo com o PDI e a identidade das instituições. 
 
Eixo 1: Planejamento e Avaliação Institucional 
 
No Eixo 1, considera-se a dimensão 8 (Planejamento e Avaliação) do Sinaes. O 

foco desse Eixo é a descrição e a identificação, por intermédio do documento Relato 
Institucional, dos principais elementos do processo avaliativo da IES em relação ao seu PDI, aos 
relatórios elaborados pela CPA e aos demais documentos institucionais avaliativos do período 
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que constitui o objeto de avaliação. O Relato Institucional deve ter como foco a evolução 
acadêmica da IES. 

 
Para a dimensão 8 (Planejamento e Avaliação), deve-se verificar a adequação e 

eficácia do PDI, Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e projetos dos cursos, bem como a 
efetividade dos procedimentos de avaliação, buscando a integração do processo avaliativo 
com o planejamento e vocação institucional e o despertar da cultura de avaliação.  

 
O texto do relatório deverá apresentar fatos e dados que justifiquem:  

 1.1 Instalações administrativas 

 1.2 Evolução institucional a partir dos processos de planejamento e 
avaliação institucional 

 1.3 Processo de autoavaliação institucional 

 1.4 Perfil profissional do egresso 

 1.5 Autoavaliação institucional e avaliações externas: análise e divulgação 
dos resultados 

 1.6 Relatórios de autoavaliação 
 
Eixo 2: Desenvolvimento Institucional 
 
Este Eixo tem seu foco no PDI e consiste na verificação da coerência existente 

entre esse documento e as ações institucionais nas diferentes vertentes de sua atuação 
acadêmica – ensino, pesquisa, extensão e gestão. Pretende, igualmente, verificar os diferentes 
caminhos percorridos (ou a percorrer) pela IES no contexto de sua inserção social, bem como 
sua atuação face à inclusão e ao desenvolvimento econômico e social, tendo sempre como 
base a missão, os propósitos e as metas anunciadas no PDI. 

 
Dessa forma, o Eixo Desenvolvimento Institucional assume o papel de induzir 

maior comprometimento da IES na construção de seu PDI, priorizando sua coerência e 
evolução.  

 
O Eixo Desenvolvimento Institucional contempla as dimensões 1 (Missão e Plano 

de Desenvolvimento Institucional) e 3 (Responsabilidade Social da Instituição) do Sinaes. 
 
Para a dimensão 1, deve-se analisar o Plano de Desenvolvimento Institucional, sua 

execução e aplicabilidade e definir propostas de redirecionamento, observando:  

 a coerência entre missão institucional com o Plano de Desenvolvimento 
Institucional e a consequente coerência das ações realizadas pela 
Instituição;  

 a pertinência do PDI em relação às práticas institucionais principalmente 
com relação ao contexto regional e social;  

 os resultados das etapas da implementação do PDI, suas dificuldades, 
carências, possibilidades e potencialidades;  

 a participação da comunidade acadêmica na elaboração e atualização de 
suas propostas e projetos.  
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Para a dimensão 3, será necessário verificar o compromisso e a contribuição da 
Instituição em ações que envolvam responsabilidade social, considerando os objetivos 
institucionais e suas correlações com o cenário externo. A responsabilidade social é um ato 
intrínseco dos núcleos sociais e das instituições que, por sua essência, devem produzir novos 
conhecimentos, disseminar os já existentes, atendendo as demandas sociais, baseados no 
princípio do desenvolvimento sustentável em que o desenvolvimento econômico, a coesão 
social e a proteção do ambiente são interdependentes e indissociáveis. A CPA deverá 
acompanhar a dimensão que trata da 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.  

 
O texto do relatório deverá apresentar fatos e dados que justifiquem:  

 2.1 Missão, objetivos, metas e valores institucionais 

 2.2 PDI, planejamento didático-instrucional e política de ensino de 
graduação e de pós-graduação 

 2.3 PDI, política e práticas de pesquisa ou iniciação científica, de inovação 
tecnológica e de desenvolvimento artístico e cultural 

 2.4 PDI, políticas institucionais voltadas à valorização da diversidade, do 
meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 
patrimônio cultural, e ações afirmativas de defesa e promoção dos 
direitos humanos e da igualdade étnico-racial 

 2.5 PDI e políticas institucionais voltadas ao desenvolvimento econômico 
e à responsabilidade social 

 2.6 PDI e política institucional para a modalidade EaD 

 2.7 Estudo para implantação de polos EaD 
 
Eixo 3: Políticas Acadêmicas 
 
No Eixo “Políticas Acadêmicas” analisam-se os elementos constitutivos das 

práticas de ensino, pesquisa e extensão, considerando como meta o aprendizado. Enfatiza-se 
também a relação entre as políticas acadêmicas, a comunicação com a sociedade e o 
atendimento ao discente.  

