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Resumo  

 
O escopo desta pesquisa está voltado para uma análise sobre a avaliação externa 
em 16 (dezesseis) cursos de graduação da Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM). Na região norte, em especial no Amazonas, a UFAM tem sua relevância no 
desenvolvimento e transformação das comunidades tradicionais (ribeirinhas e povos 
indígenas) pois atende todas essas comunidades. Assim sendo, a instituição tem 
importância significativa na formação da comunidade em que está inserida, bem 
como importância reconhecida no âmbito do ensino, pesquisa e extensão. Desse 
modo, a UFAM, em suas 23 unidades acadêmicas, vem recebendo visitas in loco, 
em processos de avaliação externa, para reconhecimento e renovação de 
reconhecimento dos cursos de graduação, tanto no Campus em Manaus como nas 
unidades acadêmicas do interior do Estado, onde estão inseridos os polos de grande 
relevância para essa região. O presente estudo tem como objetivo analisar os 
impactos decorrentes do processo de avaliação externa nos cursos de graduação da 
UFAM. A coleta de dados se fundamentou no exame de documentos, relatórios de 
avaliação dos cursos de graduação da UFAM que receberam visitas in loco, para 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso, Planos de 
Desenvolvimento Institucional – PDI da instituição, Relatório de Gestão, registros 
diversos e análise dos relatórios institucionais de autoavaliação desenvolvidos pela 
CPA. As categorias analisadas neste estudo foram: Organização Didático-
Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura. Os relatórios de avaliação analisados 
foram divididos da seguinte forma: 3 (três) cursos de bacharelado da Faculdade de 
Ciências Exatas/ICE, 2 (dois) cursos de licenciatura da Faculdade de Letras – FLET 
e 1 (um) do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais – IFCHS. Nas 
unidades acadêmicas, localizadas no interior, foram analisados relatórios de 
avaliação de 10 (dez) cursos de graduação, sendo 1 (um) curso de bacharelado e 1 
(um) curso de licenciatura, por unidade acadêmica, perfazendo um total de 2 (dois) 
cursos por unidade. O critério da escolha destas unidades ICE, FLET e 
UFAM/MULTICAMPI se deu pelo número de visitas in loco (seja para renovação e 
principalmente para reconhecimento de curso de graduação) realizadas nos últimos 
anos. Os resultados apontaram impactos positivos decorrentes na autoavaliação, 
ação desenvolvida pela CPA, criação das Comissões Setoriais de Avaliação, 
consolidação do Projeto “Sucesso na Graduação”, qualificação do corpo docente, 
bem como a produção científica, ampliação da área construída da UFAM, 
implantação do sistema (SISTEBIB) na biblioteca e institucionalização do Núcleo de 
Inclusão EUAPOIO. 

 
 

Palavras-chave; UFAM; Ensino Superior; Avaliação Externa. 
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Abstract 

The scope of this research is focused on an analysis of the external evaluation in 16 
(sixteen) undergraduate courses, from the Universidade Federal do Amazonas 
(UFAM). In the northern region, especially in Amazonas, UFAM has its relevance in 
the development and transformation of traditional communities (riverine and 
indigenous peoples), because it serves all these communities. Thus, the institution 
has significant importance in the formation of the community in which it is inserted, as 
well as, an important part recognized in the scope of teaching, research and 
extension. In this way, UFAM in its 23 academic units has been receiving on-site 
visits, in external evaluation processes, for recognition and renewal and recognition 
of undergraduate courses, in the Campus in Manaus and in the academic units of the 
interior of the State, where the poles of great relevance to this region. This study 
aims to analyze the impacts of the external evaluation process in UFAM 
undergraduate courses. The collection of data was based on the examination of 
documents, evaluation reports of UFAM undergraduate courses that received on-site 
visits, for Recognition, and Renewal of Course Recognition, Institutional 
Development Plans - Institutional DPI, Management Report, records analyzes of the 
institutional self-assessment reports developed by the CPA. The categories analyzed 
in this study were: Didactic-Pedagogical Organization, Faculty and Infrastructure. 
The evaluation reports analyzed were divided as follows: 3 (three) baccalaureate 
courses at the Faculdade de Ciências Exatas / ICE, 2 (two) undergraduate courses 
at the Faculty of Letters - FLET and 1 (one) from the Institute of Philosophy, 
Sciences Human and Social - IFCHS. In the academic units located in the interior, 
evaluation reports of 10 (ten) undergraduate courses were analyzed, being one (1) 
baccalaureate course and one (1) undergraduate course per academic unit. Making 
a total of 2 (two) courses per unit. The criterion for choosing these ICE, FLET and 
UFAM / MULTICAMPI units was the number of on-site visits (both for renewal and 
mainly for undergraduate course recognition) in recent years. The results showed 
positive impacts resulting from the self-evaluation of the CPA, creation of the 
Sectoral Commissions for Evaluation, consolidation of the "Success in Graduation" 
Project, qualification of the faculty, as well as scientific production, expansion of 
UFAM's built area, system (SISTEBIB) in the library and institutionalization of the 
EUAPOIO Inclusion Center. 

 

Keywords; UFAM; Higher Education; External Evaluation. 
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1 Introdução  

 

A avaliação institucional é percebida como um processo transformador da 

sociedade, na perspectiva da autonomia dos indivíduos, das Instituições de 

Educação Superior (IES) e da comunidade em geral. Assim sendo, deve ser 

democrática e participativa.   

 

Para Davok (2006, p. 31) “na educação superior, o papel da avaliação é o de 

assegurar que a gestão e a integração do ensino à pesquisa e à extensão estejam 

continuamente sob crítica, com vistas a garantir a qualidade das IES e dos seus 

programas e cursos”.  

 

Assim, a avaliação é entendida como um instrumento singular no desenvolvimento 

da qualidade na educação, contribuindo com o aperfeiçoamento individual e 

institucional, transformando a realidade social:  

a avaliação institucional é um empreendimento que busca a promoção da 
tomada de consciência sobre a instituição. Seu objetivo é melhorar a 
universidade. A autoconsciência institucional constitui importante subsídio 
para o processo da tomada de decisão de seus membros, tanto na forma de 
encaminhar a avaliação na identificação de critérios e procedimentos, como 
na utilização dos resultados (Dias Sobrinho & Ristoff, 2003, p. 28). 

 

Desse modo, a avaliação tem como importante aporte melhorar a qualidade nas IES, 

não somente na infraestrutura, mas também desenvolver suporte pedagógico na 

melhoria do ensino-aprendizagem. Assim, ações pertinentes à avaliação se 

tornaram foco de discussões por entidades representativas de docentes, gestores, 

estudantes e órgão do governo. Foram executadas diferentes propostas de 

avaliação do ensino superior, contribuindo com ações voltadas para a expansão, a 

oferta e a democratização do ensino de qualidade, sendo que  

a avaliação é um processo permanente de autoconsciência, tomada de 
posição, revisão reformulada ou redirecionamento de rumos institucionais e 
de programas e atividades. Tal processo, com certeza é fundamento 
indispensável para a garantia e a melhoria da qualidade. E seus resultados 
obviamente, enriquecem e, até mesmo, dão sentido aos procedimentos de 
regulação. Tanto a autorregulação pelas próprias instituições que fazem a 
educação superior, como a regulação que compete ao Poder Público exercer 
(Martins, 2005, como citado em Burlamaqui, 2008, p. 140). 
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Tais processos avaliativos internos1 e externos2 são peças necessárias para o 

desenvolvimento de políticas públicas voltadas para a qualidade da educação 

superior. Desse modo, a qualidade educacional tem sido empregada para 

referenciar a eficiência, a eficácia e a efetividade no âmbito educacional.  

 

Na região norte, em especial no Amazonas, a Universidade Federal do 

Amazonas/UFAM tem sua relevância no desenvolvimento e transformação das 

comunidades tradicionais (ribeirinhas e povos indígenas), pois atende todas essas 

comunidades. Assim sendo, a instituição tem importância significativa na formação 

da comunidade em que está inserida, bem como importância reconhecida no âmbito 

do ensino, pesquisa e extensão.  

 

A UFAM, considerada como centro de excelência e formação do ensino superior ao 

longo de seus 109 anos, vem contribuindo com o crescimento e o desenvolvimento 

da Amazônia. Tem como missão cultivar o saber em todas as áreas do 

conhecimento por meio do ensino de graduação de qualidade. A Instituição vem 

ampliando suas instalações e unidades acadêmicas na sede (Manaus) e 

principalmente, no interior do Estado do Amazonas, com a implantação da 

UFAM/MULTICAMPI3, oportunizando aos acadêmicos condições permanentes de 

estudo e desenvolvimento.  

 

                                                             
1
Para o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira/INEP, órgão do 

Ministério da Educação responsável pela operacionalização do Sistema Nacional de Avaliação das 

Instituições de Educação Superior (SINAES), a avaliação interna ou autoavaliação é caracterizada 

por um processo contínuo por meio do qual as IES desenvolvem internamente uma avaliação 

buscando o autoconhecimento de sua cultura e sua própria realidade, portanto, considerada de 

caráter educativo. Avaliação interna é coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

instituída por cada instituição.  

2
 A avaliação externa é a ação de avaliação do Ministério da Educação que avalia as instituições por 

meio de um processo e utilização de instrumentos de avaliação. Este processo externo deve 

considerar a avaliação interna. Para ser realizada, exige organização, sistematização e inter-relação 

de um conjunto de informações quantitativas e qualitativas, além da formulação de juízos de valor 

sobre a qualidade das práticas e da produção teórica de toda a instituição. Essas avaliações são 

realizadas por membros externos (designados pelo INEP), pertencentes à comunidade científica e 

acadêmica.  

3
 Nome dado às unidades acadêmicas, localizadas no interior do estado. Criadas por meio do 

Programa de Expansão do Ensino Superior, promovido pelo Governo Federal, que traz como 

denominação no Amazonas a sigla “UFAM MULTICAMPI”. 
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Com base no Plano Pedagógico Institucional da UFAM (2010) os novos Campi, 

implantados no interior do Estado do Amazonas a partir de 2005, constituem as 

Unidades Acadêmicas Permanentes: Instituto de Natureza e Cultura, criado no 

Campus do Polo Alto Solimões, sediado em Benjamin Cultura/INC4, com área 

correspondente a 2.001,86 m², cuja mesorregião abrange os Municípios de Amaturá, 

Atalaia do Norte, Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São 

Paulo de Olivença, Tabatinga e Tonantins. Neste Instituto são oferecidos os 

seguintes cursos de graduação: Administração, Antropologia, Ciências Agrárias e do 

Ambiente, Ciências: Biologia e Química, Letras: Língua Portuguesa e Língua 

Espanhola e Pedagogia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

O Instituto de Saúde e Biotecnologia/ISB5, implantado no Campus do Polo Médio 

Solimões, na sede do município de Coari, possui uma área de 1.344,05 m², 

abrangendo os municípios de Alvarães, Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Codajás, 

Coari, Maraã, Tefé e Uarini. O ISB oferece os cursos de Biotecnologia, Ciências: 

Biologia e Química, Ciências: Matemática e Física, Enfermagem, Fisioterapia, 

Medicina e Nutrição.               

 

O Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente/IEAA6, fixado no Campus do Polo 

Vale do Rio Madeira, sediado em Humaitá, possui uma área de 1.685,25 m², 

abrangendo os municípios de Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré e Novo Aripuanã. O 

IEAA oferece os seguintes cursos: Agronomia, Ciências: Biologia e Química, 

Ciências: Matemática e Física, Engenharia Ambiental, Letras: Literatura e Língua 

Portuguesa e Inglesa e Pedagogia.   

 

                                                             
4
 Foi instituído pela Resolução nº 024/2005 do Conselho Universitário - CONSUNI, no dia 25 de 

novembro de 2005 e a Unidade Acadêmica Permanente de Benjamin Constant pela Resolução nº 

027/2005 CONSUNI.  

5
 O Campus Universitário de Coari, foi instituído no dia 25 de novembro de 2005 através da 

Resolução nº 020/2005 – CONSUNI e a Unidade Acadêmica Permanente de Coari, foi criado pela 

resolução nº 026/2005 – CONSUNI. 

6
  A Unidade Acadêmica Permanente de Humaitá foi instituída pela Resolução nº 028/2005 – 

CONSUNI. 
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O Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia/ICET7, instalado no Campus do Polo 

Médio Amazonas, com sua sede em Itacoatiara, possui uma área de 5.653,50m² e 

abrangência aos municípios de Autazes, Itacoatiara, Itapiranga, Nova Olinda do 

Norte, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e Urucurituba. O 

ICET oferece os seguintes cursos de graduação: Agronomia, Engenharia de 

Software, Engenharia de Produção, Engenharia Sanitária, Farmácia, Química 

Industrial, Ciências: Biologia e Química e Ciências: Matemática e Física. 

 

Por fim, tem-se o Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia/ICSEZ8, 

situado no Campus do Polo Baixo Amazonas, cuja sede em Parintins, possui uma 

área de 1.387,93 m² e se destina a servir os municípios de Barreirinha, Boa Vista do 

Ramos, Maués, Nhamundá e Parintins. Este Instituto oferece os cursos de 

Administração, Artes Plásticas, Comunicação Social/Jornalismo, Educação Física, 

Pedagogia, Serviço Social e Zootecnia.                  

 

Deste modo, a UFAM, em suas 23 unidades acadêmicas, vem recebendo visitas in 

loco, em processos de avaliação externa, para reconhecimento e renovação e 

reconhecimento dos cursos de graduação, no Campus em Manaus e nas unidades 

acadêmicas do interior do Estado, onde estão inseridos os polos de grande 

relevância para essa região.  

 

Assim, considerando o exposto e a importância do processo avaliativo para a gestão 

da IES e seus cursos, nosso estudo busca responder à seguinte questão: Quais os 

impactos decorrentes do processo de avaliação externa nos cursos de graduação da 

UFAM? 

1.1 Objetivos 

 
Os objetivos, tanto o geral como os específicos delinearão com maior clareza a 

abrangência deste estudo. 

                                                             
7
  Em 2006, foi instituída a Unidade Acadêmica Permanente de Itacoatiara, por meio da Resolução nº 

024/2006 – CONSUNI.  

8
 A Unidade Acadêmica Permanente de Parintins foi criada através da Resolução nº 025/2006 – 

CONSUNI.  
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1.1.1 Objetivo geral 

Analisar os impactos decorrentes do processo de avaliação externa nos cursos de 

graduação da Universidade Federal do Amazonas (UFAM).  

1.1.2 Objetivos específicos 

 Descrever a trajetória da educação superior no Brasil e suas principais 

características; 

 Descrever os processos de avaliação no ensino superior no país; 

 Caracterizar a UFAM, suas unidades e a avaliação de seus cursos; 

 Relacionar os indicadores de desempenho com a avaliação das organizações 

educacionais. 

1.2 Justificativa  

 

A autora do presente trabalho atuou na CPA, nos anos de 2009 a 2013 e 

posteriormente em 2015, acompanhando as visitas de avaliação in loco em Manaus 

e nas unidades acadêmicas, localizadas no interior do Estado; portanto, há uma 

motivação pessoal e profissional com relação a este estudo.  

 

A autora é servidora ativa na UFAM, estando lotada no Departamento de Apoio ao 

Ensino/DAE, setor ligado à Pró-Reitoria de Ensino de Graduação/PROEG; os 

resultados desta pesquisa interessam diretamente ao setor. 

 

Ademais, a importância desta pesquisa para a gestão das organizações de 

educação superior é indiscutível, pois pode relacionar a avaliação a seus resultados, 

atrelando a ação de avaliação à gestão dos cursos nas IES, além de desenvolver 

um estudo novo relacionado à efetividade da avaliação. 

 

Para as unidades acadêmicas e CPA, é relevante conhecer os impactos da 

avaliação institucional nos cursos de graduação, auxiliando-os a desenvolver novos 

estudos e projetos na área.   
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1.3 Estrutura da dissertação  

 

Esta dissertação é desenvolvida em seis capítulos, incluindo a introdução, na qual 

se apresentam os objetivos, justificativa e relevância do estudo.  

 

O primeiro capítulo contém a introdução ao tema, que traz a relevância do estudo, a 

questão norteadora, os objetivos geral e específico, bem como a justificativa, 

oferecendo uma visão geral da pesquisa e sua contextualização. 

 

O capítulo 2 é composto pelo referencial teórico. Nele foram abordados os aspectos 

pertinentes à educação, conceitos e percepções; à educação superior no Brasil e 

seu contexto histórico; os desafios da educação superior; as políticas públicas 

voltadas para a avaliação do ensino superior; à avaliação do ensino superior no 

Brasil e sua relevância e o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior. 

Também foram discutidos indicadores para a avaliação de desempenho de 

programas e projetos relacionados aos conceitos de eficiência, eficácia e 

efetividade.  

 

No capítulo 3 é feita a caracterização da UFAM e das unidades acadêmicas de 

Manaus e UFAM/MULTICAMPI, sua história e pertinência para a região amazônica.  

 

No capítulo 4, descreve-se a metodologia proposta para a pesquisa e os passos que 

compõem o percurso metodológico. 

 

No capítulo 5, caracterizam-se os cursos de graduação avaliados da UFAM 

participantes deste estudo. 

 

No capítulo 6, são apresentados a análise dos dados e os resultados da pesquisa 

 

Por fim, no capítulo 7, são apresentadas as conclusões, considerações, limitações e 

sugestões para novos estudos no mesmo campo.  
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo serão discutidas questões e conceitos pertinentes ao tema proposto 

como foco nesta dissertação. Deste modo, objetiva-se estudar a educação superior 

no Brasil, a relevância da avaliação do ensino superior e o sistema de avaliação.  

2.1 Educação: processo dialético, conceitos e percepções 

 

Primeiramente é necessário perceber a educação como um processo de 

transformação da sociedade, sendo considerado um processo dinâmico, um bem 

comum e uma prática social. Em termos gerais, a educação é definida como um 

meio em que os hábitos, costumes e valores são passados às gerações futuras:  

A educação é uma prática social (como a saúde pública) cujo fim é o 
desenvolvimento do que na pessoa humana pode ser aprendido entre os tipos 
de saber existentes em uma cultura, para a formação de tipos de sujeitos, de 
acordo com as necessidades e exigências de sua sociedade, em um 
momento da história de seu próprio desenvolvimento (Brandão, 1995, p. 73). 

 

Para Libâneo (2005) a educação é uma prática ligada à produção e reprodução da 

vida social, condução para que os indivíduos se formem para a continuidade social. 

É o conjunto das ações que intervem no desenvolvimento humano e nos grupos 

sociais em que estão inseridos.  

 

Belloni (2000) comunga do mesmo pensamento ao dizer que a educação é um 

instrumento de mudança social e que por meio desse instrumento os sujeitos sociais 

são responsáveis pelos processos de mudança.  

 

Nesse sentido, “é inevitável que as gerações adultas cuidem de transmitir às 

gerações mais novas os conhecimentos, experiências, modo de ação que a 

humanidade foi acumulando em decorrência das relações incessantes entre o 

homem e o meio social” (Libâneo, 2005).  
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Corroborando esse pensamento, Georg Wilhelm Friedrich Hegel9, em seus estudos, 

considerou a educação de forma singular, pois ela possibilita a melhoria do 

desenvolvimento e da condição humana.  

 

Também Novelli (2001, pp. 72-73) partilha o pensamento do filósofo alemão ao 

destacar que 

a educação proporciona o segundo nascimento do indivíduo porque o torna 
autônomo, senhor de si no convívio de seu povo.... Portanto, a educação diz 
respeito à existência de indivíduos e de como estes vêm a ser individualidade 
coletivizada e coletividade individualizada.  

 

Em um sentido epistemológico, “educar é conduzir de um estado para o outro, é agir 

de maneira sistemática sobre o ser humano, tendo em vista prepará-lo para a vida 

em um determinado meio. O termo educatio (educação) parece sintetizar aqueles 

dois outros: criação, tratamento, cuidado que se aplicam aos educandos, visando 

adaptar seu comportamento a expectativas e exigências de um determinado meio 

social” (Planchard, 1975, como citado em Libâneo, 2005, p. 72). 

 

Então, a educação vai muito além das ideias e da compreensão dos sujeitos. “A 

educação pode existir livre e, entre todos, pode ser uma das maneiras que as 

pessoas criam para tornar comum, como saber, como ideia, como crença, aquilo que 

é comunitário como bem, como trabalho ou como a vida” (Brandão, 1995, p. 4).  

 

Logo, a educação nunca pode ser a mesma em todas as épocas por ser um 

processo dialético10, dinâmico, que é aprendido e ensinado diariamente dentro do 

mundo social, onde habita. Assim sendo, a educação não é neutra, implica 

princípios e valores que configuram uma visão de mundo.  

A educação, sendo um processo de cultivo ou de cultura, há de ser sempre 
algo em permanente mudança, em permanente reconstrução, a exigir, por 
conseguinte, sempre novas descrições, análises novas e novos tratamentos. 
Como a agricultura, como a medicina, a educação, está em permanente 

                                                             
9
 Filósofo alemão que nasceu em 1770. Responsável pelo pensamento "fenomenologia do espírito”. 

(Novelli, 2001). 

10
 Segundo Minayo, Deslandes e Gomes (2015), a dialética é desenvolvida por meio de termos que 

articulam as ideias de crítica, de negação, de oposição, de mudança, de processo, de contradição, de 

movimento, de transformação da natureza e da realidade social. Assim, a dialética busca o 

aprofundamento do conhecimento humano.  
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transformação, não só em virtude de conhecimentos novos, como em virtude 
de mudanças decorrentes da própria dinâmica da sociedade (Teixeira, 1999, 
p. 99). 

 

Para o educador Paulo Freire, referência na educação e considerado um dos 

principais expoentes da pedagogia mundial, a educação se faz pelo construir para o 

desenvolvimento. É a libertação do homem para o determinismo, sendo que este 

passa a reconhecer o papel da história e a identidade cultural, tanto em sua 

dimensão individual como também em sua prática pedagógica.   

 

Ao longo do tempo foram se formando várias definições específicas sobre educação 

que corroboraram o entendimento e o desenvolvimento do ser humano e da própria 

sociedade. As concepções de educação aqui apresentadas por Carlos Libâneo 

diferenciam-se primeiramente por defender o desenvolvimento da aprendizagem 

como um processo interno (individual). Entretanto, os fatores externos contribuem 

também com esse processo de desenvolvimento, uma vez que o meio influencia o 

indivíduo. Essas concepções compreendem fatores naturais ou biológicos, sociais, 

culturais, ambientais entre outros aspectos relevantes. 

 

A concepção naturalista atribui primazia aos fatores biológicos ao desenvolvimento 

humano. A definição desse conceito leva em conta que a educação e o ensino 

devem adaptar-se à natureza biológica e psicológica do sujeito. “A finalidade da 

educação seria trazer à tona – tirar para fora, o que já existe na natureza do 

indivíduo” (Libâneo, 2005, p. 74). 

 

Do mesmo modo, a concepção pragmática caracteriza-se pela adaptação do 

indivíduo ao meio social. Desse modo, essa concepção é definida pela interação 

entre o organismo e o meio. Outro ponto relevante é a concepção espiritualista que 

traz como característica marcante da educação um processo interior, ou seja, cada 

sujeito vai se aperfeiçoando com estímulos de fora. 

 

Observa-se ainda que os fatores culturais auxiliam significativamente o 

desenvolvimento e a formação dos sujeitos, visto que os indivíduos trazem consigo 

informações contadas por seus ancestrais e suas histórias de vida, formando novas 

culturas.  
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A educação é a atividade planejada pela qual os adultos formam a vida 
anímica dos seres em desenvolvimento .... é uma influência intencional sobre 
a geração em desenvolvimento, que pretende dar aos indivíduos que se 
desenvolvem determinada forma de vida .... (W. Dilthey, in Luzuriaga, 1957, p. 
32, como citado em Libâneo, 2005, p. 76). 

 

Ressalta-se que o ambiente colabora com o desenvolvimento e a formação dos 

sujeitos, já que esses recebem influência do meio externo, formando-se o conceito 

ambientalista. Esse mesmo conceito aponta que o meio externo e suas ações 

moldam os indivíduos. “O homem, segundo Hegel, está sempre interagindo com seu 

meio, sendo constantemente afetado pela exterioridade. Com isso o homem pode 

aceitar tal estímulo como determinante” (Novelli, 2001, p. 70). 

 

Em face do exposto, todas essas concepções são significativas para a compreensão 

do processo educativo, na formação dos sujeitos e na sociedade em que estão 

inseridos. Assim, a educação torna-se dinâmica por meio dessas transformações 

sócio-histórico-culturais. 

 

Na próxima seção será abordada a trajetória da educação superior no Brasil e seu 

desenvolvimento, bem como seu contexto histórico-social.  

2.2 A trajetória da educação superior no Brasil 

 

Historicamente, a educação no Brasil passou por processos de transformação da 

realidade, da cultura, da economia, da sociedade e também das concepções 

educacionais, sobretudo, aquelas relacionadas a uma classe social dominante, que 

não visava o bem comum. “O ensino superior foi o primeiro nível de ensino a ser 

institucionalizado no país e sempre esteve atrelado aos interesses políticos e 

econômicos” (Silva, 2013, p. 31).  

 

Em 1808, chegava ao Brasil a família real portuguesa, que havia se evadido da 

Europa por conta da invasão das tropas francesas, comandadas por Napoleão 

Bonaparte. Naquele momento, foram introduzidos na sociedade brasileira valores 

educacionais totalmente adversos aos existentes. Assim, a obra educativa passou a 

ser um trabalho ministrado pelos jesuítas.  
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Na colônia, o ensino formal estava a cargo da Companhia de Jesus: os 
jesuítas dedicavam-se desde a cristianização dos indígenas organizados em 
aldeamento, até a formação do clero, em seminários teológicos e a educação 
dos filhos da classe dominante nos colégios reais (Soares, 2002, p. 24). 

 

Entretanto, a estruturação da educação tinha o objetivo de atender às necessidades 

e demandas dos colonizadores portugueses; sobretudo, para suprir a falta de 

profissionais que não havia no Brasil.  

 

O ensino oferecido pelos jesuítas, no entanto, não condizia com a realidade que a 

colônia vivenciava naquele momento, já que a educação daquele tempo se voltava 

para a formação de intelectuais, letrados, eruditos e homens conhecidos como 

homens de saber (Teixeira, 1999). 

 

Consequentemente, poucos podiam usufruir dessa “educação” fornecida pelos 

jesuítas, pois ficaram excluídos do grupo escravos, mulheres e todos aqueles que 

serviam diretamente à sociedade da época. “Era, portanto, a um limitado grupo de 

pessoas pertencentes à classe dominante que estava destinada a educação” 

(Romanelli, 2014, p. 33). 

 

Do mesmo modo, a classe burguesa era formada pela classe média alta, que tinha 

condições econômicas de estudar em universidades na Europa, como a 

Universidade de Coimbra, em Portugal. Assim sendo, “para graduarem-se, os 

estudantes da elite colonial portuguesa, considerados portugueses nascidos no 

Brasil, tinham de se deslocar até a metrópole” (Soares, 2002, p. 24). 

 

Dessa forma, o ensino superior se manteve, durante todo o século XIX, 

caracterizado por uma perspectiva puramente político-econômica e controlada pelo 

Estado. Efetivamente, só houve mudanças significativas com o fim da escravidão no 

país, com a proclamação da república e principalmente com a Constituição 

Republicana, realizada em 1891, considerada um marco para o Brasil. 

 

Por este motivo, nesse período, de forma tímida, houve investimentos e expansão 

do ensino superior com a criação de escolas para a formação de profissionais 
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liberais. Em vista disso, surgiu a necessidade de formação desses novos 

profissionais para atender à sociedade da época e a demanda dos novos serviços 

criados.  

 

De fato, muitas mudanças ocorreram naquele período, especialmente se forem 

levados em consideração aspectos de uma nova fase da sociedade brasileira, com 

população composta por imigrantes, que tinham as mais diversas ocupações 

urbanas, bem como transformações políticas e educacionais:  

as transformações ocorridas no setor político, econômico e social na primeira 
república introduziram mudanças no setor cultural, pois, a ideia de que a 
escolarização deva responder aos anseios das transformações sociais do 
século XX levou a um entusiasmo pela educação e um otimismo pedagógico 
(Piana, 2009, p. 62). 

 

No campo da educação, ressalta-se que as principais características no período 

republicano foram “a descentralização do sistema de ensino superior para os 

governos estaduais e os incentivos para a criação de instituições privadas  .... a 

formação tecnológica suscita o interesse pela pesquisa e consequentemente, 

ressurge o debate sobre a criação de uma universidade, que tinha silenciado no 

século anterior e se concretiva legalmente com a primeira reformada da educação 

brasileira .... na década de 1930” (Silva, 2013, p. 33).  

 

Então, naquele momento, muitas instituições surgiram apoiadas pelo governo 

(caráter público) ou pela iniciativa privada. Santos e Cerqueira (2009) comungam 

com esta visão ao afirmar que o cenário educacional naquela ocasião estava 

dividido em dois momentos: de um lado, instituições católicas, empenhadas em 

oferecer uma alternativa confessional ao ensino público, e, de outro, iniciativas de 

elites locais, que buscavam dotar seus estados de estabelecimentos de ensino 

superior.  

 

Diante dessas transformações surgiram políticas públicas educacionais voltadas 

para o desenvolvimento da educação no país: “na década de 1930, despontaram as 

primeiras universidades brasileiras e amplas reformas do ensino nos demais níveis”. 

(Piana, 2009, p. 62). 
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Imediatamente as transformações sociais ocorridas naquele momento influenciaram 

o processo educacional. Assim, surgiu o movimento de reconstrução educacional 

conhecido como o Manifesto dos Pioneiros da educação nova, cujo objetivo era 

oferecer diretrizes para uma política educacional. O movimento foi de encontro ao 

empirismo dominante na época. 

 

Segundo Mendonça (2000, p. 138), o documento foi considerado como uma 

“reconstrução da educação no Brasil”. De fato, o movimento representou uma 

transformação na ordem política, social, cultural, sobretudo representou um marco 

na renovação educacional do país, uma vez que os pioneiros assumiram a missão 

de conduzir o Brasil à modernidade pela via da educação. 

 

Por conseguinte, o movimento trouxe aspectos centrais de uma ampla reforma que 

influenciou mudanças posteriores e denunciou o atraso do sistema educacional 

brasileiro. Essa alteração diz respeito à reforma universitária, iniciada pelo então 

Ministro Francisco Campos, em 1931.  

 

Assim, a formação universitária deveria ser acessível a todos e não somente a uma 

parte elitizada da sociedade, uma vez que naquele período não havia uma formação 

voltada para o trabalho do educador, existia somente uma formação “comum”, sem 

princípios educacionais.  

 

Certamente, esses acontecimentos foram significativos para o processo educacional 

no país, sobretudo, quando se trata de aspectos pertinentes ao ensino superior e 

seu desenvolvimento.  

 

2.2.1. Uma instituição tardia 

O ensino superior no Brasil, se comparado a outras colônias europeias, aconteceu 

de modo tardio, uma vez que a metrópole portuguesa não via a necessidade de 

introduzir em sua colônia tal ensino: “o Brasil constitui uma exceção na América 

Latina .... enquanto a Espanha espalhou universidades pelas suas colônias – eram 

26 ou 27 ao tempo da independência” (Teixeira, 1999, como citado Mendonça, 2000, 

p. 132).  
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As únicas universidades existentes em Portugal estavam localizadas na cidade de 

Coimbra e Évora. Todavia, a universidade de Coimbra tinha maior relevância por 

sua formação e tradição secular.  

 

Atraída por essa peculiaridade, a jovem classe burguesa passou a estudar na 

universidade de Coimbra. Essa instituição portuguesa foi considerada até o início do 

século XIX a universidade brasileira, uma vez que nela se graduaram mais de 2.500 

jovens nascidos no Brasil, segundo Teixeira (1999).  

 

Contudo, o ensino ministrado por aquelas instituições não condizia com a verdadeira 

realidade do país naquele período, pois foram inseridos valores e culturas, entre 

outros aspectos que refletem em nosso sistema educacional até nos dias atuais. Na 

verdade, nosso sistema educacional foi uma cópia de todos os outros sistemas, 

principalmente o europeu:   

pode-se afirmar que o que se tem feito nessas terras do Novo Mundo são 
verdadeiros transplantes ou adaptações autóctones de estruturas 
universitárias europeias, principalmente de viés confessional até a Revolução 
Francesa, e vazadas nos conhecimentos modelos clássicos -  no caso do 
Brasil, primeiro o francês/napoleônico ou pombalino/coimbrão; depois alemã – 
após a laicização da sociedade e da vida universitária sob a égide da 
revolução burguesa (INEP, 2006, p. 69). 

 

Nesse contexto, a ideia de universidade no Brasil revela uma singular resistência do 

país e da própria sociedade em aceitá-la. Assim, o debate sobre a universidade no 

Brasil ganha importância ao longo do primeiro período republicano, pois 

 o Brasil atrasou-se de dois a três séculos, nesse campo, em relação a 
diversos países do continente. Tem sido o último ou um dos últimos a 
constituir e reconhecer oficialmente universidades, ainda que se levem em 
conta as precárias experiências de universidade em Manaus (1909), São 
Paulo (1910) e Curitiba (1912), das primeiras duas décadas do século XX. Até 
então se tratava de experiências de seminários, conventos e escolas, estas 
em geral, estritamente profissionais, que respondiam pragmaticamente ao 
imediatismo das exigências do poder burocrático e das necessidades das 
elites detentoras dos poderes econômico, político e cultural (INEP, 2006, p. 
70).  

 

De acordo com Sampaio (1991), os membros da sociedade brasileira se dividiam em 

dois blocos: no primeiro, sustentava-se que os cursos especializados como a 

engenharia, minas e agronomia, por terem caráter pragmático, seriam mais 
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apropriados à ex-colônia, onde faltavam as bases para os cursos. Por outro lado, 

havia aqueles que achavam os cursos ultrapassados.  

 

A seguir, serão tratadas as especificidades do período como as primeiras 

instituições e suas relevâncias, entre outros aspectos pertinentes.   

 

2.2.1.1 A universidade brasileira na década de 20 

 

Após a influência e as transformações sociais, econômicas, políticas e culturais 

ocorridas na sociedade brasileira, foi implantada a primeira Universidade Federal do 

país, localizada na cidade do Rio de Janeiro, que agregou a faculdade de direito, a 

escola politécnica e a escola de medicina, na década de 20. Posteriormente, foi 

criada a Universidade de Minas Gerais (adicionando as escolas de direito, 

engenharia e medicina), em 1927.  

 

Desse modo, as primeiras faculdades brasileiras – medicina, direito e politécnicas – 

eram independentes umas das outras e possuíam formação profissional bastante 

elitista, pois seguiam o modelo das grandes escolas francesas, instituições 

seculares mais voltadas ao ensino do que à pesquisa, segundo Soares (2002). 

2.2.1.2 A universidade brasileira na década de 30  

 

Se a década anterior foi marcada pela criação das universidades e sua expansão no 

território nacional, a década de 30 é caracterizada por diversas mudanças na 

educação superior com o intuito de controlá-la. Nesse período, foi criado o Ministério 

da Educação e Saúde11, em 1931. Ressalta-se que esse órgão era responsável por 

atender a educação, a saúde, o esporte e o meio ambiente.  

                                                             
11

 O Ministério da Educação, órgão da administração federal direta, tem como área de competência a 

política nacional de educação; a educação infantil; a educação em geral, compreendendo ensino 

fundamental, ensino médio, educação superior, educação de jovens e adultos, educação profissional 

e tecnológica, educação especial e educação a distância. Criado em 1930, logo após a chegada de 

Getúlio Vargas ao poder, com o nome de Ministério da Educação e Saúde Pública, a instituição 

desenvolvia atividades pertinentes a vários ministérios, como saúde, esporte, educação e meio 

ambiente. Até então, os assuntos ligados à educação eram tratados pelo Departamento Nacional do 

Ensino, ligado ao Ministério da Justiça. De 1934 a 1945, o então ministro da Educação e Saúde 

Pública, Gustavo Capanema Filho, promove uma gestão marcada pela reforma dos ensinos 

secundário e universitário. Nessa época, o Brasil já implantava as bases da educação nacional.  
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Em 1934, foi criada a Universidade de São Paulo. Esta instituição era diferente das 

demais, pois disponibilizava cursos como Filosofia, Ciências e Letras destinadas à 

formação de professores para atuar no magistério. Esta universidade foi criada 

seguindo as normas do Decreto 19.85112, que institui o regime universitário no Brasil 

e se constitui no Estatuto das Universidades Brasileiras:  

No que diz respeito à organização do sistema, a reforma previa duas 
modalidades de ensino superior: o sistema universitário (oficial, mantido pelo 
governo federal ou estadual ou livre, mantido por particulares) e o estatuto 
isolado. A administração central da universidade caberia ao conselho 
universitário e ao reitor, que passava a ser escolhida a partir de uma lista 
tríplice, medida que vigora até hoje. A reforma estabelecia também como 
deveria ser composto o corpo docente (catedráticos e auxiliares de ensino 
submetidos a concursos, títulos e provas) e dispunha ainda sobre questões 
como ensino pago, diretório de estudantes, etc (Sampaio, 1991, p. 10). 

Observa-se que instituições foram surgindo e desenvolvendo novas estruturas e 

modelos, como a universidade do Distrito Federal, que apresentou a primeira 

faculdade de educação do Brasil. Entretanto, essa universidade teve curta duração: 

“em 1939, ela foi extinta, ao incorporar-se à Universidade do Brasil, na qual se 

transformara a Universidade do Rio de Janeiro, desde 1937” (Romanelli, 2014, p. 

134). 

 

Apesar de todas as dificuldades (sociais, políticas e econômicas) encontradas na 

implantação das universidades brasileiras, como a falta de programas institucionais 

voltados para a pesquisa científica, essas instituições representam um desempenho 

singular no desenvolvimento da sociedade; sobretudo, em regiões afastadas dos 

grandes centros urbanos.  

 

  

                                                                                                                                                                                              
Até 1953, foi Ministério da Educação e Saúde. Com a autonomia dada à área da saúde, surge o 

Ministério da Educação e Cultura, com a sigla MEC. 

12
 De acordo com o Decreto, Art. 1º - O ensino universitário tem como finalidade: elevar o nível da 

cultura geral; estimular a investigação cientifica em quaisquer domínios dos conhecimentos humanos. 

Habilitar ao exercício da atividade que requerem preparo técnico e científico superior; concorrer, 

enfim, pela educação do indivíduo e da coletividade pela harmonia de objetivos entre professores e 

estudantes e pelo aproveitamento de todas as atividades universitárias, para a grandeza da nação e 

para o aperfeiçoamento da humanidade (Romanelli, 2014, p. 134).  
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Postula ainda Sampaio (1991) que 

mesmo nas regiões em que a universidade não conseguiu institucionalizar a 
pesquisa, as faculdades tiveram um papel importante, contribuindo para 
alargar o horizonte intelectual da formação universitária e ampliar o acesso ao 
ensino superior.... Essas novas oportunidades de acesso ao ensino superior e 
de carreira do magistério ajudaram a criar uma demanda que foi amplamente 
explorada pelas novas classes medias urbanas em formação. Por isso e 
apesar de tudo, a universidade da década de 30 representa uma 
democratização, ainda que relativa, do ensino superior brasileiro  (Sampaio, 
1991, p. 13).  

Neste contexto, nas décadas de 20 e 30, as universidades atendiam as 

necessidades da sociedade, principalmente para a formação de professores que 

atuariam em escolas secundárias.  

2.2.1.3 A integração do ensino superior nas décadas seguintes 

 

As universidades criadas nas décadas anteriores sofreram um processo de 

integração denominado de federalização, no qual cada Estado tinha direito a uma 

universidade federal.  

 

Deste modo, nas décadas de 20 e 30 houve uma consolidação da economia 

ocasionada pela industrialização e urbanização. Portanto, para atender a essa 

demanda foram criadas novas universidades:  

o desenvolvimento das burocracias estatais e das empresas de grande porte 
abriu um novo mercado de trabalho, disputado pelas classes médias. O 
diploma de ensino superior constituía uma garantia de acesso a esse 
mercado. Era a demanda por ensino, e até mesmo pelo diploma que 
impulsionava as demandas por transformações da década de 60 (Sampaio, 
1991, p. 14) 

De fato, a expansão do ensino superior mudou não somente o comportamento da 

população como também das cidades, em virtude do deslocamento dos sujeitos em 

direção aos grandes centros urbanos, em busca de oportunidades de trabalho e de 

ensino público.  

 

Segundo Soares (2002), foram criadas naquela ocasião 22 universidades federais, 

constituindo-se o sistema de universidades públicas federais. Foram criadas, ainda, 

9 universidades religiosas, sendo 8 católicas e uma presbiteriana. Essas instituições 

atenderiam à expansão das matrículas.  
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De acordo com Mendonça (2000) a taxa de crescimento do ensino superior nesse 

mesmo período foi de 236,7%, o que indica uma intenção no ritmo de crescimento 

significativa em comparação aos períodos anteriores.  

 

Esse aumento expressivo culminou com ações deliberativas do governo atendendo 

à demanda de matrículas. Então, foi criada a primeira Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação13, em 1961. O documento reivindica o privilégio da União de poder 

autorizar o funcionamento do estabelecimento de ensino. “O intuito da lei é tornar 

mais severo o reconhecimento e impedir a existência de más escolas superiores” 

(Teixeira, 1999, p. 235).  

 

Para Teixeira (1999, p. 31), as grandes linhas desta Lei são as seguintes: 

I – Unidade da educação brasileira – toda a educação brasileira, em todos os 
seus níveis e ramos, terá diretrizes e bases comuns, constituindo um sistema 
contínuo, diversificado e uno, a ser executado por particulares e pelos 
poderes públicos, sob a administração dos Estados e a supervisão discreta, 
mas eficaz do Governo Federal.  
II - Divisão de Competências – Os sistemas estaduais de educação 
representam os corpos – também eles próprios diversificados.  
III - Poder supervisor e normativo da União – a União não perde nenhum dos 
seus poderes, que antes se ampliam, com a inclusão – pela primeira vez do 
ensino primário dentro de sua orbita normativa.  
IV – Flexibilidade, liberdade descentralização. Educação e ensino só se 
consegue com plena autonomia do aluno. Autônomo tem que ser o aluno, o 
professor e a própria instituição.  

 

Desse modo, a nova lei fortaleceu a centralização da educação superior no país, 

representando uma ação transformadora no sistema educacional. Em 1962, são 

lançadas as bases do Plano Nacional de Educação, que estabelecia para o ensino 

superior a expansão da matrícula. Ressalta-se ainda que em 1966 é lançado o 

                                                             
13

 A LDB, de 1961, foi considerada a primeira Lei de Diretrizes e Bases do Brasil. Segundo Teixeira 

(1999), esta lei representou uma média entre os que desejariam uma experiência mais radical e 

corajosa e os muito prudentes, temerosos de qualquer liberdade. O autor afirma ainda que as 

diretrizes de educação seriam o desenvolvimento do que já se acha contido na Constituição e as 

bases importariam na fixação das competências e poderes educacionais da União, dos Estados e 

municípios, dos órgãos pelos quais esses poderes se exerceriam e dos recursos a serem aplicados 

no desenvolvimento dos serviços públicos de educação.  
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Decreto-Lei nº 53, que fixou os princípios e normas de organização para as 

universidades federais. Esse Decreto representava 

um esforço para disciplinar e estimular o processo de expansão em curso e, 
ao mesmo tempo, dar continuidade à estrutura global da universidade, como 
instituição de cultura e pesquisa destinada à formação especializada e à 
profissional para as múltiplas carreiras de nível superior da sociedade 
moderna (Teixeira, 1999, p. 312).  

 

O mesmo Decreto determina que o ensino e a pesquisa sejam concentrados em 

unidades que formem um sistema comum para toda a universidade. Segundo 

Romanelli (2014) o ponto específico do Decreto-Lei nº 53, foi a criação de um órgão 

central com atribuições deliberativas para supervisão do ensino e da pesquisa em 

toda universidade.  

 

De tal modo, a estrutura antiga de universidade, formada por escolas 

independentes, começou a desmoronar, o que foi ocasionado pela reforma do 

sistema. Essas transformações foram consolidadas com a reestruturação das 

universidades no Brasil, com o aumento e a diversidade dos cursos de graduação, a 

implantação da pesquisa no ensino superior e, principalmente, as mudanças 

ocorridas na carreira do magistério superior, com a formação de um novo estatuto 

estabelecendo a dedicação exclusiva e tempo integral. “A universidade expande-se 

sob a pressão do desenvolvimento dos conhecimentos humanos e entra em 

processo de reestruturação; mas, por outro lado, cresce enormemente” (Teixeira, 

1999, p. 313). 

 

Em 1968, o Congresso Nacional aprovou a Lei nº 5.540, que estabelece a reforma 

universitária. É uma Lei exclusiva para as Instituições Federais de Ensino Superior-

IFES: “a lei criava os departamentos, o sistema de crédito, o vestibular 

classificatório, os cursos de curta duração, o ciclo básico, entre outras inovações” 

(Soares, 2002, p. 33). 

 

A nova lei estabelecia que as atividades de ensino, pesquisa e extensão (tripé das 

universidades federais) seriam indissolúveis, bem como possibilitou a formação 

docente, a produção científica e o desenvolvimento da pós-graduação e outras 

atividades. Além disso, outras medidas foram tomadas como a organização 
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curricular, sendo dividida em duas partes: o básico e o profissionalizante. A 

flexibilidade curricular e o sistema de organização vertical passam por 

departamentos, unidades e reitoria. Por outro lado, na organização horizontal, 

encontra-se o colegiado de curso.  

 

Contudo, naquele momento o país atravessava um período de conflitos, repressão 

política e ideológica. “A repressão política nas universidades derivou da 

confrontação estudantil e eventualmente, docente, com os regimes militares que 

emergiram relativamente na mesma época” (Sampaio, 1991, p. 16). Outro ponto 

importante a destacar é que  

a universidade recriada pela reforma de 68, em um período de acirramento de 
repressão política-ideológica no país, incluía medidas de efetiva 
democratização interna e substancial aumento da participação de estudantes 
e docentes na gestão da instituição. Inclui medidas que promoviam o 
fortalecimento de valores acadêmicos (a estruturação da carreira e a 
valorização das pesquisas) .... a nova estrutura universitária, exatamente na 
medida de sua vocação democrática e de fortalecimento de valores 
acadêmicos, dificultava o controle ideológico e político por parte do regime 
autoritário (Sampaio, 1991, p. 16). 

Com a expansão do ensino superior na década de 70, a reforma trouxe alterações 

significativas para as universidades públicas brasileiras. No entanto, o setor privado 

absorveu uma boa parte dessa demanda, uma vez que as instituições públicas não 

dispunham de vagas suficientes.  

 

A partir da década de 80 houve uma redemocratização política, originando uma nova 

dinâmica do sistema de educação superior. Políticas públicas foram implantadas 

para o desenvolvimento das universidades. Assim, foi criada a Lei nº 8.958 de 1994, 

que dispunha sobre as relações entre as instituições federais de ensino superior e 

de pesquisa científica e tecnológica; a redefinição da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional14 (LDBEN) nº 9394/96; a Lei nº 10.172/01, que dispõe sobre o 

                                                             
14

 Ficam estabelecidos os níveis escolares e as modalidades de educação e ensino, bem como suas 

respectivas finalidades. Os níveis escolares dividem-se em: Educação Básica – cuja finalidade é 

desenvolver o educando, assegurando-lhe a formação comum indispensável para o exercício da 

cidadania e fortalecer meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. É composto pela 

educação infantil, ensino fundamental, ensino médio e educação superior – ministrada em 

instituições de ensino superior (públicas ou privadas), com vários graus de abrangência ou 

especialização, abertas a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e 

aprovados em processo seletivo (Soares, 2002, p. 41).  
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Plano Nacional de Educação15 (PNE). Esta lei consta de 295 metas para a 

educação, sendo 35 para a educação superior.  

 

Outro documento importante foi o Decreto nº 5.773/96 (revogado recentemente pelo 

Decreto nº 9235/2017), que trata da regulação superior e avaliação das IES no 

sistema federal de ensino; a Lei nº 10.891/04, que institui o Sistema Nacional de 

avaliação do ensino Superior16 - SINAES e, por fim, o Decreto nº 6.096/07, que 

institui o Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais – REUNI, que busca ampliar o acesso e a permanência na 

educação superior.   

2.3. A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996 e a expansão 

pós LDBEN 

 

Será apresentado aqui um breve contexto sobre a Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional – LDBEN, instituída em 1996, sua contribuição ao ensino 

superior brasileiro, bem como as mudanças ocorridas naquele período e os impactos 

provocados pela LDBN nas instituições de ensino, nos cursos de graduação, nas 

matrículas e outras informações relevantes.  

 

Inicialmente, é necessário conhecer a definição das palavras diretrizes e bases para 

compreendê-las e esclarecê-las no contexto da lei. Desse modo,  

as diretrizes da educação seriam o desenvolvimento do que já se acha 
contido na Constituição e as bases importariam na fixação das competências 
e poderes educacionais da União, dos Estados e dos Municípios, dos órgãos 
pelos quais esses poderes se exerceriam e dos recursos a serem aplicados 
no desenvolvimento dos serviços públicos de educação (Teixeira, 1999, p. 
264).  

 

                                                             
15

 O PNE é um documento que corrobora com o desenvolvimento da educação superior no Brasil. 

Tem como principais objetivos: 1 - a elevação global do nível de escolaridade da população; 2 – a 

melhoria da qualidade do ensino em todos os níveis; 3 – a redução das desigualdades sociais e 

regionais no tocante ao acesso e à permanência .... na educação pública e 4 – a democratização da 

gestão do ensino público (CNE, 2012, p. 16). 

16
 O SINAES se apresenta como um sistema integrado, competindo-lhe a articulação entre os 

procedimentos avaliativos constituídos pela avaliação Institucional (AI), Avaliação dos Cursos de 

Graduação (ACG) e o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE (Tenório & 

Andrade, 2009).  
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Na história da educação do Brasil essa é a segunda vez que dispomos de uma Lei 

responsável por regulamentar todos os níveis da educação. Ressalta-se que essa 

Lei contribui com o processo de transformação do ensino superior mantendo 

aspectos ou pontos significativos para o seu desenvolvimento. De acordo com 

Soares (2002, p. 37), “essa lei introduziu o processo regular e sistemático de 

avaliação dos cursos de graduação e das próprias instituições de ensino superior, 

condicionando seus respectivos credenciamentos e recredenciamentos ao 

desempenho mensurado por essa avaliação”.  

 

A LDBEN culminou com as transformações sociais, políticas e econômicas 

vivenciadas no Brasil naquele período. Assim sendo, diante daquele contexto, a 

tramitação da Lei se deu por discussões e conflitos da sociedade que lutavam por 

uma educação igualitária e de qualidade.  Pode-se frisar que 

o texto da LDB, referência básica para a educação nacional, incorporou ao 
longo de sua tramitação, vários dispositivos referentes à educação superior, 
objetos de projetos de lei e de decretos, de reforma constitucional, que 
formavam por dentro a educação superior no Brasil, muitos deles frutos de 
embates desenvolvidos ao longo dos anos 80 (Dourado, 2002, p. 241). 

 

Nessa perspectiva Dourado (2002, p. 241) afirm ainda que  

a LDB, entendida como lei complementar que regulamenta as diretrizes e 
bases para a educação nacional, foi promulgada sob a égide da Constituição 
Federal de 1988, que trouxe consigo um conjunto de dispositivos no capítulo 
da educação, destacando-se a gratuidade no ensino público em todos os 
níveis, a gestão democrática da escola pública, a indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão na educação universitária, a autonomia das 
universidades, entre outros. 

De fato, a LDBN trouxe um acalento à sociedade que almejava por um sistema 

educacional justo e responsável. Deste modo, a expansão do ensino superior teve 

um aumento, a partir de 1996, após a institucionalização da nova Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional. 

 

Com base em informações apresentadas no Relatório de Evolução do Ensino 

Superior nível Graduação (de 1980 - 1998) desenvolvido pelo MEC/INEP (2000), é 

possível ressaltar um aumento expressivo no número de instituições de ensino 

superior no Brasil, conforme demonstrado na Figura 1. 
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Figura 1 
Evolução do número de instituições no Brasil entre 1980 -1998. 
Fonte: Recuperado de: MEC (2000). Evolução do ensino superior – graduação 1980 -1998. (p.13). 
Brasília: Ministério da Educação. 

 

Ressalta-se que o aumento e a evolução das universidades públicas (federais, 

estaduais e municipais) e, do mesmo modo, as instituições particulares, faculdades 

integradas e centros universitários possibilitaram a entrada de jovens no âmbito 

acadêmico, permitindo a formação de uma nova sociedade. Nesse cenário, 

“Observa-se .... a consolidação da participação das universidades privadas no 

conjunto do sistema, fixando uma tendência presente ao longo dos anos 1980 e, por 

outro, a rápida expansão dos Centros universitários criados a partir de 1997”.  

(Macedo, Trevisan, Trevisan & Macedo, 2005 p. 131, n.d.).  

 

A Figura 2 mostra a evolução do número de universidades federais, estaduais, 

municipais e privadas, no período de 1980 a 1998 no Brasil.  

 

 

Figura 2 
Número de Instituições – Universidades no Brasil entre 1980 -1998. 
Fonte: Recuperado de:  MEC (2000). Evolução do ensino superior – graduação1980 -1998. (p.13). 
Brasília: Ministério da Educação. 
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Como é possível observar, as universidades (federais e privadas) tiveram 

crescimento significativo, especialmente se forem levados em conta os fatores 

políticos, sociais e econômicos durante o período de 1980 a 1998 no país.  

 

Segundo Macedo, Trevisan, Trevisan e Macedo (2005) o sistema de educação 

superior no Brasil passou por processos de transformação, principalmente pela 

previsão de novos tipos de instituição, bem como novas modalidades de cursos e 

programas.  

 

A LDBEN estabeleceu nas disposições transitórias em seu Art. 43 que a educação 

superior tem por finalidade:  

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 
pensamento reflexivo;  
II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a 
inserção em setores profissionais e para a participação no desenvolvimento 
da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua;  
III - incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, 
e, desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que 
vive;  
IV - promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos 
que constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do 
ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação;  
V - suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e 
possibilitar a correspondente concretização, integrando os conhecimentos 
que vão sendo adquiridos numa estrutura intelectual sistematizadora do 
conhecimento de cada geração;  
VI - estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 
particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à 
comunidade e estabelecer com esta uma relação de reciprocidade, e  
VII - promover a extensão, aberta à participação da população, visando à 
difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 
pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
(Disponível em: http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/lei9394.pdf, p. 14) 
 

É enfatizado no Art. 52 do mesmo documento que as universidades são instituições 

pluridisciplinares de formação dos quadros profissionais de nível superior, de 

pesquisa, de extensão e de domínio e cultivo do saber humano, que se caracterizam 

por:  

I – produção intelectual institucionalizada mediante o estudo sistemático dos 
temas e problemas mais relevantes, tanto do ponto de vista científico e 
cultural, quanto regional e nacional;  

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/lei9394.pdf
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II – um terço do corpo docente, pelo menos com titulação acadêmica de 
mestrado e doutorado, e  
III – um terço do corpo docente em regime de tempo integral. 
(Disponível em http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/lei9394.pdf, p. 16).  
 

 

Vale salientar ainda no Art. 53 da LDBEN, no exercício de sua autonomia, que são 

asseguradas às universidades, sem prejuízo de outras, as seguintes atribuições:  

I – criar, organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação 
superior previstos nesta Lei, obedecendo às normas gerais da União e, 
quando for o caso, do respectivo sistema de ensino;  
II – fixar os currículos de seus cursos e programas, observadas as diretrizes 
gerais pertinentes;  
III – estabelecer planos, programas e projetos de pesquisa científica, 
produção artística e atividade de extensão;  
IV - fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as 
exigências do seu meio;  
V - elaborar e reformar os seus estatutos e regimentos em consonância com 
as normas gerais atinentes;  
VI - conferir graus, diplomas e outros títulos;  
VII - firmar contratos, acordos e convênios;  
VIII - aprovar e executar planos, programas e projetos de investimentos 
referentes a obras, serviços e aquisições em geral, bem como administrar 
rendimentos conforme dispositivos institucionais;  
IX - administrar os rendimentos e deles dispor na forma prevista no ato de 
constituição, nas leis e nos respectivos estatutos;  
X - receber subvenções, doações, heranças, legados e cooperação financeira 
resultante de convênios com entidades públicas e privadas.  
(Disponível em:  http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/lei9394.pdf, p.17).                                   
 