 
Este Eixo contempla as dimensões 2 (Políticas para o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão), 4 (Comunicação com a Sociedade) e 9 (Políticas de Atendimento aos Discentes) do 
Sinaes. 

 
Para a dimensão 2, deve-se acompanhar as Políticas para o Ensino, Pesquisa e 

Extensão propostas pelo PDI e as respectivas normas de operacionalização, incluídos os 
procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 
demais modalidades. 

 
Para a dimensão 4, deve-se avaliar a comunicação da Instituição com a 

comunidade, sua efetividade, identificando as formas de aproximação utilizadas, bem como a 
sua imagem pública, buscando fazer com que a atividade acadêmica se comprometa com a 
melhoria das condições de vida da comunidade.  
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Para a dimensão 9, avalia-se as formas de atendimento ao Corpo Discente e 

integração deste à vida acadêmica, identificando os programas de ingresso, acompanhamento 
pedagógico, permanência do estudante, participação em programas de ensino, pesquisa e 
extensão, a representação nos órgãos estudantis, buscando propostas de adequação e 
melhoria desta prática na Instituição para a qualidade da vida estudantil e a integração do 
aluno à comunidade acadêmica.  

 
O texto do relatório deverá apresentar fatos e dados que justifiquem:  

 3.1 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 
de graduação 

 3.2 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 
de pós-graduação lato sensu 

 3.3 Políticas de ensino e ações acadêmico-administrativas para os cursos 
de pós-graduação stricto sensu 

 3.4 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 
pesquisa ou iniciação científica, a inovação tecnológica e o 
desenvolvimento artístico e cultural 

 3.5 Políticas institucionais e ações acadêmico-administrativas para a 
extensão 

 3.6 Políticas institucionais e ações de estímulo e difusão para a produção 
acadêmica docente 

 3.7 Política institucional de acompanhamento dos egressos 

 3.8 Política institucional para internacionalização 

 3.9 Comunicação da IES com a comunidade externa 

 3.10 Comunicação da IES com a comunidade interna 

 3.11 Política de atendimento aos discentes 

 3.12 Políticas institucionais e ações de estímulo à produção discente e à 
participação em eventos (graduação e pós-graduação) 

 
Eixo 4: Políticas de Gestão 
 
O Eixo “Políticas de Gestão” tem como foco a verificação do desenvolvimento das 

políticas de pessoal e da organização e gestão da instituição. Abrange, ainda, elementos do 
planejamento e da sustentabilidade financeira da IES para garantir o seu pleno 
desenvolvimento de forma sustentável.  

 
Esse Eixo contempla as dimensões 5 (Políticas de Pessoal), 6 (Organização e 

Gestão da Instituição) e 10 (Sustentabilidade Financeira) do Sinaes. 
 
Para a dimensão 5, avalia-se, identificando as fortalezas e fragilidades, a política 

de Recursos Humanos existente na Instituição, buscando desenvolver e/ou aprimorar o 
desenvolvimento profissional e as condições de trabalho do capital humano atuante na 
Instituição, observando os seguintes aspectos: acompanhar a realização das Metas desta 
Dimensão no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), que tratam das Políticas de 
pessoal, de carreiras do corpo docente e corpo técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, 
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desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho e do perfil dos contratos de 
trabalho, titulação, regime de trabalho e condições Institucionais.  

 
Para a dimensão 6, acompanha-se as Metas desta Dimensão no PDI, que tratam 

da 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.  

 
Para a dimensão 10, avalia-se a capacidade de administração financeira da 

Instituição, buscando o cumprimento dos compromissos institucionais, a manutenção da 
sustentabilidade e equilíbrio financeiro. Estabelecer políticas de manutenção de estudantes e 
captação de recursos junto a órgãos financiadores para a sustentabilidade da Instituição.  

 
O texto do relatório deverá apresentar fatos e dados que justifiquem:  

 4.1 Titulação do corpo docente 

 4.2 Política de capacitação docente e formação continuada 

 4.3 Política de capacitação e formação continuada para o corpo técnico-
administrativo 

 4.4 Política de capacitação e formação continuada para o corpo de tutores 
presenciais e a distância 

 4.5 Processos de gestão institucional 

 4.6 Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 

 4.7 Sustentabilidade financeira: relação com o desenvolvimento 
institucional 

 4.8 Sustentabilidade financeira: participação da comunidade interna 
 
Eixo 5: Infraestrutura Física 
 
No Eixo “Infraestrutura Física”, verificam-se as condições que a IES apresenta para 

o desenvolvimento de suas atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. Esse Eixo 
contempla a dimensão 7 (Infraestrutura Física) do Sinaes 

 
Para a dimensão 7, deve-se avaliar a infraestrutura física e tecnológica existentes 

na Instituição e sua adequabilidade para atendimento das atividades de ensino, pesquisa e 
extensão; a consonância destas informações com as constantes no PDI e o grau de satisfação 
dos usuários dos serviços prestados, com vistas à definição de propostas de 
redimensionamento.  

 
O texto do relatório deverá apresentar fatos e dados que justifiquem:  

 5.1 Instalações administrativas 

 5.2 Salas de aula 

 5.3 Auditório(s) 

 5.4 Salas de professores 

 5.5 Espaços para atendimento aos discentes 

 5.6 Espaços de convivência e de alimentação 

 5.7 Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: 
infraestrutura física 
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 5.8 Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA 

 5.9 Bibliotecas: infraestrutura 

 5.10 Bibliotecas: plano de atualização do acervo 

 5.11 Salas de apoio de informática ou estrutura equivalente 

 5.12 Instalações sanitárias 

 5.13 Estrutura dos polos EaD 

 5.14 Infraestrutura tecnológica 

 5.15 Infraestrutura de execução e suporte 

 5.16 Plano de expansão e atualização de equipamentos 

 5.17 Recursos de tecnologias de informação e comunicação 

 5.18 Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA 
 

 (4) Análise dos dados e das informações 
 
Os dados e as informações apresentadas no desenvolvimento deverão ser 

analisados e apropriados pelos atores da instituição, culminando no planejamento e na 
execução das ações.  

 
Nesta seção deverão ser realizados o diagnóstico a respeito da IES, ressaltando os 

avanços e os desafios a serem enfrentados, e a indicação de quanto foi alcançado em relação 
ao que foi estabelecido no Plano de desenvolvimento Institucional (PDI), considerando o perfil 
e a identidade da IES. 

 
 

(5) Ações previstas com base nessa análise 
 

A partir da análise dos dados e das informações, deverão ser previstas as ações 
visando à melhoria das atividades acadêmicas e de gestão da instituição. 

 
Deste modo, será possível estabelecer coerência e continuidade entre os dados 

apresentados, facilitando o desenvolvimento do relatório de autoavaliação, bem como o 
processo avaliativo em sua integralidade.  
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10. Relato Institucional 
 
 

Para ampliar e fortalecer a relação entre os processos de avaliação e os processos 
de gestão, bem como o autoconhecimento das IES e o consequente aprimoramento das 
atividades de ensino, pesquisa e extensão, o Relato Institucional foi concebido como uma 
inovação do Instrumento para Avaliação Institucional Externa, publicado na Portaria nº 92 de 
31 de janeiro de 2014, que objetiva integrar os resultados e as ações de avaliação interna e de 
avaliação externa aos processos de gestão das IES. 

 
O RI subsidia o ato de credenciamento e recredenciamento institucional e a 

transformação de organização acadêmica. Consiste em um documento que deve ser 
organizado da seguinte forma: relato avaliativo do PDI, síntese histórica dos resultados dos 
processos avaliativos internos e externos da IES e síntese histórica do planejamento de ações 
acadêmico-administrativas decorrentes dos resultados das avaliações. 

 
Tal proposta está em consonância ao disposto no inciso IV do Art. 3º da Lei do 

Sinaes, que define “a 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” como uma dimensão a ser considerada nos processos de avaliação e de 
desenvolvimento institucional. 

 
De forma distinta dos relatórios de autoavaliação institucional elaborados pela 

CPA que materializam a avaliação interna, o Relato Institucional (RI) tem por objetivo 
evidenciar como os processos de gestão institucional se desenvolvem a partir das avaliações 
externas e das avaliações internas.  