Por fim, observa-se que a nova LDBEN estabeleceu, em seu Art. 56, que as 

instituições públicas de educação superior obedecerão ao princípio da gestão 

democrática, assegurada a existência de órgãos colegiados deliberativos, de que 

participarão os segmentos da comunidade institucional, local e regional. Ademais,   

com base nesse arcabouço legal, complementado por um conjunto de leis, 
decretos, portarias e resoluções, o sistema nacional de ensino superior 
experimentou não apenas uma vigorosa expansão, mas também uma 
profunda diversificação dos tipos de instituições que o compõem e uma 
alteração significativa de sua composição (Macedo, Trevisan, Trevisan & 
Macedo, 2005, p. 130). 

 

Diante desses aspectos, outro ponto importante ocorrido naquela ocasião está 

relacionado com as matrículas realizadas nas universidades que ofereciam cursos 

de graduação. Houve uma vigorosa evolução, como mostra a Figura 3.  

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/lei9394.pdf
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/lei9394.pdf
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Figura 3 
Evolução da Matrícula no Brasil entre 1980 -1998. 
Fonte: MEC (2000). Evolução do ensino superior – graduação1980 - 1998. (p.19). Brasília: Ministério 
da Educação. 
 

 
Com relação à matrícula, houve um crescimento expressivo entre os períodos de 

1980 a 1998, no país, sobretudo em IES estaduais, federais e praticulares.  

 

Segundo  Macedo, Trevisan, Trevisan e Macedo (2005), entre os anos de 1995 a 

2000, o número de instituições cresceu 32% e o total de matrículas ficou em 53,1%, 

naquele período.  

 

Por conseguinte, o número de instituições e matrículas só aumentou ocasionadas ou 

favorecidas por medidas ou políticas públicas voltadas para a expansão do ensino 

de graduação. A institucionalização da LDBEN proporcionou tantas mudanças no 

sistema de ensino brasileiro, como cursos seguenciais, programas e cursos para a 

formação de especialistas, mestres e doutores que corroboram com o processo de 

ensino, pesquisa e extensão no ambito acadêmico e, sobretudo, a autorização, o 

reconhecimento e o recredenciamento de instituições  de educação superior.  

 

Segundo Dourado (2002, p. 242) “a LDB reserva à educação superior um conjunto 

de princípios que indicam alterações para esse nível de ensino, balizado, de um lado 

paradoxalmente, pelos processos ditos de descentralização e flexibilização 

presentes nessa legislação”.  

Evolução da Matrícula por Natureza e Dependência 
Administrativa - Brasil - 1980-1998 

Federal

Estadual

Municipal

Privada
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Observa-se que a educação superior no país continuou em expansão, com o 

acréscimo de novas instituições, sobretudo, no final da década de 90 em diante, 

conforme demonstrado na Figura 4. 

 

 

Figura 4 
Evolução do Número de Instituições por Categoria (1999-2003). 
Fonte: Recuperado de: MEC (2003). Censo da educação superior 2003. (p.8). Brasília: INEP.   
 

A expansão foi alicerçada nos princípios da democratização e inclusão, com vistas à 

contribuição para o desenvolvimento e a diminuição das assimetrias regionais 

existentes no país (MEC, 2014, p. 31).  

  

Deste modo, de forma gradual, houve uma reordenação da educação superior 

brasileira, motivada por ações ou políticas públicas voltadas para o aumento dos 

cursos de graduação, expandindo a oferta, e, sobretudo, ampliando o número de 

matrículas e o número de instituições.  

 

Em 2016, o número instituições, bem como o de matrículas na educação superior 

continuou crescendo. De acordo com o Censo da Educação Superior de 2016, foram 

ofertados 34.366 cursos de graduação em 2.407 instituições de educação superior 

no Brasil. Dessas 2.407 IES, 2.111 são privadas e 296 são públicas. As IES privadas 

têm uma participação de 75,3% (6.058.623) no total de matrículas de graduação. A 

rede pública participa com 24,7% (1.990.078).  
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Entre 2006 e 2016, a matrícula na educação superior aumentou 62,8%, com uma 

média anual de 5% de crescimento em relação aos anos anteriores. Ainda com base 

no Censo da Educação Superior de 2016, ressalta-se um aumento de 105,8% no 

número de matrículas entre 2006 e 2016. A rede federal é a que mais cresceu entre 

as IES públicas, conforme demonstrado na Figura 5. 

 

 

Figura 5 

Número de cursos, matrículas, concluintes e ingressos na graduação (2006- 
2016). 
Fonte: Recuperado de: INEP (2003). Censo da educação superior 2016 (principais 
resultados). Brasília: INEP.  

 

Esse crescimento possibilitou o acesso de indivíduos no ensino superior, 

contribuindo com o crescimento da região em que estão inseridos e com o 

desenvolvimento do país, reduzindo as desigualdades sociais.  

2.4. O Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2024) 

 

Será apresentado um breve contexto sobre o Plano Nacional de Educação – PNE17, 

bem como seus objetivos, conceitos e metas para compreender os novos desafios e 

perspectivas da educação superior no Brasil.  

                                                             
17

 O primeiro Plano Nacional de Educação foi instituído pela Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, 

que vigorou de 2001 a 2010. O documento determinou diretrizes, metas e estratégias para a política 

educacional dos próximos dez anos.  

Número de cursos, matrículas, concluintes e 
ingressos total na educação superior (graduação) 

Brasil 2006 - 2016 
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O PNE foi criado pela Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014, que abrange uma ação 

estratégica ou política pública voltada para o desenvolvimento da educação no 

Brasil, instituindo diretrizes, metas e estratégias significativas para a aprendizagem, 

o ensino, a pesquisa, a inovação e outros aspectos significativos que contribuem 

com a melhoria da educação no país. Dessa forma, entende-se o PNE como  

o aperfeiçoamento científico e democrático da política .... o poder público 
responde as demandas educacionais da sociedade, por meio de um 
diagnóstico científico e de uma escolha democrática de metas, ações e 
recursos que garantam a consecução dos objetivos (Monlevade, 2014, p. 34 
como citado em Aranda & Lima, 2014, pp. 292-293). 

De acordo com o MEC, o PNE está dividido em quatro grupos relevantes.  O 

primeiro grupo trata das metas estruturantes para a garantia do direito à educação 

básica com qualidade, promovendo a garantia do acesso, à universalização do 

ensino obrigatório, e à ampliação das oportunidades educacionais.  

 

O segundo grupo de metas diz respeito especificamente à redução das 

desigualdades e à valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a 

equidade. O terceiro grupo trata da valorização dos profissionais da educação, 

considerada estratégica para que as metas anteriores sejam atingidas, e o quarto 

grupo de metas refere-se ao ensino superior. 

 

De acordo com o INEP (2015), o novo PNE é composto por 14 artigos, 20 metas e 

254 estratégias, todos bem definidos. Cada meta corresponde a aspectos 

específicos da educação.  

 

As metas podem ser definidas como as demarcações concretas do que se espera 

alcançar em cada dimensão da educação brasileira. As estratégias, por sua vez, 

descrevem os caminhos que precisam ser construídos e percorridos por meio das 

políticas públicas.  

 

Diante desses aspectos, destacam-se as metas referentes ao ensino superior:  
 
Meta 12, Meta 13 e Meta 14  
O PNE se caracteriza como uma política pública articuladora das diversas 
políticas educacionais, orientando-se pela busca da unidade na diversidade 
de políticas. A realização de seu objetivo central pressupõe que as ações em 
todos os níveis e modalidades de ensino sejam executadas de forma 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2014/lei/l13005.htm
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articulada pelos entes federativos, sob pena de aprofundar desigualdades 
regionais em vez de superá-las (INEP, 2015, pp. 13-14).  
 

A Tabela 1 apresenta metas específicas do ensino superior contidas no Plano 

Nacional de Educação.  

 

Tabela 1 

Metas do ensino superior 
Conjunto de Metas Referentes ao Ensino Superior  

Metas Características das metas  Estratégias 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

 

 

Elevar a taxa de matrícula na educação 

superior para 50% e a taxa líquida para 33% 

da população de 18 a 24 anos, assegurada 

a qualidade da oferta e a expansão para, 

pelo menos 40% das novas matrículas, no 

segmento público.  

Otimizar a capacidade instalada da 

estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior;  

Ampliar a oferta de vagas por meio da 

interiorização;  

Elevar gradualmente a taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação presenciais 

nas universidades públicas;  

Fomentar a oferta de educação superior 

pública e gratuita prioritariamente para a 

formação de professores; 

Ampliar as políticas de assistência 

estudantil; 

Expandir o financiamento estudantil;  

Assegurar, no mínimo, dez por cento do 

total de créditos curriculares exigidos para a 

graduação em programas e projetos de 

extensão; 

Consolidar programas de mobilidade 

estudantil. 

       (continua) 
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    (conclusão) 

 

 

 

 

 

 

13 

 

 

 

 

 

Elevar a qualidade da educação e ampliar a 

proporção de mestres e doutores do corpo 

docente em efeito exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75%, 

sendo, do total, no mínimo, 35% doutores.  

Aperfeiçoar o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

de que trata a Lei nº 10.861, de 14 de abril 

de 2004, fortalecendo as ações de 

avaliação, regulação e supervisão; 

Induzir processo contínuo de autoavaliação 

das instituições de educação superior, 

fortalecendo a participação das comissões 

próprias de avaliação, bem como a 

aplicação de instrumentos de avaliação que 

orientem as dimensões a serem 

fortalecidas, destacando-se a qualificação e 

a dedicação do corpo docente; 

Elevar o padrão de qualidade das 

universidades, envolvendo a pesquisa e a 

pós-graduação;  

Elevar gradualmente a taxa de conclusão 

média dos cursos de graduação presenciais 

nas universidades públicas, de modo a 

atingir 90% e, nas instituições privadas, 

75%. 

 

 

 

 

 

 

14 

 

 

 

 

 

Elevar gradualmente o número de matrículas 

na pós-graduação stricto sensu, de modo a 

atingir titulação anual de sessenta mil 

mestres e vinte cinco mil doutores.  

Estimular a integração e a atuação 

articulada entre a Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior (Capes) e as agências estaduais 

de fomento à pesquisa; 

Expandir a oferta de cursos de pós-

graduação stricto sensu, utilizando inclusive 

metodologias, recursos e tecnologias de 

educação à distância; 

Ampliar a oferta de pós-graduação; 

Promover o intercâmbio científico e 

tecnológico, nacional e internacional, entre 

as instituições de ensino, pesquisa e 

extensão; 

Ampliar o investimento em pesquisa, 

inovação e na formação de doutores; 

Estimular a pesquisa no âmbito das IES. 

Fonte: Recuperado de: INEP (2003). Plano nacional de educação 2014 -2024. (pp.73-78). Brasília: 
INEP. 
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Observam-se, no documento, aspectos pertinentes para a educação superior que 

corroboram com esse processo:  

O PNE tem como pressuposto que os avanços no campo educacional devem 
redundar do fortalecimento das instituições (escolas, universidades, 
instituição de ensino profissionalizante, secretarias de educação, entre 
outras) e de instâncias de participação e controle social. Isso se materializa 
em suas estratégias, que demandam ações provenientes de estados, 
municípios e da União, atuando de forma conjunta para a consolidação do 
Sistema Nacional de Educação. De outro lado, a execução do Plano requer a 
integração de suas ações com políticas públicas externas ao campo 
educacional, sobretudo as da área social e econômica, no que reafirma a 
intersetorialidade como um dos requisitos de seu sucesso (INEP, 2015, p. 
14).  
 

Em suma, o PNE é um documento importante que representa a conquista da 

sociedade brasileira, sobretudo da educação nacional, por desenvolver políticas 

públicas voltada para a formação da sociedade. 

 

Na sessão seguinte, serão apresentados aspectos sobre os novos desafios da 

educação superior, avaliação como instrumento de transformação, bem como 

programas de avaliação.   

2.5 Os desafios da educação superior 

 

Diante de um cenário histórico social brasileiro, o ensino superior é marcado por 

transformações ocasionadas pelo fenômeno da globalização. A consolidação desse 

fenômeno mudou aspectos de ordem social, econômica e política, bem como as 

relações pessoais, a ciência e a tecnologia, a cultura, a comunicação e, sobretudo a 

educação.  

 

Deste modo, esse fenômeno é considerado um processo multidimensional que 

produz novas configurações na sociedade em que estamos inseridos. “Tudo isso 

expande consideravelmente as condições de aquisição de novas aprendizagens e 

impulsiona o acúmulo vertiginoso de novos conhecimentos e técnicas” (Dias 

Sobrinho, 2010, p. 51). 
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Além do desenvolvimento das técnicas científicas e de conhecimentos que 

transformam a sociedade, a expansão do ensino superior provocou ações 

deliberativas no governo federal,  

expandindo vagas, matrículas e cursos nas instituições federais (IFES), seja 
pala multiplicação dos campi nas instituições federais de ensino ou programa 
de reestruturação do setor, como o caso do Programa de Apoio aos Planos 
de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – Reuni 
(Mancebo, Do Vale & Martins, 2015, p. 33).  

 

Outras medidas resolutivas também foram tomadas, como a expansão de 

programas acadêmicos, mobilidades de ensino de graduação e a utilização de 

ensino a distância. Assim, a educação 

está mais sujeita aos imperativos da vida atual, decorrentes da complexidade 
da globalização. A educação superior tem o difícil desafio de enfrentar as 
contradições da regulação e da autonomia, tantos nos amplos espaços 
transnacionais dos sistemas globais e nas políticas públicas nacionais e 
institucionais, como nas esferas da subjetividade, isto é, na formação dos 
sujeitos (Dias Sobrinho, 2010, p. 61). 

 

De fato, o ensino superior tem enfrentado desafios e dificuldades para operar com 

eficácia nos dias atuais, principalmente na formação dos sujeitos e no 

desenvolvimento do país. Essa reconfiguração possibilita a expansão das ciências, 

da pesquisa que possibilita o desenvolvimento da sociedade, bem como a formação 

docente e a ampliação da pós-graduação.  

 

Dourado, Catrani e Oliveira (2003) observam que o crescimento da educação 

superior no século XXI se deu por conta das novas tecnologias da informação e 

comunicação, pela integração entre a pesquisa e o ensino, pelas mudanças nos 

perfis profissionais e no processo formativo.  

 

Ressaltam ainda o papel da educação continuada na formação permanente, 

autonomia das ciências, a interdisciplinaridade e a liberdade acadêmica: “o processo 

de metamorfose das universidades públicas e .... de mudanças nas identidades 

institucionais das universidades, constitui-se outro aspecto de fundamental 

importância no debate estabelecido no campo da educação superior” (Dourado, 

Catrani & Oliveira, 2003, p. 25).  
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Assim, é necessário construir conhecimentos básicos sobre as mudanças das 

universidades associadas às transformações da própria sociedade, pois “a 

implantação dessas mudanças exige o desenvolvimento de novos modelos de 

gestão institucional” (Yarzábal, 2002, p. 165). 

 

Nesse contexto o desenvolvimento científico e tecnológico fortalece o avanço das 

necessidades públicas que se destacam em meio às demais. A partir dessa 

perspectiva, a gestão pública traça ações para reduzir a distância entre o ensino e a 

prática:  

são as universidades públicas as que mais produzem pesquisa e inovações 
tecnológicas que aumentam a produtividade geral e estão voltadas ao 
atendimento de problemas e necessidades que as sociedades apresentam. 
As universidades ocupam uma posição de destaque no mundo globalizado, 
em grande parte, porque é a mais importante instituição produtora de 
capacitação tecnológica (Dias Sobrinho, 2010, p. 78).  

 

A própria reforma universitária representou um passo expressivo na democratização 

das universidades públicas, bem como medidas e ações voltadas para atender a 

essa expansão.  

 

Posteriormente, serão discutidas políticas públicas voltadas para o desenvolvimento 

do ensino superior no país.  

 

2.5.1 Ações afirmativas para a expansão das universidades  

Para manter o crescimento das universidades, o governo brasileiro instituiu 

iniciativas para expandir o setor público federal. Isso foi feito por meio do 

desenvolvimento de políticas públicas pertinentes para a ampliação de novos cursos 

de graduação, expansão de matrículas e criação de novas instituições federais de 

ensino, bem como novas unidades acadêmicas fora da sede.  

 

Essas ações afirmativas são demandas legítimas da sociedade brasileira que 

ambicionam o crescimento pessoal e, sobretudo, a melhoria profissional. Assim, a 

ampliação de vagas e a criação de novas instituições ou até mesmo investimentos 

em instituições já existentes estão no centro das políticas de democratização da 

educação superior.  
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Pode-se, ainda, concordar com a afirmativa de que “a política para as Instituições 

Federais e Ensino Superior elucidam bem a proposta do governo para a 

reestruturação da Universidade Pública, que passa necessariamente, pela 

intervenção na autonomia universitária e democracia”, conforme o proposto por  

Silva & Sguissardi (2001, p. 146).  

 

Ademais, Dias Sobrinho (2010, p. 2) afirma que “as políticas públicas de expansão 

de matrícula e inclusão social constituem um passo importante na luta pela 

superação das desigualdades”. 

 

Essas ações afirmativas de democratização do ensino superior devem proporcionar 

oportunidades aos acadêmicos, assegurando a permanência dos mesmos nos 

cursos de graduação, pois “as universidades públicas continuam constituindo a 

coluna vertebral do subsistema de educação superior, já que elas abrigam o grosso 

da matrícula e concentram os melhores recursos de pesquisa e docência” (Yarzábal, 

2002, p. 163).  

 

Nessa perspectiva, o Governo Federal criou programas específicos para colaborar 

com a política de democratização da educação superior no país: 

A partir de 2002, começa-se a perceber notável mudança na política para a 
educação superior com forte investimento nas universidades públicas 
federais: criação de novas universidades, ampliação das existentes, criação 
de novos cursos, contratação de professores. Políticas de ações afirmativas 
buscam promover a inclusão de estudantes de camadas da população 
tradicionalmente fora da educação superior. Assim, enquanto as matrículas 
nas instituições de educação superior estaduais e municipais sofrem um 
recuo, sobretudo nos três últimos anos desse período, com as federais ocorre 
o contrário; nestas registra-se elevação de matrícula (Marques, 2013, p. 72). 
 

Para Mancebo, Do Vale e Martins (2015), o sistema público de educação superior 

teve um incremento na ordem de 134,5%. Esse crescimento se deu especialmente 

por meio do Programa de Reestruturação das Universidades Federais – REUNI.  
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2.5.1.1 A expansão do setor público e o Programa de Reestruturação das 

Universidades Federais – REUNI 

 

O Programa de Reestruturação das Universidades Federais – REUNI18, foi criado 

pelo Governo Federal e instituído pelo Decreto nº 6.096, de 24 de abril de 2007. 

Assim sendo, o Programa é uma das ações específicas que integram o Plano de 

Desenvolvimento da Educação – PDE.  

 

Segundo as Diretrizes Gerais do REUNI, elaborado pelo Ministério da Educação - 

MEC, em 2007 o Programa pretendeu congregar esforços para a consolidação de 

uma política nacional de expansão da educação (pública) superior, pelo qual o MEC 

cumpre o papel atribuído pelo Plano Nacional de Educação – PNE, quando 

estabelece a oferta de educação superior para pelo menos 30% dos jovens.  

 

Assim, com bases em informações contidas no primeiro relatório do REUNI, em 

2008, o programa tem como principais objetivos: garantir às universidades as 

condições necessárias para a ampliação do acesso e permanência na educação 

superior; assegurar a qualidade por meio de inovações acadêmicas; promover a 

articulação entre os diferentes níveis de ensino, integrando a graduação, a pós-

graduação, a educação básica e a educação profissional e tecnológica. Logo, é 

inegável que o programa tenha dado um vigor às instituições federais de ensino 

superior.  

 

É importante frisar também que “a primeira fase de expansão do ensino superior 

federal, determinada de Expansão I, compreende  os anos de 2003 a 2007. Nesse 

período foram criadas 08 universidades federais em diversos estados .... e com a 

                                                             
18

 O REUNI tem como principal objetivo ampliar o acesso e a permanência na educação superior.  

O governo federal adotou uma série de medidas para retomar o crescimento do ensino superior 

público, criando condições para que as universidades federais promovam a expansão física, 

acadêmica e pedagógica da rede federal de educação superior. Os efeitos da iniciativa podem ser 

percebidos pelos expressivos números da expansão, iniciada em 2003 e concluída em 2012. 
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instituição do REUNI, mais 06 surgiram, totalizando 14 universidades no período de 

2003 a 2010”, de acordo com Barros (2015, p. 374). 

 

Segundo Silva & Martins (2014), esse ciclo foi trazido pelo Programa Expandir, 

desenvolvido pela Secretaria de Educação Superior – SESU. O Programa 

possibilitou que o ensino superior esteja em áreas localizadas no interior do Brasil, 

contribuindo para a redução das desigualdades regionais, possibilitando a 

permanência desses jovens em suas regiões de origem.  

 

Outro ponto relevante do projeto é a criação e a oferta de vagas dos cursos no  

período noturno, gerando a inclusão de uma parcela ainda maior de estudantes. Tal 

fato promove a tríade ensino, pesquisa e extensão nas diversas áreas do 

conhecimento.  

 

Leva-se em conta ainda que as universidades podem redesenhar  ou redefinir seus 

currículos, respeitando suas características culturais e a multuplicidade. Podem, 

ainda, preservar sua autonomia.  

 

Segundo dados do Relatório do Primeiro Ano do Reuni (2009), das 54 universidades 

federais em funcionamento, 53 instituições aderiram ao programa. Ainda segundo o 

Relatório, novas instituições tiveram seus projetos aprovados. Assim, 57 

universidades estavam em funcionamento, em 2009. 

 

O Programa apresenta seis dimensões bem definidas que permitem expandir e 

reestruturar a educação superior pública do país, bem como “reestruturar, para que 

se possa oferecer respostas acadêmicas, políticas e estratégias aos novos desafios 

do século XXI”, conforme Diniz (2009, p. 2).  

 

Essas dimenssões estão contidas na Tabela 2, e trazem aspectos pertinentes 

acerca do Programa de Reestuturação das Universidades Federais  - REUNI.  
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Tabela 2 

Dimensões e aspectos específicos do REUNI 
Dimenssões do REUNI - Aspectos específicos 

1 – Ampliação da oferta de educação superior pública 

1. Aumento de vagas, especialmente no período noturno; 
2. Redução das taxas de evasão;  
3. Ocupação das vagas ociosas. 

2 – Restruturação acadêmico-curricular  

1. Revisão da estrutura acadêmica;  
2. Reorganização dos cursos de graduação; 
3. Diversificação das modalidades de graduação, preferencialmente com superação da 

profissionalização precoce; 
4. Implantação de regimes curriculares e sistema de títulos que possibilitem a cosntrução de literários 

formativos; 
5. Previsão de modelos de transição, quando for o caso. 

3 – Renovação pedagógica da educação superior 

1. Articulação da educação superior com a educação básica, profissional e tecnológica; 
2. Atualização de metodologias (tecnologias) de ensino-aprendizagem;  
3. Previsão de programas de capacitação pedagógica, especialmente quando for o caso de 

ampliaçao de um novo modelo. 

4 – Mobilidade intra e inter-institucional 

1. Promoção da ampla mobilidade estudantil mediante o aproveitamento de créditos e a circulação 
de estudantes entre cursos e programas e entre instituições de educação superior. 

5 – Compromisso social da instituição 

2. Políticas de inclusão; 
3. Programa de assistencia estudantil; 
4. Políticas de extensão universitária.  

6 – Suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento qualitativo dos 
cursos de graduação 

1. Articulação da graduação com a pós-graduação. Expansão quali-quantitativa da pós-graduação 
orientada para a renovação pedagógica da educação superior. 

Fonte: Elaborado pela autora, com base em: 
http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/diretrizesreuni.pdf (pp.11-12). 

 

Silva & Martins (2014, p. 9) destacam um importante aspecto ao dizer que 

cinco das seis diretrizes previstas no Reuni, direta ou indiretamente, voltam-
se para a intenção de remodelar as universidades federais em busca da 
“qualidade”; a segunda é a reestruturação curricular; a terceira é a renovação 
pedagógica da educação superior; a quarta cogita  a mobilidade intra e 
institucional; a quinta o compromisso social da instituição e a sexta considera 
o suporte da pós-graduação ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento 
qualitativo dos cursos de graduação.   
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Para Diniz (2009), os impactos globais do projeto estão relacionados com as 

transformações ocorridas nas universidades ao final do programa REUNI. O 

programa reconhece o papel estratégico das instituições federais para o 

desenvolvimento econômico e sua pertinência social.  

 

2.5.1.2 Enfoque quantitativo do Programa REUNI 

 

Diante do exposto, serão apresentados pontos pertinentes relativos ao aspecto 

quantitativo do REUNI, considerando seus objetivos, metas, diretrizes e dimensões. 

 

Segundo o MEC, o número de municípios atendidos pelas universidades foi de 114, 

em 2003 e de 237, em 2011. Desde o início da expansão, foram criadas 14 novas 

universidades e mais de 100 novos campi que possibilitaram a ampliação de vagas 

e a criação de novos cursos de graduação. A Figura 6 traz um resgate cronológico 

das universidades federais do país. 

 

 

Figura 6 

Linha cronológica da criação das universidades federais no Brasil. 
Fonte: Recuperado de: MEC (2012). Análise sobre a expansão das universidades federais 
2003 a 2012. (p.25). Brasília: Ministério da Educação.  
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Com base no Relatório de Análise sobre a expansão das universidades federais 

(2003 a 2012), elaborado pelo MEC, o crescimento dessas instituições foi 

considerado significativo, pois no período de 1919 até 2002 foram criadas 45 

universidades e no período de 2003 a 2010, foram criadas 14 novas universidades. 

Ainda segundo o relatório, essas 14 instituições fizeram parte do processo de 

expansão do ensino superior público. 

 

Outro ponto significativo está relacionado com a ampliação da oferta de cursos, 

vagas e matrículas. Observa-se que houve um crescimento significativo das 

universidades federais no país. Em 2003, havia o registro de 45 instituições. Diante 

de ações de ampliação, especificamente nesse setor, houve um aumento para 59 

universidades, em 2010, como mostra a Figura 7.   

 

 

Figura 7 
A expansão da rede federal de educação superior. 
Fonte: MEC (2012). Análise sobre a expansão das universidades federais 2003 a 2012. (p. 9). 
Brasília: Ministério da Educação.  
 

 

Com a ampliação dos Campi e unidades acadêmicas, o número de UFES passou 

para 63, até 2014. Vale ressaltar que a interiorzação foi responsável por esse 

crescimento, tendo em vista a criação de novas universidades, espalhadas em 

municípios onde não havia oferta de cursos de graduação, sobretudo em regiões 

afastadas dos principais centros urbanos, como as regiões norte e nordeste do país, 

ampliando o número de vagas oferecidas: como se encontra em Barros (2015, p. 

2003 2010 2014 

45 59 63 148 
274 321 

114 
230 275 

1 2 3

A expansão da rede federal de educação superior 

Ano Universidades Campus/Unidades Municípios Atendidos
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374), “quanto ao número de vagas em cursos presenciais em graduação, eram 

totalizadas 132.451, em 2007 e, em 2008, foi atingido um total de 147.277 vagas, o 

que equivale a um aumento de 14.826 novas oportunidades de ingresso”.  

 

Ressalta-se que o aumento das matrículas está ligado diretamente à política de 

expansão e implantação do programa REUNI. Essa ampliação teve incentivos do 

Governo Federal, que investiu em políticas públicas voltadas para o 

desenvolvimento dessas instituições, bem como para o incentivo da formação 

docente, entre outras questões.  

 

Diante desses aspectos, observa-se a ampliação do número de matrículas ocorridas 

no período de 2005 a 2014, em que as Universidades tiveram um aumento 

significativo em suas matrículas, seguido das Faculdades, Centros Universitérios e 

Institutos Federais e Cefets. Esses dados constam nas Figuras 8 e 9. 

 

A Figura 8 apresenta, especificamente, o número de matrículas em cursos de 

graduação em uma respectiva modalidade entre os anos de 2005 e 2007.  

 

 

Figura 8  
Número de matrículas em cursos de graduação 
Fonte: Fonte: INEP (2017). Resumo técnico censo da educação superior 2014. (p. 40).     Brasília: 

INEP. 
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A Figura 9 apresenta, especificamente, o número de matrículas em cursos de 

graduação em uma respectiva modalidade entre os anos de 2008-2014. 