 
Deste modo, no RI a instituição deve evidenciar a interação entre os resultados do 

conjunto de avaliações (externas e internas) e suas atividades acadêmico-administrativas, de 
forma a demonstrar as ações implementadas e as melhorias da IES. Isto é, no relato deve 
constar como as avaliações influenciaram ou modificaram o processo de gestão da IES e seus 
planos de melhoria, dando destaque para a evolução acadêmica da IES.  

 
O Relato Institucional não é o único documento de referência para as avaliações 

in loco. Para as avaliações in loco, a leitura de um conjunto de documentos e relatórios 
(Formulário eletrônico de avaliação, PDI, PPI, Relatório da CPA) é fundamental, já que são 
complementares e fornecem aos avaliadores um conhecimento integrado e aprofundado da 
IES. O RI é um dos documentos que irá subsidiar a análise empreendida pelo avaliador. Ele 
focaliza alguns processos importantes da IES, mas não todos. Deste modo, não é possível que o 
avaliador se acomode com a leitura apenas deste documento, já que não contempla toda a 
realidade e dimensões de uma IES. 

 
O RI não é apenas uma síntese, que repete o conteúdo de outros documentos. 

Sua elaboração pode ser considerada, também, como uma possibilidade de produzir 
conhecimento sobre a IES, sobretudo, no que tange a articulação entre o resultados das 
avaliações e os processos de gestão. O RI é uma inovação do instrumento de Avaliação 
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Institucional que focaliza os processos de gestão da IES, como um todo, assim como o 
Relatório da CPA também focaliza as ações desenvolvidas pela IES como um todo, sem deixar 
de considerar os processos dos cursos que a constituem. 

 
Ao focalizar a evolução acadêmica da IES com base na relação entre planejamento 

de gestão e avaliações institucionais, a elaboração do RI caracteriza uma fase de feedback 
(retroalimentação) e avaliação do alcance dos objetivos propostos no Plano de 
Desenvolvimento Institucional (PDI) e das ações e metas a eles relacionados. Dessa forma, as 
ações que tiveram sua origem nos processos de avaliação interna e externa devem visar à 
execução do PDI, assim como sua atualização ou reformulação.  

 
Em uma visão ampla, o RI deve analisar como a estratégia adotada pela 

Instituição, e as ações e atividades dela decorrentes, atende às orientações estratégicas 
definidas em seu planejamento, sendo essas: sua missão, sua visão e seus objetivos. 

 
 

Estrutura do Relato Institucional 
 
O RI deve conter no máximo 10 (dez) páginas, onde a IES deve apresentar os 

processos de gestão desenvolvidos a partir da análise dos resultados das avaliações. Sua 
estrutura deve contemplar os seguintes elementos:  

 
I – Breve histórico da IES: criação, trajetória, modalidades de oferta da IES, 

número de docentes e discentes, quantidade de cursos oferecidos na graduação e na pós-
graduação, áreas de atuação na graduação, na extensão e áreas de pesquisa, se for o caso.  
 

II – Conceitos obtidos pela IES nas avaliações externas institucionais e de curso: 
Conceito de Curso (CC), Conceito Preliminar de Curso (CPC), Conceito ENADE, Índice Geral de 
Cursos Avaliados (IGC) e o Conceito Institucional (CI). Este elemento deve contemplar, ainda, o 
histórico da evolução desses conceitos, quando for o caso.  

 
III – Projetos e processos de autoavaliação: breve apresentação do 

desenvolvimento dos projetos e processos de autoavaliação (avaliação interna), que 
culminaram na elaboração do relatório da CPA, desde o último ato regulatório.  

 
IV – Divulgação e análise dos resultados da autoavaliação: divulgação de um 

resumo do relatório da CPA desde o último ato regulatório, seguido de análise sintética dos 
resultados.  

 
V – Plano de melhorias a partir dos processos avaliativos: apresentação de ações 

planejadas a partir dos resultados da autoavaliação e das avaliações externas.  
 
VI – Processos de gestão: apresentação dos processos de gestão (ações 

acadêmico-administrativas), desenvolvidos a partir das avaliações externas e das avaliações 
internas, que possam evidenciar a trajetória de melhorias da IESe sua relação com as 
avaliações. Este elemento deve contemplar, ainda, o alcance dos objetivos propostos no PDI e 
das ações e metas a ele relacionado.  
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VII – Demonstração de evolução institucional: síntese acerca da relação entre 
processos de gestão, processos de avaliação (interna e externa) e evolução institucional. 

 
 

Relação entre RI e atos normativos 
 
Uma vez que o RI é uma inovação relacionada ao Instrumento para Avaliação 

Institucional Externa, a IES deverá apresentá-lo para atos de recredenciamento e/ou de 
transformação de organização acadêmica. 
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11. Gestão da avaliação dos cursos de graduação 
 
 

Com o objetivo de fornecer subsídios sobre a satisfação dos discentes e docentes 
de um determinado curso de graduação, a autoavaliação específica dos cursos de graduação 
deverá ser aplicada considerando-se os períodos de avaliações externas in loco de cursos 
realizadas pelo Inep/MEC na instituição ou para atender uma demanda específica. 

 
Para a realização desta autoavaliação, a coleta de dados poderá ser por meio de 

questionários eletrônicos, cujas informações, após tabulados, serão analisados e 
disponibilizados por relatórios aos gestores institucionais, à CPA e à sociedade em geral. 

 
O instrumento de autoavaliação de cursos poderá englobar os seguintes eixos: 

aspectos didático-pedagógicos do curso, que abrangem questões sobre estrutura pedagógica, 
suas disciplinas e professores; aspectos comunicacionais e tecnológicos; aspectos de 
infraestrutura que abrangerão questões sobre os departamentos, laboratórios, salas de 
reuniões e salas de aula; serviços e espaços disponíveis ao aluno como biblioteca e áreas 
externas; e programas de assistência ao estudante.  

 
Em paralelo, a realização da avaliação discente é parte integrante do processo de 

autoavaliação institucional, estando diretamente relacionada com outros processos de 
avaliação. Sua realização contribuirá para a racionalização de procedimentos e de informações 
para fins de elaboração de relatórios, por exemplo, de estágio probatório, progressão 
funcional, bem como instrumento de planejamento acadêmico. 

 
Esta avaliação poderá englobar três eixos: avaliação de desempenho docente; 

avaliação de infraestrutura do curso; e autoavaliação do aluno. Deverá ser disponibilizada para 
todos os discentes que cursarem componente curricular de cursos de graduação, 
preferencialmente através do sistema acadêmico da instituição. 

 
Desta forma, os resultados da avaliação poderão ser consultados no sistema 

acadêmico pelos gestores das unidades acadêmicas e pelos docentes avaliados. Recomenda-se 
a disponibilização semestral de um relatório com estes resultados para consulta dos demais 
gestores, órgãos colegiados, CPA e comunidade em geral por meio da página da instituição na 
internet. 

 
Outros instrumentos de avaliação realizados pela instituição de forma específica 

se juntam ao processo de autoavaliação institucional. Como exemplos, podem-se citar 
pesquisas de avaliação de egressos, pesquisas de evasão, pesquisas de perfis de alunos. 
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12. Avaliação na educação a distância (EaD) 
 
 

De acordo com o INEP, as Diretrizes e Normas Nacionais para a Oferta de 
Programas e Cursos de Educação Superior na Modalidade a Distância definem que a educação 
a distância é caracterizada como modalidade educacional na qual a mediação didático-
pedagógica, nos processos de ensino e aprendizagem, ocorre com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, políticas de acesso, 
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, de modo que se propicie, ainda, 
maior articulação e efetiva interação e complementariedade entre a presencialidade e a 
virtualidade "real", o local e o global, a subjetividade e a participação democrática nos 
processos de ensino e aprendizagem em rede, envolvendo estudantes e profissionais da 
educação (professores, tutores e gestores), que desenvolvem atividades educativas em lugares 
e/ou tempos diversos. 

 
A EAD deve compor a política institucional das IES que a ofertam e, portanto, a 

CPA deve certificar-se de que esta modalidade de ensino consta do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e dos Projetos Pedagógicos dos 
Cursos (PPC). Deve-se verificar se são atendidos as políticas educacionais vigentes, as Diretrizes 
Curriculares Nacionais, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e os 
padrões e referenciais de qualidade, estabelecidos pelo Ministério da Educação (MEC), em 
articulação com os comitês de especialistas e com o Inep. Os cursos superiores, na modalidade 
EaD, devem cumprir, rigorosamente, essas Diretrizes e Normas e as Diretrizes Curriculares 
Nacionais dos cursos de graduação. 
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13. Recursos tecnológicos disponíveis 
 
 

A adoção de recursos de tecnologia da informação propicia benefícios para a 
gestão das ações desenvolvidas pelas organizações. O uso destas ferramentas pode evitar 
lentidão nas comunicações, tráfego desnecessário de papéis e sujeição a variados tipos de 
erros de gestão. 