 

 

Figura 9  
Número de matrículas em cursos de graduação 
Fonte: INEP (2017). Resumo técnico censo da educação superior 2014. (p. 41 ). Brasília: INEP.  

 

De acordo com o MEC, o processo de expansão e reestruturação das IFES, 

notadamente no período de expansão do REUNI, estimulou mudanças de 

paradigmas, possibilitando a reestruturação da arquitetura acadêmica e a melhoria 

da qualidade da formação oferecida na graduação. 

 

Para atender a demanda necessária dos novos cursos de graduação e campi, foram 

investidos recursos significativos em infraestrutura, contratação de professores e 

técnicos, bem como o número de obras em m² nas universidades federais:    

o Governo Federal investiu R$ 592 milhões, com o objetivo de expandir e 
interiorizar o ensino superior no Brasil, criando, até 2006, dez novas 
instituições federais de ensino superior e quarenta novos Campi. Dados 
registraram que em 2003, quando iniciou o projeto expandir, havia 109.184 
vagas nas universidades federais e no final do Projeto, em 2006, registrou  
132.203 vagas (Giareta e Pfeifer, 2009 como citado em Silva & Martins, 2014, 
p. 5).  
 

Diante de todo esse processo de reestruturação, é necessário reconhecer que essas 

mudanças não são superficiais, mas permanentes, que alteram a organização das 

instituições; são mudanças graduais: “o novo desenho institucional adotado pelas 

IFES deve ser suficientemente sustentável, ancorado em fundamentos ... que não se 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Número de matrículas em curso de graduação, por 
organização acadêmica e modalidade de ensino - 2008-
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Universidades Centros universitários Faculdades IFS e Cefets
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curvam aos interesses apenas comerciais, para enfrentar o tensionamento desse 

período” (MEC, 2014, p. 49). 

 

Por fim, aspectos de inovação propostos pelas universidades federais em oferecer 

cursos de graduação com características interdisciplinares envolvendo a pesquisa e 

a extensão, são considerados pontos singulares do REUNI, como a licenciatura 

dupla e outros fatores pertinentes, como a inovação tecnológica e científica, que 

favorecem a formação dos sujeitos e da sociedade.  

2.6 A trajetória da avaliação do ensino superior no Brasil 

 

Historicamente o processo de avaliação do ensino superior no Brasil passou por um 

desenvolvimento gradativo que transformou todo o sistema de avaliação. A 

avaliação era percebida pelas instituições de ensino superior como uma justificativa 

para que o setor público passasse a investir nessas instituições. Ou seja, a 

avaliação tinha a função de prestar contas.  

 

Segundo Zandavalli (2009) é necessário conhecer o processo avaliativo por meio de 

dispositivos legais, principalmente no período que antecedeu ao Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES. 

 

De acordo com o INEP (2009), a avaliação institucional e a avaliação da educação 

superior apresentaram relevância significativa no final da década de 80 e início dos 

anos 90, com o crescente interesse sobre o assunto. Então, os periódicos 

começaram a publicar em nível nacional, um artigo por mês sobre o tema. Por 

conseguinte, o assunto passou a ser inserido no âmbito das reformas e 

principalmente em poíticas públicas voltadas para a educação superior.  

 

Barreyro e Rothen (2008) ressaltam que foram instituídos nas décadas de 80 e 90 

quatro propostas de avaliação da educação superior. Essas propostas foram 

expressas nos seguintes documentos: Programa de Avaliação da Reforma 

Universitária, em 1983, e Relatório da Comissão Nacional de reformulação da 

Educação superior, em 1985. Este último documento foi considerado uma nova 

política para a educação superior brasileira. Posteriormente, foi lançado o Relatório 
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do Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior, em 1986 e o 

documento da Comissão Nacional de Avaliação do ensino Superior, denominado 

Programa de Avaliação Instittucional das Universidades Brasileiras, em 1993.  

Essas propostas trazem aspectos pertinentes com relação à avaliação da educação 

superior, em particular aos cursos de graduação, visto que a pós-graduação já 

passava por um processo de avaliação pela Coordenação de Aperfeiçoamento do 

Pessoal de Nível Superior – CAPES19.  

 

Ao realizar esse resgate histórico acerca das mudanças e programas de avaliação 

da educação superior brasileira, busca-se conhecer estratégias, pontos importantes 

e políticas públicas direcionadas aos procedimentos de avaliação.  

 

2.6.1 Programa de avaliação da reforma universitária – PARU 

A primeira proposta de avaliação da educação superior do país foi o Programa da 

Avaliação da Reforma Universitária – PARU, em 1983. Esse programa surgiu por 

meio de iniciativas da Associação Nacional do Docentes (ANDES) e membros da 

comunidade universitária:  

o PARU tinha como objetivo conhecer as condições reais nas quais se 
realizavam as atividades de produção e disseminação do conhecimento do 
sistema da educação superior. O PARU pretendia realizar investigação 
sistemática da realidade, por meio de estudos, pesquisas e debates, tanto da 
implantação das propostas da reforma universitária de 1968 quanto das 
particularidades institucionais e regionais (Barreyro & Rothen, 2008, p. 133-
134). 

 
O PARU elaborou questionários que foram respondidos por estudantes, dirigentes, 

universitários e docentes e acolheu estudos específicos para apreeender o impacto 

da Lei nº 5.540/68, quanto à estrutura administrativa, a expansão das matrículas e a 

sua caracterização, a relação entre atividade de ensino, pesquisa e extensão, 

características do corpo docente e técnico administrativo e vinculação com a 

comunidae (INEP, 2009, p. 26). 

 

                                                             
19

 Segundo o MEC, a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), 

fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e 

consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da 

Federação. 
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Deste modo, para melhor desenvolvimento das atividades, surgiram duas áreas- 

temas pertinentes no PARU que foram divididas  do seguinte modo: 

a gestão das IES (poder e tomada de decisões; administração acadêmica; 
administração financeira; financiamento e política de pessoal) e a produção e 
a disseminação do conhecimento (ensino e pesquisa; e interação com a 
comunidade) .... o projeto se desenvolveria em três etapas: (I) a realização de 
um estudo-base, consistindo em pesquisa tipo Survey a análise de práticas 
das IES .... (II) debates nacionais sobre os documentos produzidos no âmbito 
das IES e no âmbito de entidades; (III) elaboração de subsídios ao CFE, que 
se encarrega de alterar a legislação relativa ao ensino superior (Cunha, 1997, 
p. 23).  

 

Diante disso, foi percebida a presença mais atuante de docentes e pesquisadores 

universitários na construção e execução da reforma da educação superior. O grupo 

gestor da pesquisa do PARU acentuou a necessidade de avaliar as universidades, 

tendo em vista problemas existentes nesse âmbito, desenvolvendo estratégia de 

avaliação e das condições em que se realizam as práticas acadêmicas. 

 

Barreyro e Rothen (2008, p. 135) compartilham dessa ideia, ao dizer que 

o grupo gestor do PARU considerou as instituições  como unidades de 
análise e destacou o papel da avaliação. A avaliação, neste programa, foi 
entendida como uma forma de conhecimento sobre a realizade, como uma 
metodologia de pesquisa que permitiria não só obter os dados, mas também 
permitiria fazer uma reflexão sobre a prática. Assim, o PARU, com a 
finalidade de realizar uma pesquisa de avaliação sistemática, recorreu à 
avaliação institucional e considerou a avaliação interna como procedimento 
privilegiado. Para isso, propôs a participação da comunidade na realização da 
autoavaliação. Nesse sentido, o PARU foi o precursor das experiências de  
avaliação posteriores no país.  

 

Outras questões ainda foram discutidas no PARU, como a democratização da 

gestão, do acesso ao ensino superior, a formação do cidadão, contribuindo para a 

sociedade em que está inserido, a relação do ensino com a pesquisa e a assistência 

comunitária, bem como a extensão. 

 

Infelizmente o programa foi desativado um ano após o seu funcionamento, em 1984, 

“talvez pelo próprio caráter um pouco mais coletivo e aberto do processo 

desenvolvido, o PARU não teve vida longa, pois não se coadunava, completamente, 

com as novas demandas do capital e não impingiu às suas propostas caráter 

meramente tecnocrático” (Zandavalli, 2009, p. 404). 
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Por fim, outro ponto que determinou o término do programa PARU foi a falta de 

apoio ou suporte dado ao mesmo, deixando seus trabalhos inconclusivos, dando 

lugar a outros projetos.  

 

2.6.2 Comissão nacional para a reformulação do ensino superior – GERES 

Diante da situação vivenciada pelo ensino superior no país, foi instituída a Comissão 

Nacional para a Reformulação do ensino Superior, pelo Decreto nº 91.177, em 1985.  

 

A Comissão tinha o objetivo de oferecer uma nova proposta de formulação para a 

educação superior do país, ser “uma política que atendia às exigências do 

desenvolvimento do país e aos anseios democráticos do seu povo” (Maciel, 1985, 

p.1, como citado em Zandavalli, 2009, p. 405). 

 

Essa Comissão era constituída por 24 membros20 da sociedade brasileira, 

denominada como Comissão de Notáveis: “a Comissão afirmou que não existia 

fórmula mágica e, que consequentemente, a simples elaboração de uma nova lei 

não resolveria os problemas da educação superior ... seria necessária a criação de 

uma nova política e não de uma nova lei” (Barreyro & Rothen, 2008, p. 137). 

 

Com isso, o documento promoveu transformações relevantes para as instituições de 

ensino superior no país.   

 

Segundo Cunha (1997), ao final do relatório da Comissão Nacional, foi formado o 

Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior – GERES, composto 

por cinco membros que elaboraram um antiprojeto de reformulação voltado para as 

instituições federais.  

 

Segundo Zandavalli (2009, p. 414), “o documento apresentado pelo GERES retoma  

aspectos centrais do relatório anterior e é estruturado em cinco partes: Sistema da 

                                                             
20

 Segundo Cunha (1997), a heterogeneidade dos membros da Comissão Nacional de Reformulação 

da Educação Superior era marcante. Metade desses membros tinham vivência universitária. Os 

demais haviam frequentado cursos superiores, mas desenvolviam práticas distantes da academia.  
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Educação Superior, Autonomia e Avaliação, Conselho Federal de Educação, Gestão 

da Universidade e Financiamento”.  

 

Além disso, o projeto trazia pontos pertinentes sobre a historicidade do papel das 

instituições de ensino superior centrada no ensino, bem como a discussão da Lei nº 

5.540/68 e a indissociabilidade entre o ensino e a pesquisa:  

a análise dos principais pontos focalizados no antiprojeto de lei do GERES 
revela a preocupação geral de: (I) acabar com a dualidade das 
universidadses federais; (II)  racionalizar o controle governamental sobre as 
universidades; (III) valorizar os níveis mais elevados da carreira docente, 
restingindo o acesso dos niveis inferiores aos cargos de direção, e restringir 
aos títulos acadêmicos seu antigo papel no regime  de promoção dos 
professores; (IV) incluir a participação docente e de estudantes na elaboração 
das listas ... para os cargos de direção das universidades e de suas unidades 
(Cunha, 1997, p. 25). 
 

Na verdade, o texto exposto pelo grupo foi criticado por vários setores da sociedade, 

como professores, estudantes e outros sujeitos que não apoiavam as ideias do 

GERES. Contudo, mesmo diante dessa situação, algumas instituições conseguiram 

avaliar seus cursos: “a Universidade de São Paulo avaliou seus departamentos 

penosamente; a Universidade Federal de Minas Gerais avaliou sua pós-graduação; 

a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade de Brasília avaliaram 

seus cursos de graduação, utilizando diferentes procedimentos” (Cunha, 1997, p. 

26).  

 

Por fim, uma nova reestruturação no processo de avaliação do ensino superior no 

país ganhou destaque. Então, foi criado o Programa de Avaliação das Universidades 

Brasileiras – PAIUB.  

2.6.3 Programa de avaliação das universidades brasileiras – PAIUB  

O PAIUB foi um programa desenvolvido, em 1993, proposto dentro da Associação 

Nacional de Instituições Federais de Ensino Superior – ANDIFES.  

 

De acordo com o INEP (2009), o PAIUB concebia a autoavaliação como etapa inicial 

de um processo que, uma vez desencadeado, se estendia a todas as instituições e 

se completava com a avaliação externa. Assim, o objetivo do programa era propor 

uma sistemática da avaliação instittucional. 
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Esse processo de avaliação estabelecido pelo PAIUB seria voluntário. O programa 

priorizava primeiramente o ensino de graduação, uma vez que a graduação atendia 

uma boa parte da sociedade. Assim, o PAIUB 

é um sistema de ideias, princípios, metas, objetivos, concepções, 
metodologias, suas práticas correspondentes e os efeitos que produz, 
enquanto práticas organizadas de comunidades ou grupos humanos. É um 
conjunto que se pretende articulado, coerente e consistente, ao mesmo tempo 
teórico e prático .... Também não é obra de indivíduos isolados, que agem 
pontualmente e sem referências. É construído coletivamente com critérios 
comuns e ao mesmo tempo e no mesmo ato acaba constituindo o grupo 
social que o conforma. Em outras palavras, um programa é construído por 
agentes socias (Dias Sobrinho, 2002, p.84, como citado em Zandavalli, 2009, 
p. 419). 

 

Para o PAIUB, a avaliação é uma ação coletiva, participativa e transformadora da 

sociedade. Por isso, foi considerada o único programa que desenvolveu a cultura da 

avaliação nas IES.  

 

Segundo Gumbwsky (2017) o PAIUB, em sua fundamentação, destacava que a 

avaliação deveria atender à tripla exigência da universidade contemporânea: I) 

processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; II) uma 

ferramenta para o planejamento e gestão universitária, e III) um processo 

sistemático de prestação de contas à sociedade.  

 

O programa listava como princípio básico:  

a) a aceitação ou conscientização  da necessidade de avaliação por todos os 
segmentos envolvidos;  
b) reconhecimento da legitimidade e pertinência de princípios norteadores ...; 
c) envolvimento direto com todos os segmentos da comunidade acadêmica 
na sua execução e implementação de medidas para a melhoria do 
desempenho institucional” (Gumbwsky, 2017, p. 361). 

 

Infelizmente, como em todos os programas ou projetos anteriores, o PAIUB foi 

encerrado no final dos anos 90. O Governo Federal implantou um novo formato de 

avaliação, instituindo o Exame Nacional de Curso – ENC, dando um novo 

direcionamento ao processo avaliativo no país.  
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2.6.4 Exame Nacional de Cursos – ENC 

O Exame Nacional de Curso – ENC, foi instituído na metade da década de 90 e 

tinha como objetivo acentuar a obrigatoriedade do exame para aferir o desempenho  

dos formandos dos cursos de graduação. Essa nova política de avaliação ficou 

conhecida como “provão”: 

o ENC exerce um duplo papel, nessa transformação. Em primeiro lugar, ele 
tronou-se o produto mais visível, como política educacional, para o ensino 
superior. Em segundo lugar, o ENC foi estratégicamente planejado para ser 
um poderoso instrumento político para fortalecer e modernizar as funções de 
controle, monitoramento e coordenação do MEC (Gomes, 2003, p. 137).  

 

Observa-se que o ENC foi diferente de todas ao outras ações desenvolvidas, pois o 

processo de avaliação realizado era centrado apenas nos resuldados obtidos nas 

provas dos acadêmicos e não respeitava as peculiaridades institucionais. Logo, o 

exame não agradou professores, gestores, dirigentes, represententes de instituições 

e sobretudo os acadêmicos, que eram obrigados a realizar o exame para obtenção 

do diploma. Muitos consideravam o ENC como um sistema punitivo e totalmente 

inverso a um sistema de avaliação democrático e participativo: “o ‘provão’ recebeu 

críticas de vários setores, especialmente das instituições públicas e das associações 

de classe vinculadas à educação” (Zandavalli, 2009, p. 428).  

 

Ressalta-se que naquele momento estudantes que eram avessos ao “provão” 

realizaram boicotes contra o ENC e contra o próprio MEC. O Governo Federal 

reconhecia que essa política de avaliação imposta ao ensino superior não deveria 

acontecer em forma de testes ou provas. Na verdade, era necessário criar um novo 

mecanismo de avaliação que possibilitasse a interação com as instituições de ensino 

superior. Houve a necessidade de desenvolver novas políticas de avaliação no país. 

Assim, diante da lacuna deixada pelo ENC, foi criado um novo programa de 

avaliação da educação superior no Brasil, denominado de Sistema Nacional de 

Avaliação do Ensino Superior – SINAES, em 2004. 

2.7 O atual processo de avaliação do ensino superior brasileiro 

 

Serão discutidas nesta sessão questões pertinentes ao atual sistema de avaliação 

do ensino superior brasileiro, bem como a avaliação institucional, a avaliação 
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externa e os pontos relevantes da avaliação e regulação; a importância da Comissão 

Própria de Avaliação - CPA e suas atribuições. Bem como a eficiência, eficácia e 

efetividade do processo de avaliação. Serão apresentados ainda conceitos, 

percepções e reflexões sobre a avaliação e seu desenvolvimento na educação  

superior do país.  

2.7.1 Os conceitos de avaliação 

Para muitos, o termo avaliação está ligado à ação de medir ou mensurar valor a um 

determinado trabalho como provas, testes entre outros. Contudo, a avaliação 

apresenta outros significados que podem contribuir com o processo de formação  do 

indivíduo e da sociedade em que está inserido.  

 

Ao fazer um resgate histórico do assunto, Dias Sobrinho (2003) identificou em seus 

estudos que a avaliação já estava presente na sociedade Chinesa e Grega, há mais 

de 2 mil anos. Essas sociedades verificavam as aptidões daqueles que se 

candidatavam a funções públicas.  

 

Observa-se que naquele momento não havia a necessidade ou a disponibilidade de 

uma avaliação escrita (ou modo formal), uma vez que o mecanismo avaliativo 

buscava outros meios.  

 

Stufflebeam e Shinkfield e outros estudiosos do assunto em questão compartilham a 

ideia de que a avaliação possui cinco períodos básicos. Esses períodos foram 

desenvolvidos por Tyler21, nome considerado relevante no estudo da avaliação.  

 

O primeiro período de avaliação é conhecido como Pré-Tyler. Esse período é 

marcado pelos últimos anos do século XIX e as primeiras três décadas do século 

XX. Concentra-se na elaboração de testes, aproveitando-se de conhecimento 

aprendido em outras áreas. “São conceitos intercambiáveis, claramente inseridos no 

paradigma positivista próprio das ciências físico-naturais e se centram na 

                                                             
21

 Raph Tyler, norte americano, considerado nome relevante da avaliação, no século XIX. O papel 

essencial da avaliação, segundo Tyler, “é averiguar até que ponto os objetivos educacionais traçados 

estão sendo alcançados pelo currículo e pelas práticas pedagógicas, ou seja, a determinação do grau 

em que mudanças comportamentais estão ocorrendo” (Dias Sobrinho, 2003, p. 19).  
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determinação das diferenças individuais, nada tendo a ver ainda com programas 

escolares ou desenvolvimento de currículo” (Jiménez, 1999, p. 27 como citado em 

Dias Sobrinho, 2003, p.16 ).  

 

Ressalta-se que a avaliação só começou realmente a se desenvolver como prática 

aplicada à educação, no século XX; “acompanhando os avanços do conhecimento 

na área da psicologia e certamente se beneficiando deles, desenvolveu-se com 

grande êxito o movimento e a cultura dos testes e medidas” (Dias Sobrinho, 2003, p. 

17). 

 

Posteriormente, surge o segundo período, denominado de Era-Tyler, cujos  objetivos 

educacionais se constituem como o centro da avaliação. Esse momento se inicia em 

1930 e finaliza em 1945. “Pesquisadores da área de avaliação definem esse espaço 

de tempo como o período ‘tyleriano’ pela contribuição de Ralph Tyler, que se 

dedicou ao estudo de um ensino que fosse eficiente” (Ferreira, 2014, p. 47). 

 

Destaca-se que a principal característica desse segundo período é a avaliação 

responsável por determinar se os objetivos foram alcançados; assim, a avaliação 

deveria, pois, determinar de forma experimental se os estudantes indivudualmente 

eram capazes de determinar, ao final de um processo de ensino, os objetivos 

previos e declarados. Para Tyler, deve haver uma congruência entre item de 

avaliação e objetivos instrucionais. “A avaliação é, assim, nessa concepção, um 

valioso instrumento para a regulação do conhecimento e das formas de adquiri-lo; 

mais do que isso, define os comportamentos desejados e aplica as sanções ou 

prêmios correspondentes aos resultados” (Dias Sobrinho, 2003, p. 19). 

 

Diante desses aspectos, o método de avaliação de Tyler não é apenas um simples 

instrumento de aplicação de testes ou algo do tipo; sua ênfase era voltada para a 

área de currículo: “o papel essencial da avaliação, segundo Tyler, é averiguar até 

que ponto os objetivos educacionais traçados estão sendo alcançados pelo currículo 

e pelas práticas pedagógicas” (Dias Sobrinho, 2003, p. 19). 

 

O terceiro período é denominado de Era da inocência e se caracterizou por certo 

descrédito, não só quanto à avaliação, mas também à própria educação. Esse 
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momento corresponde aos anos de 1946 a 1957: “esse período entende o uso da 

avaliação como um instrumento para diagnosticar a eficiência da escola, os seus 

processos pedagógicos e administrativos” (Ferreira, 2014, p. 47). 

 

Vale ressaltar que durante esse período houve a expansão da educação, como a 

formação e a valorização de professores e instituições de ensino. Nessa ocasião 

também foram desenvolvidos trabalhos de grande relevância, como o renomado 

estudo de Tyler denominado Basic Principles of Curriculum and Introducion, 

divulgado em 1949. 

 

Em seguida, surgiu o quarto período, denominado de Realismo, que abrange os 

anos de 1952 a 1972. Esse período tem como característica os avanços 

tecnológicos e a corrida espacial desenvolvida pela União Soviética chamando a 

atenção de países como os Estados Unidos, que passaram a observar de perto os 

currículos que eram proporcionados aos seus alunos e como eram desenvolvidos. 

Assim, “as escolas se tornavam responsáveis pelo rendimento de seus alunos, 

inclusive culpáveis no caso de resultados insatisfatórios. Nesse período foi 

experimentada a necessidade de avaliar a instituição como um todo: alunos, 

professores, conteúdos, metodologias, entre outras categorias” (Ferreira, 2014, p. 

48). 

 

E por fim, surge o quinto período, denominado como Era do Profissionalismo ou 

profissão da avaliação, que vai do ano de 1973 até os dias atuais. Por meio dele,   

a avaliação passa a ser nos anos de 1970 e seguintes, além de uma área de 
muitas práticas, um importante objeto de estudos. Uma vasta produção 
teórica começa a se consolidar. Algumas universidades criam currículos de 
formação em avaliação. Organizações profissionais se constituem. A 
avaliação ganha importância e visibilidade para além das salas de aula e das 
instituições educacionais. como resultados dos avanços teóricos, surge a 
meta-avaliação ..., a própria avaliação se transforma em objeto de estudo por 
parte da comunidade a ela dedicada. Stufflebeam e Shinkfield destacam as 
principais contribuições dessa fase: incremento e melhoria da comunicação; 
qualificação, preparação e titulação dos avaliadores; cooperação entre 
organizações profissionais relacionadas com a avaliação educacional (Dias 
Sobrinho, 2003, p. 23).  

 

Diante do exposto, a avaliação acompanha o processo de mudança da escala dos 

cinco períodos básicos e ganha dimenssões maiores e ao mesmo tempo 
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transformadoras da sociedade, de tal modo que, para entender melhor o processo 

de avaliação é necessário conhecer conceitos, perspectivas e percepções. 

 

Primeiramente, a avaliação deve colaborar para a construção de políticas públicas 

voltadas para o desenvolvimento da sociedade, da formação científica, tecnológica, 

econômica, política e social que desenvolvam a própria sociedade, aprimorando a 

qualidade da educação, do ensino e a formação dos sujeitos no país. 

 

Para Dias Sobrinho e Ristoff (2002, p. 37), o termo avaliação 

significa muitas coisas, se apresenta de muitos modos e busca cumprir 
distintas finalidades. Também oculta muitos significados. Não a podemos 
compreender simplesmente como instrumento ou mecanisnmo técnico. Ela 
produz sentidos, consolida valores, afirma interesses, provoca mudanças, 
transforma. Tem uma profunda dimenssão pública. Então, interessa a muita 
gente. Por isso é política e ética, embora muitas vezes queira esconder isso 
do manto da técnica, como se sua neutralidade a fizesse neutra e destituída 
de valores.  

 

Belloni (2000, p. 39) ressalta que  

a avaliação é um instrumento poderoso no processo de 
reconstrução/consolidação da educação brasileira, em especial da educação 
superior pública, pois a este cabe a responsabiidade da educação da maioria 
da população, da formação de profissionais nas áreas de ponta e do 
desenvolvimento da ciência e tecnologia indispensáveis para a 
democratização da sociedade e para o desenvolvimento do país.  

 

Outros autores ainda afirmam que a avaliação é um fenômeno essencialmente 

complexo e permanece incompreensível ou até mesmo se torna deturpado, se sobre 

ele é lançada uma visão simplificadora: “no universo pedagógico, o termo avaliação 

tem sido empregado para referir-se a: medida de desempenho ... procedimentos de 

atribuição de nota, conceito ou aplicação de um instrumento” (Queiroz, 2003, p. 31).  

 

De fato, avaliação é muito mais do que um mecanismo para atribuir valor a uma 

ação ou uma medida. A avaliação deve ser entendida como um instrumento 

educativo que tem a função de melhorar, desenvolver e questionar  pontos 

pertinentes nas IES.  
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Segundo o INEP (2009) a avaliação não se apresenta somente como uma prática 

produtora de juizo de fatos, de coleta de informação, medida e controle de 

dsempenho. Seu processo requer reflexão, tanto sobre a prática quanto sobre o 

objeto e os efeitos da avaliação.  

 

Assim sendo, a avaliação deve ser discutida como um processo de construção, 

transformação e reflexão da própria sociedade. O processo de avaliação torna 

possível que os sujeitos aprendam, no ato da avaliação,  sobre si mesmos 

(Hoffmann, 2005). 

 

Francisco, Nakayama, Melo, Pitta e Oliveira (2015, p.551) observam que: 

a avaliação é um mecanismo de construção, desconstrução e reconstrução 
de paradigmas, sobretudo em uma sociedade em evolução e em ambiente 
altamente complexo e competitivo. A avaliação também permite a construção 
de um olhar crítico, epistemológico e concreto sobre o papel da instituição, no 
sentido de compreender os modos pelo qual o segmento da educação 
superior caminha no contexto das políticas públicas alinhando ações 
vinculadas ao processo de construção social.   
 

Diante desses aspectos, a avaliação é um processo permanente de 

autoconsciência, tomada de posição, revisão, retomada ou redirecionamento de 

rumos institucionais e de programas e atividades. Tal processo com certeza é 

fundamentado para a garantia e a melhoria de qualidade do ensino de graduação: 

a avaliação tem centralidade nas transformações em geral, e de modo 
particular nas mudanças da educação. Por sua vez, os processos de 
transformação da educação especialmente a superior, também tem 
centralidade na modernização do Estado e da economia. Não há nenhum 
Estado moderno que abra mão das reformas, não há nenhuma reforma 
importante do Estado que não tenha como fundamental a transformação da 
educação superior, não há reforma consistente da educação superior que não 
tenha em seu centro a avaliação (Dourado, Catrani & Oliveira, 2003, p. 98). 

 

Assim sendo, a avaliação corrobora com o processo de mudança da realidade 

social, por meio das transformações ocorridas nas IES que, por sua vez, 

desenvolvem ações afirmativas no meio em que estão inseridas.  Nessas 

instituições de Ensino Superior, 

uma das mais importantes funções da avaliação é servir de instrumento de 
gestão, pois oferece às instituições as respostas necessárias à reestruturação 
de suas ações internas. O ideal é que a instituição aproveite esta ideia como 
uima oportunidade para criar uma estrutura capaz de cuidar da avaliação  de 



69 
 

forma permanente, buscando condições de mudar aqulo que precisa ser 
mudado” (Cardoso, 2015, p.59). 

 

De fato, as IES precisam desenvolver medidas assertivas sobre como devem tratar a 

questão, otimizando ações instittucionais e desenvolvendo estratégias a respeito da 

avaliação e seus processos. 

 

De acordo com Dias Sobrinho e Ristoff (2002) a avaliação é plurirreferencial, dotada 

de múltiplos sentidos e interesses distintos e contraditórios, como tudo o que se 

realiza na esfera social, política, dos valores e ideologias. 

 

Vale observar que a avaliação deve atender às reais necessidades do país, não 

permitindo que esse processo seja um sistema engessado ou considerado como 

simples processo de avaliação, sem nenhum respeito ou critério. Nessa perspectiva 

a avaliação  

para uns, tem função proativa, é formativa e tem como objetivo melhorar e 
desenvolver o objeto em foco, seja um indivíduo, grupo, programa, instituição, 
sistema e assim por diante. Por outro lado, a avaliação retroativa ... vem 
sendo praticada com a função de prestação de contas. Aqui se enquadram os 
contratos de gestão, as análises de custo-benefício, a gestão por objetivo, as 
provas de competência mínima e outros instrumentos de classificação, 
seleção, certificação e medida (Dias Sobrinho, 2003, p.45). 

 

Falar de avaliação é acima de tudo entender a própria sociedade e perceber que 

essas transformações são instrumentos fundamentais no desenvolvimento de ações 

ou políticas públicas que contribuem com a melhoria e a qualidade do ensino 

superior no Brasil, colaborando com o desenvolvimento do indivíduo e com o meio 

em que estão inseridos, bem como a construção da educação no país, em particular 

no nível superior.  

 

Logo, no próprio desenvolvimento da avaliação devem ser criadas estratégias 

respeitando as diferenças, a cultura e a identidade das instituiçõess de ensino 

superior.  

 

Na próxima subseção, serão discutidos pontos e aspectos pertinentes acerca do 

processo de avaliação no país. 
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2.7.2 O processo de avaliação no Brasil 

Inicialmente, é necessário conhecer o processo de avaliação no país, que é ligado à 

regulação, para posteriormente entender os mecanismos de avaliação, como a 

avaliação interna ou autoavaliação (pela CPA), avaliação externa (visita in loco 

desenvolvida por avaliadores institucionais capacitados pelo INEP nos moldes do 

SINAES), e a avaliação do desempenho dos estudantes (ENADE), bem como outros 

elementos que contribuem com a nova política de avaliação da educação superior 

no Brasil. 

 

2.7.2.1 Sistema nacional de avaliação do ensino superior – SINAES 

 

Ao acompanhar a trajetória da educação superior e os programas de avaliação do 

ensino superior no Brasil, percebe-se que era necessária a implantação de uma 

nova proposta de um sistema de avaliação que atendesse às necessidades desse 

nível de ensino no país. Esse novo programa de avaliação foi denominado Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior – SINAES, e foi implantado pelo Governo 

Federal, em 2004: 

o sistema nacional de avaliação da educação superior (SINAES) surge em 
meio à política em torno da avaliação como uma proposta encabeçada pela 
Comissão Especial de Avaliação (CEA), que tinha como principal objetivo 
melhorar a qualidade acadêmica e a gestão institucional (Cardoso & Dias 
Sobrinho, 2014, p. 266). 

 

O SINAES foi regido pela Lei nº 10.861, como política pública de educação para dar 

suporte ao sistema de avaliação do ensino superior, colaborando com o 

desenvolvimento educacional no país. Tem como objetivo identificar o mérito das 

instituições de ensino superior, cursos, áreas e programas nas dimensões de 

ensino, pesquisa e extensão, bem como melhorar a qualidade da educação superior. 

 

Segundo Cardoso (2015), o sistema propõe a participação da comunidade 

acadêmica na avaliação, para a legitimação das ações, o que facilitaria o 

envolvimento de todos na transformação da instituição, situando seus membros 

como participantes dos processos de garantia de qualidade.  
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De acordo com o INEP (2009, p. 92), esse sistema de avaliação busca assegurar, 

entre outras coisas, 

a integração das dimensões interna e externa, particular e global, somativo e 
informativo e os diversos objetos e objetivos de avaliação. O sistema de 
avaliação deve articular, de forma coerente, concepções, objetivos, 
metodologias, práticas, agentes da comunidade acadêmica e de instâncias do 
governo. Resguardadas as especificidades, os graus de autoridade e as 
responsabilidades de cada grupo de agentes, o sistema de avaliação é uma 
construção a ser assumida coletivamente, com funções de informação para 
tomada de decisão de caráter político, pedagógico e administrativo, melhoria 
institucional, autorregulação, emancipação, elevação da capacidade 
educativa e do cumprimento das demais funções públicas.  
 

 

Diante do exposto, observa-se que o SINAES foi implementado para agregar 

competências no processo avaliativo, trazendo a participação da comunidade 

acadêmica e da sociedade externa para a formação de uma cultura de avaliação, 

possibilitando a integração  entre a instituição de ensino superior e a comunidade 

em que está inserida.  

 

Em estudos realizados, Cardoso (2015) destaca três características relevantes que 

instituiem o SINAES, especificadas em seu Art. 2º. O SINAES, ao promover a 

avaliação de instituições, de cursos e de desempenho dos estudantes, deverá 

assegurar (Cardoso, 2015, p. 92): 

I - avaliação institucional, interna e externa, contemplando a análise global e 
integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, 
atividades, finalidades e responsabilidades sociais das instituições de 
educação superior e de seus cursos; 
II - o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos 
processos avaliativos;  
III - o respeito à identidade e à diversidade de instituições e de cursos. 
 

 

Observa-se então, a necessidade de uma integração para que se possa desenvolver 

um sistema de avaliação acertivo, respeitando todos os elementos que compõem 

esse processo. Assim, os principais elementos que compõem o SINAES são: I) 

avaliação interna ou autoavaliação (organizada pela CPA de cada instituição); II) 

avaliação externa ou avaliação dos cursos de graduação (realizada por comissões 

designadas pelo INEP).  
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Segundo essa autarquia federal, 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 se orienta por uma visão multidimensional que 

busque integrar suas naturezas formativas 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, bem como o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE.  

 

A Figura 10 mostra, de forma esquematizada, a estrutura organizacional do SINAES. 

                    

 
Figura 10 
Estrutura organizacional do SINAES. 
Fonte: elabrado pela autora. 

 

É relevante ressaltar que na avaliação institucional estão inseridos os processos de 

regulação e autorregulação, entre outros pontos, como o credenciamento, 

recredenciamento, reconhecimento, renovação de reconhecimento de cursos de 
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graduação e a autoavaliação realizada pela CPA. Então, nesse sentido, se percebe 

que 

a partir do entendimento de que a educação tem papel ativo e significativo na 
transformação social, considera-se avaliação institucional como um processo 
sistemático de busca de subsídios para melhoria e aperfeiçoamento da 
qualidade da instituição em face de sua missão científica e social (Belloni, 
2000, p. 41). 
 

 

Segundo Davok (2006), fica posto na Lei do SINAES que a avaliação das 

instituições de ensino superior terá por objetivo identificar o seu perfil e o significado 

de sua atuação por meio de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores. 

Assim, esse processo é dividido em 10 dimensões relevantes: (1) missão e plano de 

desenvolvimento institucional; (2) política de ensino, pesquisa, ensino, extensão e 

pós-graduação; (3) responsabilidade social das instituições de ensino superior; (4) 

comunicação com a sociedade; (5) políticas de pessoal; (6) organização e gestão da 

IES; (7) infraestrutura física; (8) planejamento e avaliação; (9) política de 

atendimento estudantil e (10) sustentabilidade.   

 

Diante desses aspectos, a avaliação institucional apresenta dimensões pertinentes 

que fazem parte do processo avaliativo: a avaliação interna e a avaliação externa.  

 

2.7.2.2 A avaliação interna ou autoavaliação 

 

De acordo com o INEP (2015) a avaliação interna, ou autoavaliação, objetiva 

identificar a finalidade, a relevância científica e social das atividades realizadas no 

conjunto da instituição, bem como o seu cumprimento ou não; indicar as causas dos 

problemas; aumentar a capacidade profissional do corpo docente e dos técnicos 

administrativos; fortalecer a cooperação entre os diversos membros institucionais, de 

modo a tornar mais efetiva a ligação da instituição com a comunidade e prestar 

contas à sociedade. Esse tipo de avaliação interna supõe  

a participação dos membros da organização universitária da qual se trate na 
formulação de um juizo sobre o valor de sua qualidade institucional .... A 
avaliação interna, considerada como a reflexão crítica dos participantes em 
condições democráticas e de autonomia racional, pode ser um elemento 
chave e fundamental da vida organizativa e do desenvolvimento profissional e 
institucional dos centros universitários (Rosco, 2000, p. 82). 
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Desse modo, a avaliação interna é um procedimento contínuo e conta com a 

participação de toda a comunidade acadêmica (docentes, alunos, técnicos 

administrativos) que de forma integrada participam do processo de autoavaliação. 

Esse procedimento é coordenado e realizado pelas CPAs (previstas no artigo 11 da 

Lei do SINAES) de cada instituição, que são responsáveis pela condução dos 

processos internos de avaliação, bem como responsáveis pelas informações 

prestadas ao INEP.  

 

As CPAs são compostas por representantes da própria comunidade acadêmica, 

professores, estudantes, técnicos administrativos e representantes da comunidade 

externa que colaboram com o processo de autoavaliação. Apresentam diretrizes 

específicas para tal processo: I - 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; II - atuação autônoma em relação a conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior. 

 

Segundo o INEP, as CPAs apresentam papel fundamental na elaboração e no 

desenvolvimento de uma proposta de autoavaliação, em consonância com os 

conselhos superiores da instituição e com a comunidade acadêmica, uma vez que 

têm por finalidade contribuir com a melhoria institucional.  

 

No entanto, para que as CPAs desenvolvam suas funções contribuindo com o 

procedimento avaliativo, é necessária a sensibilização e participação de toda a 

comunidade acadêmica.  

 

Assim sendo, a gestão das IES deve promover ações pertinentes para que as 

Comissões desenvolvam trabalhos de conscientização sobre a autoavaliação, 

disponibilizando recursos e tempo necessários para que o trabalho seja efetuado de 

modo positivo e não apenas para apresentar dados quantitativos no processo de 

avaliação institucional.  
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2.7.2.3 A avaliação externa 

 

A avaliação externa também compõe o processo de avaliação institucional. Esse 

processo avaliativo é desenvolvido por comissões designadas pelo INEP e é 

conhecido como visita in loco.  

 

Ressalta-se que os representantes dessas comissões22 são reconhecidos por suas 

competências técnicas, por sua participação na comunidade científica e não 

possuem vínculo algum com a instituição a ser avaliada e, de acordo com o próprio 

INEP, os avaliadores devem estar atentos aos critérios de participação, integração e 

de articulação das relações de caráter e de relevância social, no ensino, na pesquisa 

e na extensão.  

 

Segundo Dias Sobrinho (2000) a avaliação externa confirma o sentido da 

transparência e do caráter público da universidade e da avaliação efetiva dos 

membros da comunidade científica, de órgãos públicos ligados à educação. 

 

Os critérios utilizados para essa avaliação externa são os mesmos da avaliação 

interna ou autoavaliação compostos pelas dimensões estabelecidas pelo SINAES.  

 

A Comissão responsável pela visita in loco estabelece critérios específicos como: 1 

– análise crítica dos relatórios e materiais produzidos na autoavaliação e outros 

documentos institucionais; 2 – análise das principais instalações da IES, como salas 

de aula, laboratórios, bibliotecas entre outros critérios presentes nas dimensões; 3 – 

entrevistas com os professores, alunos, técnicos administrativos e CPA; 4 – 

elaboração de um relatório apontando o que foi observado na visita in loco e, por 

fim, 5 – envio do relatório a CONAES (2004 e 2009) com todas as informações 

coletadas. 

 

Deste modo, “a avaliação externa estabelece um importante instrumento cognitivo, 

crítico e organizador exigindo a sistematização e o inter-relacionamento de um 

conjunto de informações” (Marchelli, 2007, p. 353). 
                                                             
22

 As comissões de avaliação externa para avaliação de cursos são compostas por dois 

representantes designados pelo INEP conhecedores das áreas a serem avaliadas.  
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Em estudos específicos, Dias Sobrinho (2000, p. 128) ressalta que 

a eficácia da avaliação externa está ligada às condições produzidas no 
momento anterior, ou seja,  em grande parte depende da qualidade, utilidade 
e pertinência dos dados de base, ou, ainda  das condições que essa 
organização ... apresenta para que sejam interpretadas e transformadas em 
juizo de valor e proposições operacionais. Agentes externos colocam seus 
conhecimentos técnicos, suas experiências e suas competências éticas a 
serviço da melhoria das estruturas e dos processos do universo avaliado, com 
a vantagem de oferecer uma visão complementar não muito banhada nas 
tensões do cotidiano interno e nas relações de poder daquela determionada 
universidade. 
 

Diante desses aspectos, gestores, administradores, CPAs, reitores e outros 

representantes de IES precisam entender que a avaliação externa é um componente 

necessário para a construção do conhecimento e a formação da identidade 

institucional. Cabe à gestão superior repassar aos setores responsáveis o que a 

comissão externa observou para posteriormente identificar os impactos dessa 

avaliação.   

2.7.2.4 Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – ENADE 

 

O ENADE é um componente curricular obrigatório que faz parte do SINAES. Esse 

sistema de avaliação foi implantado pelo Governo Federal, em 2004.  

 

O exame tem como objetivo avaliar o desempenho dos estudantes com relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de 

graduação, desenvolvendo competências e habilidades. Ressalta-se que esse 

processo de avaliação é composto pelos seguintes instrumentos: prova; questionário 

de impressões sobre a prova; questionário socioeconômico e questionário do 

coordenador do curso. 

 

Na primeira edição, o ENADE contou com a participação dos cursos de graduação 

das áreas de agronomia, educação física, enfermagem, farmácia, fisioterapia, 

fonoaudeologia, medicina, medicina veterinária, nutrição, odontologia, serviço social, 

terapia organizacional e zootecnia. Esse instrumento avalia as áreas de 

conhecimento e é aplicado com periodicidade trienal, obedecendo a critérios 

estabelecidos pelo próprio INEP: 
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O ENADE avalia a trajetória dos estudantes, a parrtir do potencial de 
aprendizagem ..., o domínio da área e as competências profissionais. O ponto 
principal do ENADE é, em primeiro lugar, a mudança de foco do exame. Na 
avaliação dinâmica, o foco de interesse é o progresso dos estudantes nos 
diversos temas que compõem as diretrizes de curso. Deixa de ser uma 
avaliação da aprendizagem e passa a ser uma avaliação para a 
aprendizagem (Brito, 2008, p. 846), [ênfase acrescentada].  
 

 

Brito (2008) confirma isso ao dizer que os documentos oficiais que tratam do exame 

indicam que na passagem pelas IES, além de dominar os conhecimentos e as 

habilidades necessárias para o perfil da profissão escolhida, espera-se os alunos 

evidenciem a compreensão de temas que trancedem ao seu ambiente próprio de 

formação e sejam relevantes para a realidade contemporânea.  

 

Ressalta-se que o referido exame se utiliza dos seguintes instrumentos para a coleta 

de dados: I – questões discursivas e de múltipla escolha para os alunos 

participantes do exame; II – questionário sócio-econômico-educacional para os 

acadêmicos; III – questionário para o coordenador de curso participante do processo 

de avaliação. Esse questionário do avaliador de curso apresenta perguntas 

específicas sobre o projeto pedagógico do curso de graduação, por isso é 

necessário que coordenador de curso conheça todo o processo, inclusive a incursão 

dos dados no sistema e-MEC23.  

 

Segundo o INEP, os resultados obtidos do exame constituem informações 

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). Esses indicadores mensuram a qualidade dos cursos 

de graduação e das instituições do país, sendo utilizado para o desenvolvimento de 

políticas públicas voltadas para a melhoria da educação superior. 

 

                                                             
23

 Base de dados oficial e única de informações relativas às Instituições de Educação Superior – IES 

e cursos de graduação do Sistema Federal de Ensino. Segundo o Ministério da Educação o sistema é 

responsável pela tramitação eletrônica dos processos de regulação (Credenciamento e 

Recredenciamento de Instituições de Ensino de Superior - IES, Autorização, Reconhecimento e 

Renovação de Reconhecimento de Cursos), regulamentados pelo Decreto nº. 5.773, de 9 de maio de 

2006. 

http://portal.inep.gov.br/sobre-indicadores-de-qualidade
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Em observância a essa realidade, gestores e representantes de IES devem 

possibilitar para a formação desses acadêmicos, ensino, pesquisa e extensão 

necessários ao aprofundamento da sua formação geral e profissional, fazendo com 

que esses alunos apliquem em sua realidade social conteúdos apreendidos.  

 

Por fim, todas as ações aqui apresentadas compõem o sistema nacional de 

avaliação do ensino superior – SINAES e formam a base desse sistema avaliativo 

colaborando com o desenvolvimento e a qualidade dos cursos de graduação das 

IES de todo o Brasil.  

 

É neste sistema, considerando a avaliação in loco dos cursos, que os impactos 

desta avaliação serão verificados. 

 

Em seguida, a efetividade será apresentada como indicador de desempenho, que 

nos permite analisar os impactos decorrentes do processo de avaliação externa nos 

cursos de graduação da Universidade Federal do Amazonas - UFAM.  

 

2.8 Indicadores de desempenho (eficiência, eficácia e efetividade) 

 

Neste estudo busca-se compreender os indicadores de desempenho (eficiência, 

eficácia e, sobretudo, efetividade), sendo este último um indicador de impacto, o que 

se relaciona com o que se pretende verificar nesta pesquisa, que é o impacto da 

avaliação externa nos cursos de graduação da UFAM.  

 

Primeiramente, se faz necessário conhecer tais conceitos, para posterior análise de 

impactos decorrentes do processo de avaliação in loco. 

 

Ramalho (2010) apresenta conceitos específicos acerca desses indicadores: 

eficiência é a relação dos recursos disponíveis e os resultados alcançados. Este 

conceito busca entender a competência em produzir resultados empregando o 

mínimo de recursos possíveis. Assim, trata-se de compreender a relação entre o 

esforço dispendido e o resultado alcançado, a ideia de eficiência tem similaridade 

com a de rendimento ou produtividade.  
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Observa-se que o conceito de eficácia é a relação entre metas alcançadas e 

previstas. Pode ser apresentada como um percentual de metas estabelecidas para 

um dado programa. A eficácia, medida por um indicador, retrata a capacidade de se 

alcançar as metas; retrata a maior ou menor capacidade de atingir os objetivos 

propostos.  

 

A efetividade está relacionada à capacidade de promover impactos, gerar mudanças 

na realidade socioeconômica que as ações desencadeadas buscam provocar. Trata-

se de verificar a utilidade da estratégia adotada mediante a constatação do fato de 

que o programa ou projeto tenha efetivamente produzido ou não diferença em 

relação à situação socioeconômica objeto de preocupação.  

 

Neste sentido é entendido que 

eficácia é uma medida normativa de alcance dos resultados, enquanto 
eficiência é uma medida normativa da utilização dos recursos nesse processo 
.... A eficiência é a relação entre custos e benefícios. Assim, a eficiência está 
voltada para a melhor maneira  pela qual as coisas devem ser feitas ou 
execultadas (métodos), a fim de que os recursos sejam aplicados da forma 
mais racional possível (Chiavenato, 1994, p. 70, como citado em Castro, 
2006, p. 3).  
 

A Tabela 3 apresenta os Indicadores de Desempenho discutidos anteriormente.  

 
Tabela 3 
Indicadores de Desempenho - eficiência, eficácia e efetividade. 

Fonte: Recuperado de Ramalho (2010).  Geração de Indicadores de Saúde como Instrumento 
Gerencial e de Planejamento. RAHIS. Revista de Administração Hospitalar e Inovação em Saúde, 4, 
30-35. 

 

Castro (2006) ressalta que a eficiência não se preocupa com os fins, mas com os 

meios, ela se insere nas operações, com vistas voltadas para os aspectos internos 

Dimensões  Características 

 
Eficiência 

 

Caminho; 
Método; 
Meio; 
Fazer bem alguma tarefa; 
Utilizar da melhor forma os recursos; 
Ações executadas;  
Recursos empregados e os resultados alcançados. 

Eficácia 
 

Fazer a coisa certa;  
Atingir os resultados e metas relacionado aos fins. 

Efetividade Impacto das ações; 
Mudar a realidade. 
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da organização. Assim, quem se preocupa com os fins, em atingir os objetivos, é a 

eficácia, que se insere no êxito do alcance dos objetivos, com  foco nos aspectos 

externos da organização.  

 

Compartilhando desse mesmo entendimento em seus estudos, Sérgio Bio (1996) 

postula que a eficiência diz respeito ao método e ao modo certo de fazer as coisas. 

Por outro lado, a eficácia diz respeito aos reesultados. Assim, observa-se que essas 

percepções são relevantes para que se possa compreender os aspectos desses 

indicadores: 

a eficiência denotaria competência para se produzir resultados com dispêndio 
mínimo de recursos e esforços, já a eficácia remete a condições controladas e 
resultados desejados de experimentos, critérios que deve se conhecer, não 
se aplicam automaticamente às caracterísiticas e realidades dos programas 
sociais e a efetividade diz respeito à capacidade de promover resultados 
pretendidos (Marinho & Façanha, 2001, p. 2). 

 

Para Davok (2006), cada conceito é analisado com vistas aos critérios 

estabelecidos; assim sendo, a eficiência expressa a capacidade dos  instrumentos 

de avaliação produzirem o máximo de resultados com o mínimo de recursos, energia 

e tempo (foco no custo-benefício): “esse critério instrumental de dimensão extrínsica 

diz respeito à relação custo-benefício” (Davok, 2006, p. 99).  

 

Por conseguinte, a eficácia expressa a capacidade dos instrumentos de avaliação e 

o processo de atingirem suas metas: 

Esse é um critério instrumental de dimensão intrínseca e diz respeito à: I – 
validade interna dos resultados de avaliação, II – confiabilidade da avaliação 
em relação à exatidão dos dados; III – importância no que se refere à 
obtenção dos dados pertinentes ao processo de avaliação; IV – objetividade 
da interpretação dos dados e da comunicação dos resultados, e V – 
abrangência da informação produzida para responder às perguntas da 
avaliação (Davok, 2006, p. 99).  

 

Por fim, observa-se que a efetividade expressa a capacidade de os instrumentos de 

avaliação produzirem informações para satisfazer as demandas concretas.  

 

Em seu estudo, Davok (2006) identifica essa dimensão como extrínseca, pois diz 

respeito à validade externa dos resultados do processo avaliador, credibilidade do 

avaliador e disseminação dos resultados.  
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O fato é que este indicador de desempenho (efetividades) possibilita entender o que 

se pode extrair do processo avaliativo, auxiliando diretores, chefes de departamento, 

coordenadores e a gestão superior a melhorar os cursos de graduação promovendo 

ensino, pesquisa, extensão de qualidade e outros pontos pertinentes, como 

organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura, tanto para a 

comunidade acadêmica, como para a sociedade em que a universidade está 

inserida. 

 

2.8.1 A Efetividade 

A efetividade é um indicador mais complexo que a eficiência e a eficácia, sendo 

considerada a soma dos dois primeiros construtos. Trata dos impactos ocorridos e 

das transformações que atingem a realidade da sociedade. Neste trabalho, o foco 

será a efetividade da avaliação dos cursos no contexto das Instituições de Educação 

Superior.  

 

Fazendo um resgate histórico acerca da trajetória da efetividade, na década de 50 

as definições sobre o assunto em questão discutiam o grau em que uma 

organização realizava suas metas. Nesse mesmo período foi discutida a abordagem 

dos objetivos, que considerava a organização como efetiva na medida em que ela 

realizasse seus objetivos propostos.  

 

Entretando, esse entendimento foi muito criticado pelos estudiosos da época, que 

não aceitavam essas concepções. Então, surgiu na década de 50 e 60 uma nova 

abordagem para a efetividade. Essa abordagem foi denominada de “Sistemas de 

Recursos, com o enfoque na interação da organização com o seu ambiente”. 

(Fernandes, Barales, Santos & Gomide, 2007, p. 117).  

 

Posteriormente, já na década de 80, esse indicador recebeu uma nova abordagem 

para promover uma integração do conteúdo. Vale ressaltar que outros aspectos 

nesse mesmo período marcaram esse construto.  
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Em estudos relacionados, Fernandes et al. (2007) indicam seis diferentes 

abordagens acerca da efetividade, destacando que cada uma delas é relevante 

nesse processo: 1 - Abordagem dos Processos Internos (integração de todo o 

sistema); 2 – Satisfação dos Participantes (a efetividade seria a extensão em que 

todos os constituintes estatégicos da organização estivessem minimamente 

satisfeitos); 3 – Valores Concorrentes; 4 – Legitimidade (a organização efetiva seria 

aquela que se engajasse em uma atividade legítima); 5 – Dirigido para os Defeitos 

(define uma organização como aquela que não apresentam defeitos) e por fim, 6 – 

Sistema de Alto Desempenho (considerada excelente em relação a outras).  

 

Diante do exposto, a efitividade se encontra na qualidade dos resultados, levando 

sempre em consideração ações que favorecem a sociedade. Assim, entende-se que  

a efetividade na área pública afere em que medida os resultados de uma 
ação trazem benefício à população. Ou seja, é mais abrangente que a 
eficácia, na medida em que ... indica se o objetivo foi atingido, [já] a 
efetividade mostra se aquele objetivo trouxe melhorias para a população 
visada (Castro, 2006, p. 5). 
 

Esse autor leva adiante a discussão sobre o tema, a firmando também que  
 

a efetividade: é o mais complexo dos três conceitos, em que a preocupação 
central é averiguar a real necessidade de determinadas ações estatais, 
deixando claro que setores são beneficiados e em detrimento de que outros 
atores sociais. Essa averiguação  da necessidade e oportunidade deve ser a 
mais democrática possível, buscando sintonizar e sensibilizar a população 
para a implementação das políticas públicas (Torres, 2004, p.175, como 
citado em Castro, 2006, p.5). 

 

De acordo com Bertucci e Moraes (2003), Kim S. Cameron, renomado professor da 

Universidade de Michigan, nos Estados Unidos é considerado um expoente nos 

estudos de efetividade das IES. Em seus estudos, o estadunidense ressalta que as 

universidades são anarquias organizadas, cujas partes são frouxamente articuladas 

e as subunidades, largamente autônomas. Assim sendo, Cameron desenvolveu em 

seu trabalho um modelo que possibilita avaliar a efetividade em IES, com base na 

identificação de nove dimensões específicas que corroboram com esse processo.  

 

Essas dimensões são denominadas:  

1 – satisfação do estudante com o ensino; 2 – desenvolvimento acadêmico do 
estudante; 3 – desenvolvimento na carreira; 4 – desenvolvimento pessoal; 5 – 
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satisfação de professores e funcionários com o trabalho; 6 – desenvolvimento 
profissional e qualidade dos professores; 7 – abertura do sistema para 
interações com a comunidade; 8 – habilidade para adquirir recursos e 9 – 
vitalidade organizacional (Bertucci & Moraes, 2003, pp. 66-67).  
 

 
Observa-se que,  nos estudos de Kim S. Cameron (1978), as dimensões que 

compõem o modelo de efetividade estão conectadas, podendo auxiliar na 

compreensão dos impactos decorrentes no processo de avaliação externa, conforme 

o ilustrado pela Figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 11 

Estrutura do modelo de efetividade desenvolvida por Cameron 
Fonte: Elaborada pela autora.  

 

Para Bertucci e Moraes,  

características de efetividade utilizadas pelo autor nos dizem que efetividade 
organizacional pode ser vista como mutável (composta por diferentes critérios 
em diferentes ciclos de vida), abrangente (inclui uma multiplicidade de 
dimensões), divergente (incorpora a visão dos diferentes constituintes), e 
transpositiva (utiliza critérios diversos em função do nível de análise 
selecionada) (Bertucci & Moraes, 2003, p. 67).  

 

Além disso, com base nos estudos do norte americano desenvolvidos na década de 

80 é possível observar quatro domínios de efetividade em IES. O 1º domínio é 

denominado de adaptação externa – as IES se adaptam ao meio em que estão 

inseridas; o 2º domínio é conhecido como moral – nesse ponto as IES precisam 
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atender às expectativas de seus constituintes internos e a qualidade dos processos 

de seu interior; o 3º é designado de orientação acadêmica – as atividades 

acadêmicas são relevantes no processo ensino/aprendizagem desenvolvendo a 

formação dos sujeitos, e por fim, o 4º domínio é conhecido como extracurricular.  