 
Para os trabalhos das comissões de avaliação, a utilização da tecnologia da 

informação pode resultar portanto nos seguintes benefícios: 

 redução de erros; 

 aumento da produtividade; 

 segurança aos dados; 

 diminuição do desperdício; 

 otimização da tomada de decisão. 
 

Lévy (2004) desenvolveu o conceito da inteligência coletiva como sendo um 
sistema colaborativo que agrega a inteligência e as informações geradas e acumuladas por 
cada indivíduo integrante do sistema, independentemente de sua diversidade geográfica ou 
cultural. Este conceito é importante para o contexto dos trabalhos de condução de processos 
avaliativos, pois a CPA, por determinação normativa, deve ter em seu quadro um quantitativo 
considerável de membros pertencentes a diversos segmentos de atuação profissional e 
acadêmica. Devem pertencer a seu quadro: docentes de variadas áreas do conhecimento, 
servidores técnico-administrativos atuantes em setores distintos, discentes de cursos variados 
na instituição e membros da comunidade externa. Assim, considerar o conceito da inteligência 
coletiva de Lévy relevante e pertinente para os trabalhos desenvolvidos pelas CPAs contribui 
para o desenvolvimento dos procedimentos de sistematização, acumulação e arquivamento do 
conhecimento dos membros da comissão, por pertencerem a segmentos e culturas 
diversificadas. 

 
A solução para a organização das informações que resultam do desenvolvimento 

dos trabalhos e das discussões geradas por este grupo tão heterogêneo de membros residirá 
no usufruto dos recursos tecnológicos, ferramentas que provavelmente encontram-se 
disponíveis nas organizações, considerando-se o nível de avanço tecnológico alcançado pela 
sociedade contemporânea, com todo o aparato de equipamentos, aplicativos de informática e 
de profissionais da Tecnologia da Informação (TI) encontrado nas organizações. 

 
Silva (2012) adverte que, pelo fato de a gestão eficiente de uma IES ser complexa, 

a criação de valor para discentes, professores, funcionários e sociedade está fundamentada no 
gerenciamento equilibrado dos ativos intangíveis (conhecimento, processos, sistemas e 
informação) que se traduzirá em excelência na prestação dos serviços educacionais. 

 
Maekawa, Carvalho e Oliveira (2013) afirmam que é imprescindível uma 

organização desenvolver e implantar instrumentos tecnológicos e gerenciais para a conquista 
de vantagens competitivas em um ambiente corporativo complexo, onde permanentemente 
ocorrem intensas transformações tecnológicas e constantes alterações nos padrões de 
exigência dos consumidores: 
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Os sistemas de gestão da qualidade (SGQ) são uma interessante alternativa, pois 

desenvolvem um padrão de melhoria a partir da motivação do quadro de colaboradores, do 
controle de processos, da identificação de requisitos e atendimento das necessidades dos 
clientes. 

 
Mais especificamente no ambiente da CPA, é relevante aos trabalhos da comissão 

definirem-se os tipos de ferramentas tecnológicas apropriadas para a gestão eficiente da 
avaliação. A constatação de que determinadas soluções de informática (que inclusive não 
precisam ter estruturas tão complexas) podem exercer impacto positivo na implementação de 
um novo sistema de trabalho na comissão, certamente proporcionam alívio a seus integrantes, 
na medida em que as atenções e esforços do grupo passam a focar-se com mais precisão na 
atividade-fim: o processo de autoavaliação institucional. 

 
Neste sentido, os recursos tecnológicos, hoje acessíveis a todas as organizações, 

devem ser orientados a suprir a ausência, quando houver, de instrumentos ágeis para a 
realização das mudanças propostas pelos processos avaliativos. Nos ambientes organizacionais 
é comum a utilização do método de gestão 5W1H  (What, Who, Where, When, Why e How). 
Sistemas de gestão que permitam controlar, por exemplo, o andamento das ações com 
cadastro de prazos, cronogramas, locais de execução, responsáveis pela execução, e que 
apontem para os diversos usuários do sistema a etapa e a situação em que se encontra a 
execução de cada ação, podem ser ótimas ferramentas para o acompanhamento das metas e 
o estabelecimento de novas providências ou ações pela CPA. Estes sistemas podem ser 
desenvolvidos pelos setores de TI das IES, como também podem ser facilmente encontrados 
no mercado para aquisição, e a baixo custo. Assim, se por um lado não há dificuldade em 
adquiri-los, por outro, e justamente por afetar o comportamento cultural da organização, o 
empenho residirá na definição da postura adequada da comissão para a assimilação das novas 
ferramentas tecnológicas adotadas pela CPA e das exigências destes sistemas para o perfeito 
funcionamento, a partir do qual poder-se-á extrair os resultados pretendidos. 