 

A seguir, no Capítulo 3 será apresentada a caracterização da UFAM e das unidades 

acadêmicas de Manaus e UFAM/MULTICAMPI, sua história e pertinência para a 

região amazônica.  
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3 Caracterização da UFAM e das Unidades Acadêmicas  

 

As informações apresentadas neste capítulo referem-se à contextualização e ao 

desenvolvimento da UFAM e unidades acadêmicas, localizadas na sede, em 

Manaus e no interior do Estado.  

 

Em seguida, faz-se uma breve análise sobre a participação da UFAM no programa 

desenvolvido pelo Governo Federal - REUNI.  

 

Por fim, será apresentada a CPA e sua relevância no processo de avaliação 

institucional.  

3.1 O desenvolvimento do Estado do Amazonas 

 

O Estado do Amazonas está localizado na região norte do Brasil, sendo o maior 

estado em território, ocupando mais de 18% da superfície do país. Sua área é de 

1.570.745,680 km², com uma população (estimada) de 4.080.611 pessoas, segundo 

dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE24 (2018). 

 

O Estado faz fronteira com diversos países e outros estados: Venezuela, Roraima, 

Colômbia, Pará, Mato Grosso, Rondônia, Peru e Acre. Possui 62 municípios, cada 

qual com suas peculiaridades.  

 

Vale salientar que o Estado contém nove sub-regiões geográfico-administrativas, 

organizadas de acordo com as calhas de rios. 

 

 A Tabela 4 destaca os rios da região relevantes para a comunidade local.  

 
  

                                                             
24  IBGE (2018). Disponível em: https://cidades.ibge.gov.br/brasil/am/panorama 
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Tabela 4 

Calhas dos rios e municípios do Estado do Amazonas 
Calhas Municípios 

1. Alto Solimões Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamim Constant, São Paulo de 

Olivença, Santo Antônio do Içá, Tabatinga e Tocantins. 

2. Jutaí/Solimões/Juruá Alvarães, Fonte Boa, Japurá, Juruá, Jutaí, Maraã, Tefé, Uarini. 

3. Purus Beruri, Tapauá, Canutama, Lábrea, Pauini, Boca do Acre. 

4. Juruá Carauari, Eirunepé, Envira, Ipixuna, Itamarati, Guajará. 

5. Madeira Borba, Humaitá, Apuí, Manicoré, Novo Aripuanã. 

6. Alto Rio Negro Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da 

Cachoeira. 

7. Rio Negro/Solimões Manaus, Anamã, Anori, Autazes, Caapiranga, Careiro, Careiro 

da Várzea, Coari, Iranduba, Manacapuru, Manaquiri, Novo 

Airão, Rio Preto da Eva, Codajás. 

8. Médio Amazonas Itacoatiara, Itapiranga, Maués, Silves, Nova Olinda do Norte, 

Presidente Figueiredo, Urucurituba. 

9. Baixo Amazonas Barreirinha, Boa Vista do Ramos, Nhamundá, Parintins, São 

Sebastião do Uatumã, Urucará. 
Fonte: INEP (2006). Educação superior brasileira 1991-2004: Amazonas. (p. 23). Brasília: INEP.  
 

Segundo o INEP (2006) os municípios amazonenses que estão em área de fronteira 

são: Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro, São Gabriel da Cachoeira, Japurá, Santo 

Antônio do Içá, Tabatinga, Benjamim Constant, Atalaia do Norte e Guajará, sendo 

que São Gabriel da Cachoeira e Tabatinga têm fronteira com dois países: Venezuela 

e Colômbia, e Peru e Colômbia, respectivamente.  

 

Outro ponto relevante é que o Estado apresenta uma grande diversidade de etnias 

indígenas que vivem na região, como: Waimiri-atroari, Wai-Wai, Tukuna, Matsés, 

Jarawara, Wanama, Warekena, Banawa-Jati, Maku, Tenharim, Marubo, Kubeo, 

Miriti-Tapuya, Matis, Korubo, Juma, Juriti, Apuriña, Saterê-Maué, Paumari, Bara-

Tukano, Kambeba, Muindurukus, Murapiranhã, Desana, Karpaña, Kanamari, 

Katukina, Mura, Kulina, Parintins, Ianomâmi, Baniwa, Mauoruna, Capivaras-

Barbados, Baré e Tikuna.  

 

A economia do Estado se baseia no extrativismo, na mineração, na pesca e, 

sobretudo, na indústria (eletroeletrônicos, polo de duas rodas, entre outros). 

 

A Capital do Estado do Amazonas é a cidade de Manaus, criada no século XVII, 

está localizada a margem esquerda do Rio Negro. Teve sua origem em um arraial 

formado em torno da fortaleza de São José do Rio Negro, criada para guardar a 

região de possíveis inimigos.  
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A cidade teve forte influência inglesa, portuguesa e contou ainda com a presença de 

outros imigrantes que se instalaram na região, principalmente nos séculos XVIII e 

XIX, com o crescimento econômico motivado pela exploração da borracha. Durante 

esse período, a capital amazonense apresentava características de cidade europeia, 

talvez tenha sido a cidade que mais conheceu a riqueza naquele tempo. Os 

europeus trouxeram para a cidade a cultura, o requinte e tudo de mais sofisticado 

para aquele período.  

 

De fato, esse desenvolvimento possibilitou que a sociedade usufruísse de uma boa 

condição de vida por meio do crescimento econômico, do desenvolvimento urbano, 

das instalações portuárias, da navegação, da energia, da comunicação e do 

saneamento, entre outros aspectos pertinentes. Contudo, em virtude da perda do 

mercado mundial para a borracha asiática, a cidade retornou a um período de 

isolamento até o aparecimento da Zona Franca de Manaus, em 1967.  

 

A implantação da Zona Franca e do polo industrial trouxe para a cidade um novo 

vigor econômico. Muitas famílias deixaram o interior do Estado em busca de 

melhores condições de vida, oportunidades de trabalho e, sobretudo de estudo, uma 

vez que, muitos buscavam se qualificar para atuar no mercado de trabalho que se 

tornara competitivo.   

 

Assim, a UFAM tem sua relevância no desenvolvimento e transformação da 

sociedade e das comunidades tradicionais, como ribeirinhos e grupos indígenas, 

colaborando com o meio em que estão inseridos: 

O marco histórico para o ensino superior no Estado do Amazonas foi a 
criação da Escola Universitária Livre de Manaos25 nascida da reformulação 
da Escola Livre de Instrução Militar do Amazonas, instituída no dia 16 de 
novembro de 1908, e da Escola Militar Prática do Amazonas, criada no dia 10 
de novembro de 1908 no seio do Clube da Guarda Nacional do Amazonas. 
Fundado em 05 de setembro de 1906, possibilitou que muitos amazonenses 
pudessem adquirir novos e maiores conhecimentos e novas profissões sem 
ter que deslocar-se para outras regiões do país (Brito,  2011, p. 52).  

  

                                                             
25 Um relato completo e outras fontes de pesquisa deste período podem ser encontrados no Acervo 

de Documentação do Museu Amazônico; Arquivos da Universidade de Manaos; Universidade do 
Amazonas/Associação Comercial do Amazonas.  
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Observa-se, que a inserção desta instituição na sociedade amazonense transformou 

a percepção dos jovens sobre o ensino superior. Assim,  

a partir dos anos 60, como consequência das pressões político-econômicas 
da sociedade amazonense, a Universidade de Manaos foi refundada ... em 12 
de junho de 1962, por força de lei federal 4.069-A, de autoria do seu 
idealizador, o senador Arthur Virgílio Filho, sendo rebatizada como o nome de 
Universidade do Amazonas, e constituída pela reintegração das instituições 
de ensino superior isolada que atuavam no estado” (UFAM: PDI 2006-2015, 
s.p., como citado em Sabóia, 2015, p. 71).  

 

Vale ressaltar que a instituição passou a ser denominada de Universidade Federal 

do Amazonas por meio da Lei nº. 10.468, em 2002. 

 
3.2 A imponente Universidade Federal do Amazonas 
 

A Universidade Federal do Amazonas/UFAM, centro de excelência em formação do 

ensino superior, ao longo de seus 109 vem contribuindo com o crescimento e o 

desenvolvimento da Amazônia. Tem como missão cultivar o saber em todas as 

áreas do conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão de qualidade.  

A UFAM está localizada em uma reserva ambiental urbana. Possui uma área de 

6.004.222,70m², sendo considerado o terceiro maior fragmento verde em área 

urbana do mundo e o primeiro do País.  

 

Nesse espaço encontra-se ampla variedade de fauna, como aves (tucanos, araras 

entre outros pássaros da região), macacos, (sauins-de-coleira), preguiças, pacas, 

cobras entre outros e muitos elementos da flora convivendo no mesmo ambiente. 

Pode-se verificar ainda a existência de leito de rios e igarapés nessa região.  

 

A Figura 12 ilustra a área onde se situa o Campus universitário em Manaus.  
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Figura 12  
Área do Campus Universitário em Manaus. 
Fonte : Acervo da UFAM. Disponível em: www.ufam.edu.br 

 

A Instituição vem ampliando suas instalações e unidades acadêmicas, seja na sede, 

seja no interior, mas especialmente no interior do Estado do Amazonas, com a 

implantação da UFAM/MULTICAMPI.  

 

Atualmente, a UFAM possui um total de 23 unidades acadêmicas, distribuídas do 

seguinte modo: 18 unidades acadêmicas situadas em Manaus e 5 unidades 

acadêmicas localizadas no interior do Estado, oportunizando aos acadêmicos 

condições de estudo, ensino de qualidade, qualificação e sua entrada no mercado 

de trabalho, pois esses jovens tinham que se deslocar para a capital Manaus com o 

intuito de estudar. Muitas vezes após concluir o curso de graduação, em sua grande 

maioria, não retornavam para suas cidades de origem. 

 

Em Manaus, a UFAM oferece 80 cursos de graduação divididos entre as mais 

diversas áreas do conhecimento (Tabela 5), sendo ofertadas 1.905 vagas por meio 

do Processo Seletivo Contínuo - PSC, e mais 1.905 vagas por meio do Exame 

Nacional do Ensino Médio - ENEM/SESU. 

 

As unidades acadêmicas na sede (Manaus) estão descritas na Tabela 5.   

 
  

http://proeg.ufam.edu.br/formas-de-ingresso#psc
http://proeg.ufam.edu.br/formas-de-ingresso#enem
http://proeg.ufam.edu.br/formas-de-ingresso#enem
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Tabela 5  

Unidades Acadêmicas – Manaus 

Fonte: PROEG/UFAM. Elaborado pela autora. 

 
 

A Figura 13 apresenta os cursos de graduação existentes na sede da UFAM, em 

Manaus.  

 

 

Figura 13 
Cursos de Graduação UFAM – Manaus. 
Fonte: Criação da autora com base nos dados da PROEG/UFAM. 
 
 

Assim sendo, na sede, a instituição oferece 50 cursos (62%) para a formação de 

bacharéis e 30 cursos (38%) para a formação docente. 

 

  

62% 

38% 

Cursos de Graduação – Manaus 

Bacharelados

Licenciatura

Manaus  
1. Instituto de Ciências Biológicas – ICB 
2. Instituto de Ciências Exatas – ICE 
3. Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais – IFCHS 
4. Instituto de Computação – ICOMP 
5. Faculdade de Ciências Agrárias – FCA 
6. Escola de Enfermagem – EEM 
7. Faculdade de Medicina – FM 
8. Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF 
9. Faculdade de Odontologia – FAO 
10. Faculdade de Direito - FD 
11. Faculdade de Estudos Sociais – FES 
12. Faculdade de Educação Física e Fisioterapia – FEFF 
13. Faculdade de Educação – FACED 
14. Faculdade de Tecnologia – FT 
15. Faculdade de Psicologia – FAPSI 
16. Faculdade de Informação e Comunicação – FIC 
17. Faculdade de Artes – FAARTES 

18. Faculdade de Letras - FLET 

http://www.ufam.edu.br/historia-da-ugm
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Sobre os dados apresentados, Brito (2011) acrescenta que 
 

hoje, a quase totalidade das unidades que compõem a Universidade Federal 
do Amazonas, em Manaus, está lotada no Campus Universitário. As exceções 
são a Faculdade de Medicina e a Faculdade de Odontologia que permanecem 
no mesmo lugar onde iniciaram suas atividades em 1966 (Brito, 2011, p. 93).  

 

Nas unidades acadêmicas do interior do Estado, são oferecidos 35 cursos divididos 

entre os Campi de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins. São 

ofertadas 825 vagas por meio do Processo Seletivo Contínuo - PSC e mais 825 

vagas por meio do Exame Nacional do Ensino Médio – ENEM/SESU. Os cursos 

oferecidos por unidades acadêmicas, localizadas no interior do Estado do 

Amazonas, estão descritos na Tabela 6. 

 
Tabela 6 
Unidades Acadêmicas Descentralizadas 

UFAM/MULTICAMPI 

Unidades acadêmicas Cursos oferecidos 

1. Instituto de Natureza e Cultura – 
INC, em Benjamin Constant.  

Letras: Língua e Literatura Portuguesa e Língua e Literatura 
Espanhola (Licenciatura dupla); Pedagogia (Licenciatura); 
Ciências Agrárias e do Ambiente (Licenciatura); Ciências: 
Biologia e Química (Licenciatura Dupla); Antropologia 
(Bacharelado); Administração (Bacharelado); Artes Visuais 
(Licenciatura). 

2.                                                                                                                                    

 Instituto de Saúde e 
Biotecnologia/ISB, em Coari.  

Enfermagem; Nutrição; Medicina; Biotecnologia; 
Ciências: Matemática e Física (Licenciatura Dupla); 
Ciências: Biologia e Química (Licenciatura Dupla). 

3. Instituto de Educação, Agricultura 
e Meio Ambiente – IEAA, em 
Humaitá.  

 

Agronomia, Ciências: Biologia e Química, Ciências: 
Matemática e Física, Engenharia Ambiental, Letras: 
Literatura e Língua Portuguesa e Inglesa, Pedagogia. 

4. Instituto de Ciências Sociais, 
Educação e Zootecnia - ICSEZ, 
em Parintins.  

 

Administração, Artes Plásticas, Comunicação 
Social/Jornalismo, Educação Física, Pedagogia, 
Serviço Social, Zootecnia. 

5. Instituto de Ciências Exatas e 
Tecnologias – ICET, em 
Itacoatiara.  

Agronomia, Engenharia de Software, Engenharia de 
Produção, Engenharia Sanitária, Farmácia, Química 
Industrial, Sistema de Informação, Ciências: 
Matemática e Física (Licenciatura Dupla); Ciências: 
Biologia e Química (Licenciatura Dupla). 

Fonte: Criação da autora com base nos dados do PROEG/UFAM. 
 

Assim, nas unidades acadêmicas do interior do Estado 20 cursos (57%) são da 

modalidade de bacharelado e 14 cursos (43%), de licenciatura.   

 

http://proeg.ufam.edu.br/formas-de-ingresso#psc
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A Figura 14 ilustra a divisão dos cursos de graduação no interior entre as 

modalidades licenciatura e bacharelado.  

 

 

Figura 14 
Cursos de Graduação Interior. 
Fonte: Criação da autora com base nos dados do PROEG/UFAM. 

 

Diante do exposto, colaborando com o crescimento e o desenvolvimento da região, 

a UFAM está presente em todo o Estado do Amazonas, conforme demonstrado na 

Figura 15.  

 

Figura 15  

Atuação da UFAM no Estado do Amazonas. 

57% 

43% 

Cursos de Graduação – Interior 

Bacharelados

Licenciatura
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Fonte: UFAM (2008). Relatório de autoavaliação – UFAM (2006-2008). (p. 14). Disponível em: 
http://www.cpa.ufam.edu.br/attachments/article/20/Relat%C3%B3rio%20de%20Avalia%C3%A7%C3
%A3o%202006-2008.pdf 

 
 
Nessa perspectiva, novos cursos foram criados pensando na qualificação, na 

formação destes profissionais e na mão de obra disponibilizada nesses municípios. 

Assim, a Universidade Federal do Amazonas tem relevância significativa na 

formação da comunidade em que está inserida, contribuindo com o desenvolvimento 

regional, seja no ensino, pesquisa e/ou extensão de qualidade. 

3.3 A UFAM no REUNI  

 

Com a política pública de ampliação do ensino superior no país, a UFAM se integrou 

ao Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais, o REUNI 

por meio da Resolução nº 079 de 25 de outubro de 2007, levando em consideração 

as características e a realidade da região.  

 

Segundo Sabóia (2015) a adesão da UFAM ao REUNI ocorreu no Edital da primeira 

chamada: 29/10/2007, para implantação do programa no 1º semestre 2008, da qual 

participaram 42 (quarenta e duas) universidades.  

 

O programa surgiu como um importante projeto para a UFAM, consubstanciado na 

possibilidade de consolidação do processo de interiorização dos Campi no interior e 

a reestruturação e expansão dos seus espaços físicos, acadêmicos e pedagógicos.  

 

Consequentemente, para atender à demanda da instituição, ocorreu a necessidade 

de contratação de novos servidores e docentes via concurso público, durante o 

período de 2000 a 2006.  

 

A Figura 16 ilustra a evolução da comunidade universitária em relação aos 

servidores, no período de 2000 a 2006.  
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Figura 16  
Evolução da comunidade universitária - Servidores – UFAM. 
Fonte: Recuperado de:  Plano de Desenvolvimento institucional – PDI (2006 -2015) da UFAM (p. 25.). 
Disponível em: http://www.proplan.ufam.edu.br/Arquivos_DPE/PDI%20UFAM%202006-2015.pdf 

 

Sabóia (2015) em seu estudo, ressalta a relevância do Programa para a instituição, 

sobretudo quando se trata da contratação de novos servidores, proporcionando 

benefícios, não somente para a comunidade acadêmica, mas especialmente para a 

sociedade, transformando a realidade social em que está inserida.  

 

A Figura 17 apresenta a expansão do quadro de servidores contratados com a 

implantação do REUNI, durante 2008 a 2012.  

 

 

Figura 17 
Servidores contratados UFAM período 2008 – 2012. 
Fonte: Recuperado de: 

https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/5037/2/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20Raimunda%20M

onteiro%20Sab%C3%B3ia.pdf (p. 79). 

 

Assim, neste período foram contratados 238 docentes para reduzir a carência de 

professores na sede e nas unidades descentralizadas, sobretudo nessas unidades 
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Nº de docentes efetivos Nº de servidores  - UFAM Total
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https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/5037/2/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20Raimunda%20Monteiro%20Sab%C3%B3ia.pdf
https://tede.ufam.edu.br/bitstream/tede/5037/2/Disserta%C3%A7%C3%A3o%20%20Raimunda%20Monteiro%20Sab%C3%B3ia.pdf
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localizadas no interior do Estado. Isso era percebido como um processo 

transformador na UFAM. 

 

Conforme dados obtidos no Documento de Análise Técnica do SESU do Plano de 

Reestruturação e Expansão apresentado pela UFAM, a ampliação da oferta de 

vagas atingiu 25 novos cursos de graduação, no período diurno e noturno, nas 

diversas áreas do conhecimento. Por conseguinte, o número de vagas cresceu de 

4.388 em 2007 para 5.349 em 2012.  

 

As Figuras 18, 19 e 20 trazem a evolução dos cursos de graduação na UFAM nas 

unidades acadêmicas em Manaus e nas unidades descentralizadas, localizadas no 

interior do Estado, no turno noturno e a partir do REUNI. 

 

 
Figura 18  

Evolução do número de cursos de graduação. 
Fonte: UFAM. Plano de Desenvolvimento institucional – PDI (2006 -2015) da UFAM. (p. 25.). 
Disponível em: http://www.proplan.ufam.edu.br/Arquivos_DPE/PDI%20UFAM%202006-2015.pdf 
 
Indubitavelmente, o REUNI se constitui como órgão de fundamental importância 

para diversas instituições e inclusive para a UFAM, pois,  

surgiu como um importante projeto para UFAM, é a possibilidade de 
consolidação do processo de interiorização dos Campi no interior e, também, 
[traz] oportunidades de acesso e permanência dos jovens na faixa etária de 
18 a 24 anos .... a criação dos cursos noturnos surge como meio de tratar as 
dificuldades de condição material dos adultos que ... deixaram de realizar sua 
educação superior e [vencem] as desigualdades sociais (Sabóia, 2015, p. 72).  

 

115 

6 

48 

27 

3 

6 

1 

3 

6 

6 

2 

7 

0 20 40 60 80 100 120 140

Geral

Campus de Benjamin Constant

Campus setor norte -Manaus

Campus setor sul -Manaus

Centro de esportes - Manaus

Coari

Escola de enfermagem - Manaus

Faculdade de ciências da saúde -Manaus

Humaitá

Itacoatiara

Manaus

Parintins

Evolução do Número de cursos de graduação 

2017

2012

2011

2010

2009

2008

2007



96 
 

A Figura 19 mostra a evolução do número de cursos de graduação no período 
noturno na UFAM.  
 

 

 

Figura 19  

Evolução do número de cursos de graduação. 
Fonte: Recuperado de: Plano de reestruturação e expansão – UFAM. Disponível em: 
http://www.proplan.ufam.edu.br/Site%20Reuni/Ampliacao_e_Reestruturacao_fase_2.pdf 
 

Segundo Sabóia (2015) a expansão da graduação foi planejada para que ocorresse 

a articulação desta com o ensino básico. De acordo com a proposta, a UFAM já 

desenvolve programas incorporados por meio de projetos apresentados por 

professores e de iniciativa própria das instâncias acadêmicas. 

 

A Figura 20 aponta a evolução dos cursos de graduação da UFAM no Programa 

REUNI.  
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Evolução dos cursos de graduação 

 

Figura 20  
Evolução dos cursos de graduação. 
Fonte: Recuperado de: Plano de reestruturação e expansão – UFAM. Disponível em: 
http://www.proplan.ufam.edu.br/Site%20Reuni/Ampliacao_e_Reestruturacao_fase_2.pdf 
 

Diante de exposto, a adesão da UFAM no Programa REUNI foi significativa para o 

desenvolvimento dos cursos de graduação, tendo em vista os recursos de 

investimento disponibilizados pelo Governo Federal para a melhoria de 

infraestrutura, compra de material permanente para equipar as unidades 

acadêmicas, laboratórios, bibliotecas, reforma e construção de novas salas de aula, 

construção dos prédios nas unidades acadêmicas do interior do Estado, bem como a 

contratação de novos professores e técnicos administrativos em educação para 

atender à demanda da UFAM: 

com o REUNI foram previstos para o período de 2008 a 2012 a contratação 
de 238 docentes, 80 Técnicos de Nível Médio e 54 Técnicos de Nível 
Superior. As aquisições dos novos servidores vêm amenizar a carência de 
recursos humanos pessoal na Sede e nas Unidades Descentralizadas, pois 
estas passavam por dificuldades de infraestrutura, falta de laboratórios ou os 
existentes malconservados entre outros (Sabóia, 2015, p. 79). 
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Com base no Plano de Desenvolvimento Institucional26 da UFAM (2006-2015), a 

necessidade de expansão da educação superior no âmbito do Estado do Amazonas, 

através do engajamento da instituição no Programa de Apoio a Planos de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais – REUNI – enseja a 

necessária ligação do dever do Estado com o dever da sociedade civil na 

participação cívica para a construção de relações democráticas entre o Estado e a 

Sociedade.  

 

Assim sendo, é possível observar o desenvolvimento da instituição em Manaus e no 

interior do Estado do Amazonas, expresso na Figura 21. 

 

 

Figura 21  

Evolução da área construída e planejada (2006-2015). 
Fonte: Recuperado de: Plano de Desenvolvimento Institucional – UFAM (2006-2015), Plano   diretor 
III – Evolução e Perspectivas (p. 40). Disponível em:  http://proplan.ufam.edu.br/PDI_06a15.pdf 

 

Com relação à infraestrutura, os indicadores revelam o esforço institucional realizado 

para proporcionar maiores oportunidades de acesso ao ensino superior de 

qualidade, em uma região com características peculiares. Assim, com base no PDI 

anterior, a instituição apresentou aumento de 170% nos cursos de graduação, bem 

como 250% de vagas nos cursos noturnos, atendendo ao município de Manaus e 

região.  

 

                                                             
26

 Trata-se da elaboração de um documento que apresenta ações (metas e prazos) estratégico-

institucionais. 
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A Figura 22 ilustra o crescimento da matrícula nos cursos de graduação na sede 

(Manaus) e nas unidades acadêmicas descentralizadas, localizadas no interior do 

Estado, em cada um dos anos no período. 

 

 

Figura 22  
Evolução da comunidade universitária – matricula UFAM. 
Fonte: Recuperado de: Plano de Desenvolvimento institucional – PDI (2006 -2015) da UFAM. (p. 25).  
Disponível em: www.proplan.ufam.edu.br/DMA_PDI_01a05 
 

Esse aumento expressivo na matrícula institucional foi atribuído ao Programa de 

Reestruturação das Universidades Federais – REUNI, no período de 2000 a 2006, 

especialmente no último ano, foi responsável pela consolidação e expansão dos 

novos cursos de graduação, bem como da UFAMMULTICAMPI.  

 

Ao longo da vigência do PDI 2006 – 2015, a ampliação das atividades acadêmicas e 

administrativas na instituição foi acompanhada de um crescente investimento em 

sua estrutura, ampliando a área construída.  

 

Naquele momento, a UFAM dispunha de uma área de 52.082.189,84m² e, 

posteriormente, esse espaço foi ampliado para 119.778,04m². Assim, foram 

construídos novos espaços destinados a salas de aula, gabinetes para docentes, 

laboratórios, auditórios, laboratórios de informática, centro administrativo, 

bibliotecas, entre outras estruturas físicas institucionais, visando à melhoria das 

atividades acadêmicas voltadas ao ensino, pesquisa e extensão de qualidade.  

 

9.446 10.229 
11.390 

12.590 12.976 13.693 
15.217 

2.481 3.049 3.917 3.511 2.867 2.639 2.588 

11.927 
13.278 

15.307 16.101 15.843 16.332 
17.805 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Matriculas - UFAM 

Nº de alunos de graduação na sede Nº de alunos de graduação fora da sede Total



100 
 

De acordo com o PDI anterior, houve um crescimento expressivo da área construída 

da universidade, passando de 115.901m² em 2005, para 207.462,51m² em 2015, 

consolidando a nova política de expansão e desenvolvimento da instituição. 

 

A Figura 23 apresenta a progressão da área construída da UFAM durante os anos 

de 2005 a 2015. 

 

Figura 23  
Progressão da área construída da UFAM em m² no período 2005 a 2015. 
Fonte: Recuperado de: Plano de Desenvolvimento institucional – PDI (2016 -2025) da UFAM (p. 216). 
Disponível em: http://www.proplan.ufam.edu.br/Arquivos_DPE/PDI%20UFAM%202016-2025.pdf 
 

Com o crescimento institucional e o incremento de novos investimentos, a área 

construída da UFAM corresponde a um total de 207.462,51 m², divididos em 250 

prédios, distribuídos em 52.163.276,72 m² de área territorial total. Em adição, conta 

com 462 salas de aula, 13 bibliotecas e 483 laboratórios. Dispõe ainda de recursos 

tecnológicos e de audiovisual, destacando-se o Centro de Tecnologia Eletrônica e 

da Informação (CETELI) e Centro de Educação a Distância (CED).  

 

Além disso, com investimentos da ordem de R$ 8.248.687,18, foi inaugurado o 

Centro de Convivência da UFAM, com a finalidade de atender à comunidade 

universitária e ao público externo, construído numa área de 5.277,26m² no setor 

Norte do campus, visando à prestação de serviços em único espaço, para garantir 

conforto e comodidade aos técnicos, discentes e docentes. O espaço abrange uma 

ampla praça coberta para socialização e usufruto da comunidade acadêmica. Nesse 

espaço são oferecidos serviços de lanchonetes, agências bancárias, salão de 
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exposições, 36 lojas diversas e o Restaurante Universitário. O espaço também é 

utilizado para manifestações artísticas da comunidade acadêmica. 

 

Por conseguinte, o Programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais contribuiu com o processo de desenvolvimento e transformação da 

realidade em que a UFAM está inserida. Sobretudo, nas unidades descentralizadas, 

localizadas nos municípios do interior do Estado do Amazonas, possibilitando o 

crescimento econômico, social e até mesmo cultural da região e a permanência dos 

acadêmicos naquelas localidades.  

3.4 A CPA na UFAM 

 

A primeira Comissão Própria de Avaliação – CPA/UFAM foi constituída pela Portaria 

GR nº 983, de 14 de junho de 2004, em obediência à Lei nº 10.861, do SINAES.  

 

Com Base em informações contidas no Relatório de Avaliação desenvolvido pela 

CPA (2017), a Comissão é constituída por cinco professores, quatro técnicos 

administrativos, um representante da comunidade externa e dois representantes 

discentes.  

 

Esta Comissão tem por finalidade assumir o trabalho e a responsabilidade pela 

condução dos processos de avaliação interna da UFAM, além de prestar 

informações solicitadas pelo INEP, produzindo, publicando e divulgando entre a 

sociedade e a comunidade acadêmica os Relatórios de avaliação interna, realizado 

anualmente. Assim, para que possa desenvolver esses Relatórios, a CPA conta com 

a participação dos diversos segmentos representativos de cada unidade acadêmica. 

 

De acordo com o PDI (2006-2015) a CPA da UFAM,  ao tomar consciência de que 

precisa contar com instrumentos avaliativos que consigam captar suas diversidades, 

permitindo a obtenção da melhor informação possível dentro dos limites de cada 

situação, de que necessitava considerar os princípios da globalidade, legitimidade, 

avaliação participativa, coletiva, crítica, livre e transformadora da instituição e dos 

sujeitos envolvidos, tornando públicas as interpretações oriundas do processo 

avaliativo, apresentou com clareza seus parâmetros, critérios e padrões de 



102 
 

referência, elaborando um cronograma de trabalho que atendesse a esses  

objetivos.  

 

Dentro desses pressupostos, a “CPA buscou autonomia e condições razoáveis de 

infraestrutura para que pudesse atuar em todas as instâncias administrativas e 

acadêmicas da Universidade” (PDI/UFAM, 20016-2015, p.4). 

 

Assim, a autoavaliação desenvolvida pela UFAM apresenta três etapas distintas: a 

primeira está relacionada com a sensibilização da comunidade universitária; a 

realização de seminário para apresentação da Comissão Própria de Avaliação, do 

SINAES e do Projeto de auto avaliação da UFAM; a integração, no que couber, das 

atividades da Comissão Própria de Avaliação; a divulgação de experiências de 

avaliação institucional, de literatura sobre a temática e da própria história de 

avaliação na UFAM, através de página no portal da UFAM. 

 

A segunda etapa está relacionada com o levantamento dos dados e organização de 

subcomissões. Assim sendo, para atender a todas as unidades acadêmicas, tanto 

de Manaus, como as unidades acadêmicas localizadas no interior do Estado, foram 

criadas Comissões Setoriais de avaliação com a finalidade de proporcionar 

mobilidade ao processo de avaliação institucional.  

 

Por fim, a terceira etapa está relacionada à elaboração do relatório de avaliação. 

Faz-se relevante salientar que as diretrizes de autoavaliação da UFAM são 

constituídas pelo plano de desenvolvimento institucional, política de ensino, 

pesquisa e extensão, responsabilidade social, integração com a comunidade, 

políticas de recursos humanos, gestão institucional, infraestrutura e atendimento dos 

estudantes.  

 

Considerando esse mecanismo de avaliação, cabe ao Departamento de Apoio ao 

Ensino/DAE, vinculado a Pró-reitora de ensino de Graduação/PROEG, acompanhar 

o processo de avaliação institucional de modo direto, orientando os coordenadores 

de curso para preenchimento do formulário eletrônico e posterior visita in loco.  
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Deste modo, para atender à demanda nos cursos de graduação da sede e das 

unidades descentralizadas, a PROEG, juntamente com o DAE, elaborou o Projeto 

Sucesso na Graduação. Essa ação integradora é uma iniciativa da nova 

Administração Superior da Instituição no quadriênio 2017-2021, com o objetivo de 

elevar os indicadores de qualidade dos cursos de graduação da UFAM.  

 

Assim, o Projeto pretende trabalhar os indicadores de qualidade estabelecidos pelo 

Ministério da Educação (MEC) por meio do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), com as avaliações aplicadas aos cursos, como o 

Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e as avaliações in loco 

realizadas pelas comissões de especialistas.  

 

Este projeto conta com o esforço coletivo institucional, tendo como pilares o 

Departamento de Apoio ao Ensino (DAE), a Procuradoria Institucional (PI), a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), a Comissão de Inclusão e Acessibilidade 

(EUAPOIO) e a Biblioteca Central (BC), todos trabalhando continuamente e em 

parceria com as coordenações e colegiados dos cursos para a obtenção de 

resultados de excelência. 

 

A meta é que todos os cursos de graduação da UFAM sejam atingidos pelas ações 

da PROEG. Assim sendo a partir desses processos a universidade passa a 

conhecer suas realidades para a tomada de decisão dentro da instituição, elevando 

o ensino, pesquisa e extensão local.  

 

Além disso, a PROEG instituiu por meio da Portaria nº 051/2018 uma Comissão 

Permanente para desenvolver ações pedagógicas voltadas para o ENADE/UFAM. 

Assim, cabe a esta Comissão prestar assessoramento conceitual e metodológico 

aplicado ao ENADE, aos dirigentes, Coordenações de Curso, NDE, CSAs e demais 

setores da instituição 

 

A Figura 24 apresenta como estão interligados os setores que fazem parte do 

Projeto Sucesso na Graduação da UFAM. 
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Figura 24  
Projeto Sucesso na Graduação da UFAM. 
Fonte: elaborado pela autora.  

 

 

No capítulo seguinte (Capítulo 4) explicitaremos a metodologia de pesquisa 

desenvolvida neste trabalho, através da qual buscamos alcançar os objetivos 

propostos e explícitos no início do nosso texto.   
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4 Metodologia 

 

Este capítulo descreve os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa, bem 

como os passos que compõem esse processo, visando alcançar os objetivos 

traçados. 

 

Será abordada a caracterização da pesquisa, a definição da unidade de análise, os 

procedimentos para a coleta e análise dos dados. 

 

A explicitação do método de pesquisa é fundamental, pois a metodologia é o meio 

pelo qual pensamentos e práticas são exercidos na abordagem da realidade, 

ocupando um lugar central nas teorias. Desse modo, a metodologia se constitui 

como instrumento que dá base para a compreensão e análise da problemática da 

pesquisa (Minayo, Deslandes & Gomes, 2015).  

4.1 Caracterização da pesquisa 

 

A abordagem desta pesquisa é qualitativa e o estudo a ser desenvolvido é de 

natureza documental. 

 

Para Minayo, Deslandes e Gomes (2015) a pesquisa qualitativa trabalha com o 

universo de significados, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes, o que 

corresponde a um espaço mais profundo das relações, dos processos e dos 

fenômenos que não podem ser reduzidos à operacionalização de variáveis. Deste 

modo, o que determina a pesquisa qualitativa é a interação do sujeito com o 

fenômeno a ser pesquisado. Assim, esse método ocorre de modo integrado entre 

sujeito e objeto.  

  

Para compreender esse método, Godoy (1995) ressalta que 

o pesquisador vai a campo buscando “captar" o fenômeno em estudo a partir 
da perspectiva das pessoas nele envolvidas, considerando todos os pontos 
de vista relevantes. Vários tipos de dados são coletados e analisados para 
que se entenda a dinâmica do fenômeno (Godoy, 1995, p. 21).  
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Por conseguinte, diferindo-se de outros métodos, essa abordagem não é 

engessada, pois permite que o investigador utilize a imaginação e criatividade, ou 

seja, há uma relação entre sujeito e objeto.  

 

Assim, para compreender a pesquisa qualitativa é necessário conhecer suas 

características: 1 - o ambiente natural é percebido como fonte direta de dados, ou 

seja, é parte integrante do processo; 2 – os dados coletados são descritivos. Para 

Borgdan & Biklen (1994) os dados incluem transcrições de entrevistas, notas de 

campo, fotografias, vídeos, documentos pessoais, memorandos e outros registos 

oficiais; 3 – para o pesquisador a preocupação do processo é muito maior que o 

produto, e 4 – a análise dos dados é estabelecida pelo processo indutivo. Nesse 

sentido, esse tipo de pesquisa preza pela descrição detalhada dos fenômenos e dos 

elementos que o envolvem. 

 

Desse modo, a presente pesquisa foi caracterizada como descritiva, cujo objetivo é 

descrever o comportamento dos fenômenos através da análise de dados e pode 

aparecer sob diversos tipos de abordagem. De tal modo, o estudo descritivo busca 

descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade, fazendo com que o 

pesquisador conheça suas características, valores e demais aspectos pertinentes.   

 

Trata-se, a nossa pesquisa, de um estudo de caso que busca identificar se a 

avaliação externa realizada nos cursos de graduação da UFAM produz algum 

impacto, gerando melhorias na instituição. O estudo de caso, de acordo com 

Fonseca (2002), procura investigar características de uma determinada situação, 

com a intenção de verificar os seus principais aspectos e particularidades. 

 

De acordo com Marconi e Lakatos (2017) esse estudo consiste em investigações, 

cuja principal finalidade é o delineamento ou a análise das caracteristicas de fatos 

ou fenômenos.  

 

Em estudos relacionados, Gil (2008) ressalta que esse tipo de pesquisa descreve as 

características de determinadas populações ou fenômenos ou o estabelecimento de 

relações entre variáveis. Observa-se que uma de suas características mais 

significativas está na utilização de técnicas padronizadas de coletas de dados:  
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Esse tipo de pesquisa busca descrever um fenômeno ou situação em detalhe, 
especialmente o que está ocorrendo, permitindo abranger com exatidão as 
características de um indivíduo, uma situação, ou um grupo, bem como 
desvendar a relação entre os eventos (Selltiz et al., 1965, como citado em 
Oliveira, 2011, p. 21). 

 

Quanto ao meio, a estratégia utilizada para o desenvolvimento do estudo foi a 

pesquisa documental, uma técnica bastante aplicada no estudo das ciências sociais. 

 

Em estudos relacionados, Silva, Almeida e Guindani (2009) definem o conceito de 

documento como sendo: 1) declaração escrita, oficialmente reconhecida, que serve 

de prova de um acontecimento, fato ou estado; 2) qualquer objeto que comprove, 

elucide, prove ou registre um fato, acontecimento; e 3) arquivos de dados gerados 

por processadores de texto. 

 

Destaca-se ainda que tal tipo de pesquisa “ toma como fonte de coleta de dados 

apenas documentos, escritos ou não, que se constituem o que se denomina de 

fontes primárias ... podem ter sido feitas no momento que o fato ou fenômeno 

ocorreu, ou depois” (Marconi & Lakatos, 2017, p. 190). 

 

A pesquisa documental vai além do que parece, pois permite que o investigador 

efetue uma análise mais aprofundada em materiais que ainda não foram analisados. 

Assim,  

trata-se de um método de coleta de dados que elimina, ao menos em parte, a 
eventualidade de qualquer influência – presença ou intervenção, do 
pesquisador - do conjunto das interações, acontecimentos ou 
comportamentos pesquisados, anulando a possibilidade de reação do sujeito 
à operação de medida (Silva, Almeida & Guindani, 2009, p. 3).  

 

Deste modo, a pesquisa documental traz contribuições significativas a diferentes 

investigações, merecendo atenção especial.  Constitui-se em uma fonte rica e 

estável de dados e em pesquisa de natureza histórica. Tem credibilidade por contar 

com documentos que subsistem ao longo do tempo (Gil, 2008).  

  

Em observância a esses conceitos, Marconi e Lakatos (2017) afirmam que esse tipo 

de pesquisa utiliza-se de variáveis (fontes primárias ou secundárias, 
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contemporâneas ou retrospectivas). As fontes primárias são as que fazem parte do 

estudo documental, como documentos, publicações administrativas e documentos 

que fazem parte de um acervo). Por outro lado, as fontes secundárias podem ser 

obtidas através de livros, revistas, jornais, publicações que não se confundem com 

documentos.  

  

Diante do exposto, o uso de documentos em pesquisa deve ser apreciado e 

valorizado. A riqueza de informações que deles se pode extrair justifica seu uso em 

várias áreas das ciências sociais, porque possibilita ampliar o entendimento de 

objetos cuja compreensão  necessita de contextualização  histórica e sociocultural. 

(Silva, Almeida & Guindani, 2009). 

4.2 Unidade de análise e observação  

 

O cenário dessa pesquisa será a Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, 

local em que a avaliação é entendida como algo novo e transformador para a 

melhoria da qualidade da educação superior na região.  

 

A instituição se consolidou e ampliou sua estrutura por meio da criação de novos 

cursos e absorção de outros já existentes. Por conseguinte, a UFAM, em suas 23 

unidades acadêmicas, vem recebendo visitas in loco em processos de avaliação 

externa para reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos de 

graduação no campus em Manaus e nas unidades acadêmicas do interior do 

Estado, onde estão inseridos os polos de grande relevância para essa região.  

 

A unidade de observação se compõe dos processos de avaliação externa dos 16 

cursos de graduação da UFAM definidos na pesquisa.  

 4.3 Procedimentos para coleta e análise dos dados 

 

Neste trabalho foram analisados os relatórios de avaliação externa27 divididos da 

seguinte forma: 3 (três) cursos de bacharelado da Instituto de Ciências Exatas/ICE, 

                                                             
27

 A avaliação externa é um importante instrumento cognitivo, crítico e organizador das ações da 

instituição e do Ministério da Educação. Ela exige a organização, a sistematização e o inter-
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2 (dois) cursos de licenciatura da Faculdade de Letras – FLET e 1 (um) do Instituto 

de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais – IFCHS. Nas unidades acadêmicas, 

localizadas no interior, serão analisados relatórios de avaliação de 10 (dez) cursos 

de graduação, sendo 1 (um) curso de bacharelado e 1 (um) curso de licenciatura, 

por unidade acadêmica, perfazendo um total de 2 (dois) cursos por unidade.   

 

O critério da escolha destas unidades ICE, FLET e UFAM/MULTICAMPI se dá pelo 

número de visitas in loco (seja para renovação e principalmente para 

reconhecimento de curso de graduação) realizadas nos últimos anos.  

 

Assim, foram analisados um total de 16 (dezesseis) cursos de graduação que 

receberam visitas in loco para reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

curso.  

 

A coleta de dados se fundamentou no exame de documentos, relatórios de 

avaliação dos cursos de graduação da UFAM que receberam visitas in loco, para 

reconhecimento, e renovação de reconhecimento de curso, no Plano de 

Desenvolvimento Institucional – DPI, registros diversos e análise dos relatórios 

institucionais de autoavaliação desenvolvidos pela CPA.  

 

Neste estudo foram analisadas as seguintes categorias: Organização Didático-

Pedagógica, Corpo Docente e Infraestrutura.  

 

Os resultados foram relacionados com o que foi feito na IES, nas unidades 

acadêmicas e nos cursos analisados, bem como os resultados apresentados no PDI 

2006 -2015 e 2016 – 2025 da instituição. 

 

                                                                                                                                                                                              
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. O processo de avaliação externa 

é composto por duas etapas: a primeira etapa é marcada pela visita dos avaliadores designados pelo 

INEP e a segunda etapa é marcada elaboração do relatório institucional. Nessa segunda etapa, a 

Comissão de avaliadores elabora o relatório de avaliação institucional, tendo por base o relatório de 

autoavaliação, os documentos da instituição, informações processadas na plataforma e-MEC, 

entrevistas com professores, técnicos administrativos, discentes e demais tarefas desenvolvidas 

durante a visita (MEC – 2004. Diretrizes para a avaliação das instituições de educação superior. 

2004, p. 21).  

http://www.ufam.edu.br/historia-da-ugm
http://www.ufam.edu.br/historia-da-ugm
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A análise dos resultados obtida neste estudo pode colaborar com a IES trazendo 

informações significativas quanto à avaliação externa dos cursos de graduação, 

aproximando os cursos analisados com o Departamento de Apoio ao Ensino e com 

a CPA.  

 

Outro ponto pertinente é que esses resultados poderão ser apresentados para toda 

a comunidade universitária, bem como, em outras unidades acadêmicas, motivando 

a análise de novos cursos. Esses resultados podem contribuir com o ensino de 

qualidade.   
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5 Caracterização dos cursos pesquisados 

 

Neste capítulo caracterizam-se os cursos avaliados da UFAM participantes deste 

estudo.  

5.1 As dimensões da avaliação 

 

A avaliação externa de cursos, conforme dito no referencial teórico deste estudo, é 

realizada por meio de visita in loco de uma comissão de avaliadores designada pelo 

INEP que aplica, presencialmente, um instrumento de avaliação para avaliar os 

cursos. 

 

As dimensões que compõem este instrumento de avaliação são relevantes para o 

entendimento da própria avaliação e do impacto que esta avaliação tem nas IES, 

sejam elas públicas ou privadas, considerando que cada uma destas dimensões traz 

indicadores que contém os critérios de avaliação. 

 

De acordo com o INEP (2009) esses indicadores têm a finalidade de produzir 

informações objetivas que permitem a comparação e a ampla divulgação dos 

resultados para toda a comunidade acadêmica e a sociedade em geral.  

 

Os conceitos finais gerados na avaliação, após análise dos indicadores e seus 

critérios,  

devem explicitar elementos que, além de estarem presentes na realidade do 
cotidiano das IES, exprimam também se há intencionalidade, direcionamento 
e compartilhamento que demonstrem a existência de uma construção coletiva 
e de uma progressiva institucionalização do conjunto de projetos e práticas 
constituídas da identidade institucional (Marchelli, 2007, p. 363).  

 

Vários instrumentos de avaliação já foram utilizados, desde a instituição do SINAES, 

e, no final de 2017, o Ministério da Educação/INEP, estabeleceu um novo 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação para reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos. 
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Esse novo documento foi discutido em instâncias competentes, responsáveis por 

sua elaboração, levando em consideração documentos e instrumentos de avaliação 

anteriores, estudos estatísticos, reuniões com gestores e avaliadores do Banco 

Nacional de Avaliadores do SINAES – BASis e sobretudo, com a comunidade 

acadêmica e a sociedade em geral.  

 

As dimensões do instrumento devem estar diretamente conectadas (Figura 25) no 

processo avaliativo “e não podem ser separadas, uma vez que produzem efeitos 

umas sobre as outras” (Dias Sobrinho, 2002, p. 93). 

 

 

 

Figura 25 
Dimensões da Avaliação Externa. 
Fonte: Elaborado pela autora. 

 
 

Assim, os indicadores contidos nas dimensões apresentam valores específicos para 

os atos28 de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso 

de graduação (Tabela 7).  

                                                             
28 Os atos autorizativos dos cursos de graduação estão organizados em autorização, reconhecimento 
e renovação de reconhecimento. Segundo o INEP (2017) a partir da entrada das instituições de 
ensino superior (IES) no Sistema Federal de Ensino, os cursos de graduação devem ter autorização 
para iniciar suas atividades, para depois receberem o reconhecimento do curso, que possibilitará à 
IES emitir diplomas aos graduados. Posteriormente, de acordo com a legislação pertinente, as 
instituições se submetem a processo avaliativo periódico para obter a renovação do reconhecimento, 
necessário para a continuidade da oferta. Deste modo, a autorização de curso transcorre dentro de 
um fluxo processual composto por diversas etapas, entre as quais a avaliação in loco, que culmina 
em um relatório da comissão de avaliadores, em que constam aferidas as informações apresentadas 
pelo curso relacionadas à realidade encontrada durante a visita. O processo de autorização abrange 
instituições diversas: faculdades, centros universitários e universidades privadas, ofertantes da 
modalidade presencial ou à distância. Além disso, o reconhecimento é um ato autorizativo que faz 
parte de um processo regular de avaliação dos cursos de graduação. Este deve ser solicitado quando 
a carga horária do curso estiver entre 50% a 75% concluída; já a renovação de reconhecimento é 
solicitada pela IES ao final de cada ciclo avaliativo do SINAES. 

Dimensão 

2  

Dimensão  

3 

Dimensão 
1 
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Esses valores correspondem a critérios estabelecidos no instrumento de avaliação 

do INEP (2017) e satisfazem às três dimensões de avaliação: organização didático-

pedagógica, corpo docente e infraestrutura e contribuem com a melhoria da 

qualidade do ensino de graduação no país. 

 
Tabela 7 
Indicadores de autorização e reconhecimento e renovação de reconhecimento de 
curso de graduação 

Dimensão Valores atribuídos 

Autorização  Reconhecimento e 
Renovação de 

Reconhecimento de curso 

1 Organização didático-pedagógica 40 30 

2 Corpo Docente 20 40 

3 Infraestrutura  40 30 

Fonte: Recuperado de: INEP (2017). Instrumento de avaliação de curso: presencial e a distância, 
autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento. (p.5). Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/legislacao_normas/2017
/nota_tecnica_sei_inep_0126132.pdf  
 

Cada uma dessas dimensões possui critérios diferentes de análise, bem como 

conceitos dissemelhantes. Desse modo, as escalas de conceitos vão de 1 a 5, onde 

1 ou 2 são considerados conceitos insatisfatórios e 3, 4 ou 5 são considerados 

satisfatórios e atendem a um padrão mínimo de qualidade exigido pelo MEC.  

 

A Figura 26 ilustra cada um desses conceitos, conforme a consideração do MEC 

sobre cada um deles.  
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Figura 26 
Conceitos de Avaliação 
Fonte: INEP (2017). Instrumento de avaliação de curso: presencial e a distância, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento (p. 6).  Disponível em: 
http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instrumentos/2017/curso
_autorizacao.pdf 

 

Observa-se que o instrumento é relevante no desenvolvimento da avaliação, 

possibilitando a promoção de estratégias para efetiva evolução das IES avaliadas, 

proporcionando mais dinamismo e possibilitando, posteriormente, que sejam 

desenvolvidas ações, políticas públicas e práticas pedagógicas voltadas para a 

melhoria da qualidade da educação superior no país, com base nos resultados 

obtidos por meio da avaliação.  

 

5.2 Unidades acadêmicas e cursos em Manaus 

 

As unidades acadêmicas participantes deste estudo estão localizadas na 

Universidade Federal do Amazonas, em Manaus, e no interior do Estado, nos 

municípios de Coari, Humaitá, Benjamin Constant, Itacoatiara e Parintins.  

 

Em Manaus, foram selecionados os seguintes cursos de graduação: Estatística, 

Geologia e Matemática, localizadas no Instituto de Ciências Exatas – ICE; o curso 

de Filosofia, do Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais – IFCHS e os 

cursos de Letras (língua e literatura francesa e inglesa) da Faculdade de Letras – 

FLET, como demonstrado na Tabela 8. 

 

http://www.ufam.edu.br/historia-da-ugm
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Tabela 8 

Cursos Manaus 
Cursos Manaus  

Cursos  Unidade 
acadêmica  

Modalidade  Período da visita Ato regulatório 

Geologia  ICE Bacharelado 09 a 12/02/2014 Renovação de 
reconhecimento de 
curso 

Estatística  ICE Bacharelado 17 a 20/08/2011 Renovação de 
reconhecimento de 
curso 

Matemática  ICE Bacharelado 02 a 05/02/2014 Renovação de 
reconhecimento de 
curso 

Filosofia  IFCHS Licenciatura 04 a 07/11/2012 Renovação de 
reconhecimento de 
curso 

Letras (língua e 
literatura inglesa) 

FLET Licenciatura 15 a 18/102014 Renovação de 
reconhecimento de 
curso 

Letras (língua e 
literatura francesa) 

FLET Licenciatura 16 a 19/02/2014 Renovação de 
reconhecimento de 
curso 

Fonte: UFAM. Disponível em: http://proeg.ufam.edu.br/cursos-oferecidos/campus-manaus 

 

5.2.1 O Instituto de Ciências Exatas - ICE 

 
O Instituto de Ciências Exatas - ICE, foi criado pelo art. 6º, letra a, do Capítulo III – 

Constituição Básica – do Estatuto da Universidade do Amazonas, aprovado pelo 

Decreto nº 66.810, de 30 de junho de 1970, assinado pelo Presidente Emilio G. 

Médici, em consonância com o Parecer nº 433/70 do Conselho Federal de 

Educação. 

 

O ICE possui atualmente 11 cursos de graduação, sendo 6 bacharelados 

(Estatística, Física, Geologia, Matemática, Matemática Aplicada e Química) e 5 

Licenciaturas: Física (diurna), Física (noturna), Matemática (diurna), Matemática 

(noturna) e Química (diurna e noturna).  

 

Dispõe, ainda, de 6 Programas de Pós-Graduação em Ensino de Ciências e 

Matemática, Física, Geociências, Matemática, Química e Mestrado Profissional em 

Matemática, assim como desenvolve projetos de ensino, pesquisa e extensão 

atendendo por meio desses projetos a comunidade acadêmica e a sociedade. O ICE 

atualmente conta com um corpo docente formado por 134 docentes ativos, 

distribuídos da seguinte forma: 18 professores de Estatística, 29 professores de 
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Física, 17 professores de Geociências, 29 docentes de Matemática e 41 professores 

de Química, conforme especificado na Figura 27. 

 

 

Figura 27  

Número de docentes do ICE 
Fonte: ICE/UFAM. Disponível em: http://ice.ufam.edu.br/en/institucional/recursos-humanos/corpo-
docente?id=41 

 

Conta ainda com um corpo técnico formado por 34 servidores, no total e divididos 

assim: 2 servidores de estatística, 9 de física, 4 de geociências, 3 de matemática, 8 

de química e 8 secretários do Instituto. Além disso, atende a aproximadamente 

2.153 alunos, matriculados nos cursos de bacharelado ou licenciatura, conforme 

figura 28.  

 

 

Figura 28  
Alunos cadastrados 

Fonte: Informativo Semestral da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação/UFAM. Disponível em: 
http://proeg.ufam.edu.br/ 
 

Estatística; 18 
Física; 29 

Geociências; 17 
Matemática ; 29 

Química ; 41 
Total  ; 134 

0 20 40 60 80 100 120 140 160

Número de professores do ICE 

Estatística; 214 Física licenciatura 
– diurno; 221 Física licenciatura 

- noturno; 242 
Física 

bacharelado; 137 
Geologia; 

219 Matemática 
bacharelado; 71 

Matemática 
licenciatura - 

matutino; 158 

Matemática 
licenciatura - 
noturno; 332 Química 

bacharelado; 170 Química 
licenciatura; 279 

Total; 2153 

http://ice.ufam.edu.br/en/institucional/recursos-


117 
 

Para atender a essa demanda, o ICE é organizado por seis blocos, sendo um de 

salas de aula e os outros cinco compostos pelos Departamentos dos cursos. O bloco 

de sala de aula corresponde ao BLOCO 06, possui dois andares com 22 salas de 

aula, em 15 salas com capacidade para 60 alunos, 03 salas com capacidade para 

100 alunos e 04 salas com capacidade para 25 alunos. Deste modo, o bloco possui 

capacidade total para receber 1.300 alunos por semestre.  

 

Todas as salas possuem pelo menos um ar-condicionado, um quadro branco e 

carteiras. A administração do ICE, que fica localizada no prédio da Matemática, 

corresponde a uma sala de arquivo, uma sala da diretoria, uma sala da secretaria e 

uma sala do conselho departamental.  

 

O ICE oferece ainda vários programas acadêmicos que permitem a prática 

pedagógica de seus professores e, sobretudo, o desenvolvimento e a formação dos 

discentes. Assim sendo, o Instituto apresenta os seguintes programas: Programa 

Institucional de Bolsas de Iniciação Científica – PIBIC - proporciona a inserção do 

acadêmico com interesse para pesquisa na Iniciação Científica, visando sua futura 

inserção na pós-graduação. A UFAM concede bolsas aos participantes por meio do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) desde 

1988 e, também, oferece bolsas por meio da Fundação de Amparo à Pesquisa do 

Estado do Amazonas (FAPEAM) desde 2003.  

 

O Programa Institucional de Bolsas de Iniciação à Docência – PIBID - é uma ação 

conjunta do Ministério da Educação, por intermédio da Secretaria de Educação 

Superior - SESU, da Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior - CAPES e do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – 

FNDE. Tem por objetivo incentivar a formação de professores, valorizando o 

magistério e promovendo a melhoria da qualidade da educação, proporcionando aos 

futuros professores experiências metodológicas, práticas pedagógicas e articulação 

com a realidade em que a escola está inserida.  

 

O Programa de Educação Tutorial – PET - é composto por grupos tutoriais de 

aprendizagem e busca propiciar aos alunos, sob a orientação de um professor tutor, 
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condições para a realização de atividades extracurriculares que complementem a 

sua formação acadêmica.  

 

De acordo com a PROEG, o ICE conta atualmente com 3 grupos de PET distribuído 

assim: PET Física e PET Geologia, implantados em 1991, e PET Matemática, criado 

em 1994. Todos estão junto ao SESU/MEC e cada grupo pode possuir até 12 

bolsistas. 