 
Com esta preocupação, Corrêa et al. (2015) afirmam que, da mesma forma que o 

Sinaes propõe a avaliação in loco dos cursos de graduação com o suporte do sistema de 
informação e-MEC , nenhum software de gestão funcionará com eficácia sem considerar-se a 
dimensão humana. 

 
Assim, não será possível pensar que na condução de um trabalho de grande 

envergadura como se apresentam os processos de avaliação institucional conduzidos pelas 
CPAs, se possa descartar a utilização de recursos tecnológicos para o suporte dos trabalhos, 
nem tampouco que os membros da comissão desconsiderem a estrita relação do conceito da 
inteligência coletiva proposto por Lévy com os benefícios proporcionados pela utilização dos 
recursos tecnológicos disponíveis na organização. 
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14. Relação entre o processo de autoavaliação institucional e a sustentabilidade 
financeira das IFES 
 
 

Fatores externos levam o Estado a buscar maior eficiência na prestação dos 
serviços públicos. A inovação surge como consequência da pressão exercida pela sociedade na 
busca de maior eficiência das funções do Estado. A Emenda Constitucional nº 19/1998 (BRASIL, 
1998), dez anos depois de promulgada a Constituição Federal, incluiu a palavra “eficiência” aos 
princípios da administração pública. O art. 37 da Constituição Federal (BRASIL, 1988) passou a 
estabelecer que a administração pública obedecerá aos princípios de legalidade, 
impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eficiência como meta, inovação e 
tecnologias de informação como ferramentas, serão importantes fatores a serem considerados 
na condução dos processos de avaliação. 

 
A aprovação do Plano Nacional de Educação (PNE) para o período 2014-2024 

(MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2014) propõe metas relacionadas ao acesso e à qualidade do 
ensino básico, técnico e superior, à gestão e ao financiamento. Estão em evidência atualmente 
no cenário nacional, as discussões em torno dos recursos financeiros para o financiamento da 
educação. Assim, torna-se fundamental que as IFES assumam uma posição estritamente 
atenta a este contexto, com planejamento e implementação de ações que garantam os 
recursos necessários ao seu crescimento, manutenção e desenvolvimento dos objetivos e 
finalidades institucionais. 

 
Ocorrem atualmente debates em níveis bastante avançados em Grupos de 

Trabalho compostos por membros do MEC e da Associação Nacional dos Dirigentes das 
Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), sobre a matriz de distribuição orçamentária 
dos recursos destinados a Despesas de Custeio e de Capital das IFES (ANDIFES, 2013). Estes 
debates tiveram início a partir da publicação do Decreto nº 7.233/2010 (BRASIL, 2010) que 
definiu que o cálculo da divisão dos recursos entre as IFES utilizará variáveis relacionadas a 
diversos conceitos de qualidade obtidos em processos de avaliação realizados pelo Ministério 
da Educação e a índices de desempenho e produtividade que considerarão dados da 
graduação e da pós-graduação: ingressos, matrículas, evasões e concluintes, oferta de cursos, 
produção de conhecimentos, registros e comercialização de patentes, relação entre o número 
de alunos e de docentes, conceitos dos programas de pós-graduação, programas de extensão, 
além de outros que deverão ser propostos como fruto dos estudos em andamento no Grupo 
de Trabalho. 

 
Utilizando-se, a título exemplificativo, dos dados da Universidade Federal dos 

Vales do Jequitinhonha e Mucuri referentes a quantitativos de alunos matriculados, 
ingressantes e concluintes, além das características inerentes aos cursos desta universidade 
tais como pesos e bônus, consideradas para o cálculo da divisão dos recursos financeiros entre 
as IFES, a Figura 2 apresenta a participação de cada variável na definição da fatia orçamentária 
destinada pelo MEC à UFVJM. 
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Figura 2. Peso percentual das variáveis pertencentes à UFVJM no cálculo da Matriz de 
Orçamento OCC (Outros Custeios e Capital) 
 

 
 
 

Anualmente, é garantido para cada universidade, no mínimo, o recurso 
disponibilizado no ano anterior. Será sobre a parcela de aporte acrescentado ao orçamento 
total das universidades, geralmente correspondente a reajustes pela inflação, que incidirão as 
regras de cálculo de sua divisão entre as universidades, pela matriz de distribuição 
orçamentária. 

 
Na figura 2, o primeiro círculo, composto por duas fatias, corresponde ao recurso 

orçamentário total disponibilizado para a UFVJM para aplicação em custeios, despesas 
diversas e investimentos no ano-exercício de 2017. A fatia maior equivale exatamente ao 
recurso total disponibilizado para o ano-exercício de 2016. Para o ano de 2017, foi adicionada 
a fatia menor, que corresponde a uma fração do reajuste aplicado sobre o recurso total do ano 
anterior, calculada a partir da contraposição, por exemplo, dos números da UFVJM com os das 
outras universidades (para o orçamento de 2017 são considerados os dados do ano-base de 
2015). Assim, esta segunda fatia do círculo maior, na figura, corresponde efetivamente à 
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fração que foi adicionada ao recurso do ano anterior, resultando no recurso destinado ao 
custeio e investimentos da UFVJM para o ano de 2017. 

 
Impactam no cálculo desta fatia os quantitativos de alunos, os conceitos de 

qualidade de cursos e instituição, os pesos dos cursos ofertados e bônus concedidos a cursos 
noturnos e a cursos fora de sede, na medida dos percentuais indicados na figura (UFVJM, 
2017). 

 
Assim, considerando-se o Decreto nº 7.233/2010 (BRASIL, 2010), as regras já 

estão postas para as IFES e os recursos serão distribuídos entre as mesmas mediante cálculos 
criteriosos que considerarão os conceitos de avaliação instituídos pelo Sinaes e índices de 
produtividade. Portanto, considerando-se aspectos de capacidade e sustentabilidade 
financeiras das IFES, toma proporções importantes a atuação decisiva das CPAs, 
principalmente naquelas instituições, geralmente mais novas, que possuem porte menor 
quando comparadas com as instituições mais antigas e consolidadas, localizadas 
principalmente nas capitais. As IFES menores devem atentar-se ao fato de que a distribuição 
dos recursos orçamentários considera também, como dito, os índices de desempenho e de 
produtividade das IFES, e é primordial que estas instituições fortaleçam permanentemente os 
seus processos avaliativos de forma a localizar deficiências, corrigi-las e implementar 
mudanças para que sejam páreas àquelas grandes que já têm um sistema dinâmico e 
organizado de avaliação institucional. 

 
Apesar de Solomon (1986) em sua obra sobre a importância da pequena empresa, 

tratar especificamente das pequenas empresas no ambiente corporativo, seus estudos se 
inserem muito bem no contexto de determinados setores da iniciativa pública e das IFES mais 
novas. Ele afirma que "uma das vantagens mais significativas da pequena empresa sobre seus 
concorrentes de maior porte é sua maior rapidez e flexibilidade de ação" (SOLOMON, 1986, p. 
47). Apesar de que as dificuldades se apresentam às universidades mais novas, a afirmação do 
autor é alentadora. Para as instituições que se encontram na parte mais inferior de diversos 
rankings de universidades, correspondentes geralmente, em sua maioria, às instituições mais 
novas e menores, a atuação da CPA é de fundamental importância, inclusive no quesito de 
sustentabilidade financeira. 

 
A sustentabilidade financeira das instituições é uma das dimensões pertencentes 

ao processo de avaliação do Sinaes. No caso das instituições federais, é relevante que a CPA 
conheça, aplique e difunda o modelo de funcionamento da Matriz OCC nas IFES. Discussões, 
como as seguintes, promovidas pelas CPAs, estão diretamente relacionadas com o orçamento 
das IFES: Estamos formando nossos alunos? Como estamos formando nossos alunos? Como 
está o desempenho de nossos cursos? Em qual momento da trajetória do aluno ele se torna 
retido? Qual a melhor estratégia para as decisões a serem tomadas? Conforme demonstrado 
na Figura 1, estas questões têm relação direta com as variáveis pertencentes à Matriz OCC. 

 
A atuação da CPA adquire relevância pois, ao diagnosticar problemas detectados 

em aspectos relacionados a, como exemplos, ingressos e conclusão de cursos e índices de 
evasão e de retenção de alunos, a CPA, além de cumprir com sua missão, contribuirá para a 
questão da sustentabilidade financeira da instituição. 
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