 

Por fim, tem-se o Programa Institucional de Bolsas de Apoio Pedagógico – PIAP. 

Este programa foi desenvolvido pela própria Pró-Reitoria de Ensino de Graduação – 

PROEG/UFAM, com o intuito de oferecer ações pedagógicas que favoreçam a 

permanência e a conclusão dos  acadêmicos, assim como a redução da evasão e os 

índices de reprovação nos cursos de graduação da  UFAM, proporcionando-

lhes  suporte didático para que superem suas necessidades básicas de 

aprendizagem. Assim, no ICE, este programa atende às disciplinas de Cálculo I e 

Álgebra Linear I, ambas do Departamento de Matemática.  

 

O ICE participa ainda do Programa institucional de Bolsas de Extensão – PIBEX e 

do Programa de Extensão – PACE. Todas essas atividades são acompanhadas por 

professores que auxiliam os acadêmicos em suas atividades. 

5.2.1.1 Curso de Matemática  

 

Desde o início de seu funcionamento, o curso de bacharelado em Matemática, do 

Instituto de Ciências Exatas/ICE oferece aos alunos uma sólida formação em 

Matemática, habilitando os acadêmicos tanto ao prosseguimento em uma carreira 

científica quanto ao exercício da atividade educacional no ensino superior.  

 

Em estudos relacionados, a professora Drª Rosa Mendonça de Brito, vinculada à 

Faculdade de Educação/FACED, apresentou em seu livro 100 anos UFAM (2011) 

um panorama sobre o referido curso, proporcionando conhecimento e 

desenvolvimento de sua formação.  
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Assim, com base nas informações dessa obra, elaboramos uma estrutura 

cronológica, respeitando o processo de desenvolvimento do curso de graduação em 

Matemática, conforme a Figura 29.  

 

 
Figura 29  

Evolução cronológica do curso de Matemática 
Fonte: Elabrado pela autora com base em: Brito, R.M. (2011). 100 anos UFAM. Manaus: UFAM. 

 

Vale observar que naquele momento houve uma adequação para a oferta do curso 

de bacharelado em Matemática acompanhando a evolução dos conhecimentos da 

área, contribuindo com a formação dos acadêmicos e da sociedade.  

 

Atualmente, o curso conta com 29 docentes que atuam na formação acadêmica, 

desenvolvendo ensino, pesquisa e extensão de qualidade. Assim, o curso 

proporciona a participação dos acadêmicos em Programas de Iniciação Científica e 

Programa de Educação Tutorial, bem como Programas de Pós-Graduação Stricto 

Sensu em mestrado em Matemática profissional e mestrado e doutorado em 

Matemática.  

 

Assim sendo, o curso de bacharelado em Matemática tem sua relevância na 

sociedade amazônica, uma vez que contribui com a formação continuada do 

egresso, possibilitando o desenvolvimento da sociedade em que está inserido.   

  

1953  

O curso foi criado  Lei nº 71 de 28/12/1959 

 

1961  

Foi instituído o Decreto nº 50.046 que autoriza o funcionamento do curso 

 

1962 

Foi reorganizada uma nova estrutura curricular, quando foi aprovado 
um novo curriculo  

1976 

O curso de matemática foi reconhecido pelo Decreto nº 77.138  

1981 

O Conselho Universitário aprovou, por meio da Resolução nº.004, o 
curso de bacharelado em Matemática 
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5.2.1.2 Curso de Estatística  

 

O curso de Estatística do ICE foi criado pela resolução nº 15 de 7 de maio de 1976, 

do egrégio Conselho Universitário – CONSUNI; porém, suas atividades acadêmicas 

foram iniciadas no segundo semestre daquele mesmo ano.  

 

De acordo com Brito (2011), o curso foi reconhecido pela Portaria nº 224, de 15 de 

março de 1980 do Ministério da Educação e Cultura, fundamentada no Parecer nº 

104/CEF, de 1980.  

 

Foi inicialmente administrado pelo Departamento de matemática do próprio ICE. No 

entanto, em 1979 passou a ser administrado pelo Departamento de Estatística e 

Computação e, posteriormente, o curso passou a ser dirigido pelo Departamento de 

Estatística, criado em 1991, por meio da Resolução nº 022 - CONSUNI.  

 

Atualmente, o curso conta com 18 professores que atuam no tripé da Universidade, 

desenvolvendo ações em Programa Institucional de Bolsas de Extensão - PIBEX, 

Programa Atividade Curricular de Extensão, Programa de Tutoria Acadêmica, 

Prática de Campo, PIBIC entre outras atividades desenvolvidas na área. Assim, o 

curso amplia habilidades em Matemática e no emprego de recursos computacionais 

para implementar os procedimentos estudados.   

 

Vale ressaltar que o Departamento de Estatística conta com uma infraestrutura que 

atende às demandas do curso, promovendo ensino e pesquisa de qualidade, 

conforme explicita a Tabela 9.  

 
Tabela 9 
Infraestrutura do curso de Estatística 

Laboratórios  Área física  Curso atendido 

Sala de Professores 207,36 m² Graduação  
Secretaria 16,2 m² Graduação 
Chefia de Departamento 16,2 m² Graduação 
Coordenação de Graduação 16,2 m² Graduação 
Coordenação de Pós-Graduação 16,2 m² Pós-graduação 
Sala de Reunião 32,4 m² - 
Laboratório de Estatística  - Graduação 
Sala de Seminário/aula de Pós-graduação 32,4 m² Graduação e pós-graduação 
Sala de estudos de Pós-graduação 32,4 m² Pós-graduação 

Sala de estudos de Graduação 32,4 m² Graduação 

(continua) 

http://www.ice.ufam.edu.br/extensao1/pibex1
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(conclusão) 
Sala de Arquivo 16,2 m² - 
Sala de Professor Temporário  16,2 m² - 
Copa 3,30 m² - 
Banheiro 23,8 m² - 

Área Total 551,92 m². 

Fonte: ICE/UFAM. Disponível em: http://ice.ufam.edu.br/en/institucional/recursos-humanos/corpo-

docente?id=41 

 

 

Segundo informações contidas no Projeto Político-Pedagógico do Curso de 

Graduação em Estatística (2017), já foram formados mais de 280 profissionais 

qualificados que podem atuar nas diversas áreas da Estatística, sobretudo na região 

local, por conta das Indústrias e da Zona Franca.    

5.2.1.3 Curso de Geologia  

 

O curso de graduação em Geologia da UFAM foi constituído a partir da demanda do 

Departamento de Produção Mineral e do Ministério de Minas e Energia ao 

Departamento de Assuntos Comunitário do MEC, na década de 70. 

 

Essa demanda foi relevante para o desenvolvimento do curso, sobretudo para a 

instituição que buscava atender a uma necessidade do mercado que estava carente 

de profissionais qualificados na região.  

 

Desse modo, para atender a essa realidade vivenciada na região norte, o curso se 

tornou relevante para o desenvolvimento da cidade de Manaus e, especialmente 

para os 62 municípios do Estado do Amazonas que possuem suas especificidades 

como o isolamento geográfico, locomoção, entre outros aspectos em comparação 

com as demais regiões do país.  

 

O conhecimento nos ramos da Física, Química, Matemática e Biologia, além das 

teorias, processos e leis fundamentais da Geologia, são imprescindíveis para a 

formação desses profissionais, que podem atuar nas diversas áreas da Geologia. 

Alguns exemplos são a mineração, o mapeamento geológico, a construção civil, a 

hidrogeologia, a geologia ambiental, a sedimentologia, a geofísica, a topografia, as 

indústrias de petróleo e gás natural e, sobretudo nas áreas de ensino e pesquisa, 

promovendo a ampliação do conhecimento deste profissional e de seu entorno. 

http://ice.ufam.edu.br/en/institucional/recursos-
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Para entendermos melhor a formação do curso de Geologia do ICE, organizamos 

uma estrutura cronológica respeitando seu processo de desenvolvimento, conforme 

a Figura 30.      

 

 

Figura 30 
Evolução cronológica do curso de Geologia. 
Fonte: Criação da autora.  

 

De acordo com o PPC (2017), ao longo de seu histórico, o curso de Geologia da 

UFAM formou cerca de 300 profissionais qualificados aptos a operar na área da 

Geociência, cooperando com o crescimento regional.  

 

Em observância a essa realidade, o curso disponibiliza ao seu corpo discente vários 

programas voltados à sua formação acadêmica (ensino, pesquisa e extensão), como 

o Programa PIBIC, que oferece bolsas do Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico – CNPq, bem como o da Fundação de Amparo à Pesquisa 

do Estado do Amazonas – FAPEAM.  

 

O curso ainda oferece bolsas em Monitoria, Programa Jovens Talentos, Programa 

de Atividade Curricular de Extensão – PACES. Do mesmo modo, proporciona bolsas 

para o Programa de Educação Tutorial – PET, desde 2005. 

 

Outra atividade de grande relevância para o curso de Geologia do ICE, está 

relacionada à Prática de Campo, considerada uma ação pedagógica que possibilita 

1982 

O curso teve seu reconhecimento oficializado pelo MEC, atraves da Portaria nº 194/MEC  

 

1977 

Currículo pleno do curso fixado pela Resolução nº 39. 

O curso foi vinculado ao Departamento de Geociências, pela Resolução nº 040/CONSUNI/UA  

 

1976  

Implantação do curso de geologia a partir da Resolução nº 16/CONSUNI/UA.  

implantação da primeira turma do curso. 
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ao acadêmico vivenciar a prática de diversas disciplinas do curso, aprimorando seus 

conhecimentos teóricos trabalhados em sala de aula, visando promover uma 

aprendizagem significativa, desenvolvendo conhecimentos, habilidades e atitudes. 

Para tal atividade, os alunos recebem ajuda de custo no valor da diária de R$ 53,10 

(cinquenta e três reais e dez centavos) e os professores responsáveis pela prática 

recebem diárias no valor de R$ 177,00 (cento e setenta e sete reais), conforme o 

tempo previsto de permanência da atividade de campo.  

 

Para atender a toda essa demanda o Departamento de Geociências possui uma 

infraestrutura adequada, explicitada na Tabela 10.   

 
Tabela 10 

Infraestrutura do curso de Geologia 
Laboratórios  Área física  Curso atendido 

Laboratório Geoquímica 61,70 m² Graduação e pós-graduação 
Laboratório Sedimentologia 52,80 m² Graduação 
Laboratório de Paleontologia 52,80 m² Graduação 
Laboratório de Geofísica 52,80 m² Graduação 
Laboratório de Microscopia 52,80 m² Graduação 
Laboratório de Microscopia 26,40 m² Pós-graduação 
Laboratório de Cristalografia e Mineralogia 52,80 m² Graduação 
Laboratório de Técnicas Mineralógicas 52,80 m² Graduação e pós-graduação 
Laboratório de Geologia Geral 52,80 m² Graduação 
Laboratório de Geologia Econômica  52,80 m² Graduação 
Laboratório de Geocronologia  38,00 m² Graduação e pós-graduação 
Laboratório de Fotogeologia Estrutural 52,80 m² Graduação 
Laboratório de Sensoriamento Remoto 52,80 m² Graduação 
Auditório 52,80 m² - 
Sala de Professores 9,0 m² - 
Sala PET 14,30 m² Graduação 
Sala de Alunos Mestrado  29,00 m² Pós-graduação 
Secretaria  15,12 m²  
Secretaria de Pós/Biblioteca 29,00 m² Graduação e pós-graduação 
Sala de aula de Pós-graduação 29,00 m² Pós-graduação 

Área Total 774,32 m². 

Fonte: ICE/UFAM. Disponível em: http://ice.ufam.edu.br/en/institucional/infraestrutura 

 

De acordo com Brito (2011), o curso desenvolve pesquisas nas áreas de Estatigrafia 

e Sedimentologia; Espeleologia; Geologia Básica e Ambiental; Geofísica e 

Geotermia; Geoquímica; Georanitoides; Intemperismo Tropical;  Neocenozoico da 

Amazonia Ocidental; Sensoriamernto e Paleontologia. Assim sendo, tais estudos 

desenvolvem a formação dos futuros Geólogos e, sobretudo o crescimento da 

Geologia na regial Amazônica. 
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Por fim, é importante ressaltar que o curso possui um Museu de Geociências com 

exposição permanente de minerais, fósseis e rochas, aberto à comunidade 

acadêmica e à sociedade, desde 1992. 

5.2.2 O Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais - IFCHS 

Conhecido anteriormente como Instituto de Ciência Humanas e Letras (ICHL) foi 

criado pelo Estatuto da Universidade do Amazonas, em 1974 e, homologado pelo 

Ministério da Educação e Cultura, em 1975.  

 

Segundo Brito (2011) descende do Instituto de Ciências Humanas e Filosofia e do 

Instituto de Letras e Artes, criado pelo Estatuto da Universidade do Amazonas, 

aprovado pela Portaria nº 433/70/CFE/MEC, da Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras prevista no art. 19 do Ato das Disposições Transitórias da Constituição do 

Estado do Amazonas, de 1946.  

 

O curso de Filosofia teve sua estrutura definida pela Lei nº 71, de 28 de dezembro 

de 1959, assinada pelo Governado da época Gilberto Mestrinho de Mendonça 

Raposo, conforme disposto na Figura 31.  
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Figura 31 
Documento de criação do curso de Filosofia 
Fonte: Recuperado de: Brito, R. M. (2011). 100 anos UFAM. (p.311). Manaus: UFAM. 

 

Em seu estudo, Brito (2011, p.313) ressalta que 

a partir de 1970, com a aprovação do Estatuto da Universidade do Amazonas 
pelo Decreto 66.810, a instituição passa ater uma nova estrutura acadêmica. 
Nela extingue-se a faculdade de Filosofia, Ciências e Letras e cria-se, através 
do Art. 6º, o Instituto de Ciências Humanas e Filosofia e o Instituto Letras e 
Artes. 

 

Posteriormente, por meio do Parecer nº 4.109/74/CEF, foram aprovadas novas 

alterações no Estatuto da Universidade, promovendo autonomia para a criação do 

Instituto de Ciências Humanas e Letras – ICHL, em 1975. 

 

Naquele momento o Instituto seguia uma estrutura dividida em 7 departamentos, a 

saber: Serviço Social, Filosofia, Língua e Literatura Portuguesa, Língua e Literatura 

Estrangeira, Biblioteconomia, Comunicação Social e Ciências Sociais.  



126 
 

 

Vale ressaltar que estas unidades estavam instaladas em prédios, localizados na 

zona central da cidade de Manaus. No entanto, foram realocadas para o Campus 

Universitário em 1986. 

 

Em seguida, o Conselho Universitário – CONSUNI, aprovou o projeto de 

Reorganização Pedagógica e Administrativa (RPA) do Instituto de Ciências 

Humanas e Letras (ICHL), localizado no setor norte do Campus. Foram criadas a 

Faculdade da Informação e da Comunicação, a Faculdade de Artes, e a Faculdade 

de Letras. Com isso o ICHL passa a ser denominado de Instituto de Filosofia, 

Ciências Humanas e Sociais (IFCHS), em 23 de fevereiro de 2017. 

 

Assim, o novo instituto surgiu com o objetivo de promover autonomia dos cursos de 

graduação e formam o Instituto de Filosofia, Ciências Humanas e Sociais 

(IFCHS) - Antropologia (Departamento), Ciências Sociais (bacharelado), Filosofia 

(licenciatura), História (licenciatura), Geografia (licenciatura/bacharelado), Serviço 

Social (bacharelado) e Licenciatura Indígena Políticas Educacionais e 

Desenvolvimento Sustentável.  

 

Respeitando a realidade vivenciada na região norte, especialmente em Manaus e no 

interior do Estado, os cursos de graduação do IFCHS possibilitam uma 

transformação da realidade social em que está inserida, promovendo e certificando 

mão de obra qualificada, sobretudo nas áreas do ensino, pesquisa, formação 

continuada, entre outros, que auxiliam o desenvolvimento de comunidades 

ribeirinhas e povos tradicionais da região.   

 

Atualmente, o IFCHS atende aproximadamente cerca de 2.030 alunos matriculados 

pelo processo seletivo PSC e ENEM/SESU, nas modalidades de bacharelado ou 

licenciatura, nos 9 cursos de graduação oferecidos pelo Instituto, conforme a Figura 

32. 



127 
 

 

Figura 32 

Alunos cadastrados no IFCHS 
Fonte: Informativo Semestral da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação/UFAM. Disponível em: 
http://proeg.ufam.edu.br/ 

 

É importante destacar que a oferta e entrada no curso de Licenciatura Indígena 

Políticas Educacionais e Desenvolvimento Sustentável da UFAM é diferenciada dos 

demais cursos de graduação do IFCHS, pois há um edital específico para o mesmo, 

oferecido para as turmas, que são formadas pelas turmas Baniwa/Kuripako, 

Nheengatu e Tukano. Tal curso é ofertado no município de São Gabriel da 

Cachoeira, distante cerca de 852 quilômetros de Manaus. Assim sendo, esse curso 

é relevante na própria comunidade indígena, nas escolas indígenas e também não 

indígenas, pois permite conhecer a realidade dessas comunidades.  

 

Além disso, o Instituto conta com 105 docentes capacitados, formados por 

professores ativos e substitutos com mestrado e, em sua maioria, com doutorado, 

promovendo ações de ensino, pesquisa e extensão nas áreas do conhecimento 

específico, colaborando com a formação da comunidade em que está inserido. 

Assim, são desenvolvidos programas de Monitoria, Iniciação Científica, Programas 

de Extensão, Programa de Iniciação à Docência, entre outros, que auxiliam a 

formação do acadêmico. 

 

A Figura 33 apresenta a distribuição dos professores ativos no IFCHS.  
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Figura 33 
Professores ativos do IFCHS. 
Fonte: IFCHS/UFAM.   Disponível em: https://ufam.edu.br/unidades-academicas/capital/instituto-de-
filosofia-ciencias-humanas-e-sociais 

  

Vale ressaltar que o IFCHS conta com os seguintes programas de Pós-graduação: 

Antropologia (Mestrado e Doutorado), Geografia (Mestrado), História (Mestrado e 

Doutorado), Serviço Social (Mestrado), Sociedade e Cultura na Amazônia (Mestrado 

e Doutorado) e Sociologia (Mestrado).  

5.2.2.1 O Curso de Filosofia 

 

O Governador do Estado do Amazonas, Prof. Gilberto Mestrinho, criou, pela Lei nº 

71, a Faculdade de Filosofia do Amazonas, a qual teria três cursos vinculados: 

Filosofia, Matemática e Pedagogia, em 1959. 

 

O curso de Filosofia teve sua autorização para funcionamento por meio do Decreto 

nº 50.046/61, assinado pelo Presidente da República Juscelino Kubitschek. Esse 

curso passou a compor a estrutura da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Em 

1972, teve seu reconhecimento concebido pelo Decreto Presidencial nº 78.262.  

 

De acordo com Brito (2011), o Conselho Universitário fixou, atraves da Resolução nº 

001/73, o currículo pleno do curso de Filosofia e no ano seguinte teve uma nova 

alteração curricular.  
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O curso conta atualmente com 18 professores de carreira e professores substitutos 

que desenvolvem a tríade da universidade: ensino, pesquisa e extensão, para a 

comunidade acadêmica e a sociedade em geral.  

 

Vale ressaltar que o curso possui uma revista eletrônica denominada Prisma, 

vinculada ao Departamento de Filosofia da UFAM, cujos objetivos são fomentar o 

interesse da comunidade acadêmica pela publicação de artigos, resenhas, 

traduções, pesquisas e outros que agregam o curso de Filosofia da UFAM ao 

circuito da discussão filosófica no âmbito nacional e internacional. 

 

O curso desenvolve ainda ações de Monitoria, Pibic, Pibid, ações de Prática 

Integrada e Atividades Complementares que possibilitam os discentes a desenvolver 

sua formação acadêmica e profissional.  

 

5.2.3 Faculdade de Letras – Flet  

Primeiramente é necessário entender o processo de concepção dos cursos de 

Letras da UFAM para posteriormente conhecer o processo de formação da 

Faculdade de Letras. Deste modo, o curso de licenciatura plena em Letras foi 

instituído pela Resolução nº 02/65/CONSUNI e ficou vinculado à Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras.  

 

Em seu contexto histórico, o curso de Letras foi reconhecido pelo Decreto nº 77.138, 

pelo Presidente Ernesto Geisel, em 1975.  

 

Para atender à necessidade da sociedade contemporânea, o curso passou a ofertar 

3 habilitações: Letras - língua portuguesa, Letras - língua inglesa e Letras - língua 

francesa. Entretanto, para atender a uma nova demanda, foi criado o curso de 

Letras - língua espanhola, em 2003. 

 

Com o intuito de dar maior autonomia aos cursos de graduação em Letras, o 

Conselho Universitário aprovou o projeto de Reorganização Pedagógica e 

Administrativa (RPA) do Instituto de Ciências Humanas e Letras (ICHL), em 23 de 

fevereiro de 2017. 
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Desse modo, surge a nova Faculdade de Letras – FLET/UFAM. Esta nova unidade 

acadêmica conta com os seguintes cursos de graduação: Licenciaturas: Língua e 

Literatura Espanhola (matutino), Língua e Literatura Francesa (vespertino), Língua e 

Literatura Inglesa (vespertino), Língua e Literatura Japonesa (noturno), Língua e 

Literatura Portuguesa (vespertino e noturno) e Letras – Libras (vespertino). Além 

disso, conta com um total de 1.407 acadêmicos matriculados nos respectivos 

cursos, conforme representado na Figura 34. 

 

 

Figura 34 

Alunos cadastrados no FLET 
Fonte: Informativo Semestral da Pró-Reitoria de Ensino de Graduação/UFAM. Disponível em: 
http://proeg.ufam.edu.br/ 
 

 

Para atender a essa demanda, o FLET conta com um corpo docente formado por 

aproximadamente 98 professores, divididos entre mestres e doutores em suas 

respectivas áreas, conforme a Figura 35. 
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Figura 35 

Professores do FLET 
Fonte: FLET/UFAM. Disponível em: https://ufam.edu.br/unidades-academicas/capital/faculdade-de-
letras 
 

Integrado à Faculdade de Letras está o Centro de Estudos de Línguas/CEL, projeto 

que disponibiliza cursos de idiomas para a comunidade acadêmica e a sociedade 

em geral. Este projeto foi desenvolvido em 1990, pelo Departamento de Letras 

Língua e Literatura Estrangeira e tem por finalidade contribuir com a prática 

pedagógica e a formação profissional dos acadêmicos do curso de Letras. Assim, 

são oferecidos cursos de inglês, português, espanhol, japonês, francês e atualmente 

o curso de libras, tanto para os acadêmicos em geral, bem como para a comunidade 

e servidores que queiram atualizar seus conhecimentos. O projeto CEL é uma ação 

de extensão que proporciona formação, desenvolvimento e crescimento profissional.   

5.2.3.1 O Curso de Letras - língua e literatura inglesa 

 

Por se tratar de um curso tradicional, seu crescimento está ligado à formação e ao 

desenvolvimento da própria universidade, principalmente com a implantação da 

Zona franca de Manaus, na década de 60.   

 

O curso de Letras e Literatura Inglesa da UFAM foi instituído pela Resolução nº 

02/65/CONSUNI e vinculado à Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. 

Posteriormente foi reconhecido pelo Decreto nº 77.138, em 1976. 
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Em seu estudo, Brito (2011) ressalta que o currículo pleno foi estabelecido pela 

Resolução nº 026/74/CONSUNI, para obtenção do grau do licenciado em regime de 

créditos.  

 

Essa situação perdurou até os anos 90, quando, em 1992, se criou o Curso de 

Letras – Língua e Literatura Inglesa, por meio da Resolução nº 012/CONSEPE, 

individualizando-se o acesso e as vagas iniciais de cada habilitação: o Curso de 

Letras – Língua e Literatura Inglesa passou a ter vagas próprias, independentes das 

vagas das demais habilitações. 

 

Para se adequar a uma necessidade do Governo Federal, por meio do Programa de 

Restruturação Universitária - REUNI, o Curso de Letras – Língua e Literatura Inglesa 

decidiu aumentar suas vagas iniciais para 50, atendendo a essas novas 

demandadas, em 2009. 

 

O curso conta com professores que desenvolvem ações pedagógicas voltadas para 

a formação do acadêmico, desenvolvendo suas competências e habilidades para a 

prática profissional. De tal modo, além do curso de graduação, o curso de Letras – 

Língua e Literatura Inglesa oferece Programa de Pós-Graduação - Mestrado em 

Letras, integrando graduação e pós-graduação.  

 

O curso ainda incentiva a participação dos acadêmicos em ações de extensão, 

pesquisas, monitoria, atividades acadêmico-científico-culturais, programas 

institucionais de bolsa (como PIBIC, PIBEX), programa jovens talentos, Programa de 

apoio à participação de discentes de graduação em eventos científicos, tecnológicos 

e culturais – PECTEC, PIBID, Programa de Mobilidade estudantil – PROMES e 

bolsa trabalho. 

 

Assim, o Projeto CEL é considerado um dos projetos mais significativos da própria 

Faculdade de Letras, pois permite que o acadêmico desenvolva sua formação 

profissional. Desse modo, é considerado um campo de estágio com subsídios 

linguísticos e didático-pedagógicos. O projeto foi criado em 1990 pelo Departamento 

de Línguas e Literaturas Estrangeiras – DLLE. O início de suas atividades foi 

marcado pelo ensino básico de língua inglesa e, em seguida, foi instituído o ensino 
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das línguas francesa, espanhola e mais tarde, japonesa, além de português para 

estrangeiros. 

5.2.3.2 O Curso de Letras - língua e literatura francesa 

 

O curso de Letras - língua e literatura francesa inscreve-se na grande área 

denominada Línguas Estrangeiras Modernas. Dessa forma, organiza-se em torno 

dos estudos da Linguagem humana, do fenômeno literário e da formação de 

professores de línguas estrangeiras. 

 

Diante do contexto histórico de formação da Universidade do Amazonas, é inegável 

a participação do curso de Letras neste processo. O curso de Letras, habilitação em 

língua francesa teve seu currículo fundamentado na Lei nº 4.024/61 e na Resolução 

s/n, de 19 de outubro de 1962, do Conselho Federal de Educação. Seu 

funcionamento foi autorizado pela Resolução nº 02/65. 

  

O curso tem por objetivo a formação de profissionais de língua francesa, bem como 

a competência linguística e comunicativa, a didática e a pedagógica para atuar tanto 

no magistério do ensino público e particular, nos níveis de educação fundamental, 

ensino médio e superior. Além disso, os graduados em língua francesa podem 

desenvolver atividades de tradução e atuar como intérpretes, de acordo com Brito, 

2011.  

 

O curso proporciona a participação dos acadêmicos em ações de extensão, 

pesquisas, monitoria, atividades acadêmico-científico-culturais, programas 

institucionais de bolsa entre outras atividades que aprimoram formação do 

acadêmico e futuro profissional. Além do curso de graduação está aberto o 

Programa de Pós-Graduação - Mestrado em Letras, integrando graduação e pós-

graduação.  

5.3. Unidades acadêmicas do interior 

 

O Estado do Amazonas possui 62 municípios, dos quais a UFAM atua em 6: 1) 

Manaus: a capital possui área de  11 401,092 km² e 1. 802,014 habitantes; 2) Coari 
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com área de 57.922Km² e 84.762 habitantes; 3) Benjamin Constant, com área de 

8 793,429 km² e 40.417 habitantes; 4) Humaitá, que possui área de  33 071,667 km² 

e  53 383 habitantes; 5) Itacoatiara, com área de  8 891,993 km² e  99 854 moradores 

e, por fim, 6) Parintins,  com área  5 952,333 km² e  113 832 habitantes, conforme 

dados do último censo divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE (2018). 

 

Essas unidades acadêmicas foram inseridas por conta de uma política de 

reestruturação e expansão do ensino superior - REUNI. Assim, com o objetivo de 

proporcionar um ensino de graduação de qualidade em toda a região amazônica, 

institui-se a UFAM Multicampi, inserida nos 5 municípios do interior do Estado. A 

missão dessas unidades descentralizadas é cultivar o saber em todas as áreas do 

conhecimento por meio do ensino, pesquisa e extensão.  

 

Naquele momento, para atender à demanda, foram criadas comissões para 

desenvolver os trabalhos de implantação das novas unidades acadêmicas, bem 

como procedimentos para a realização de concursos para o magistério superior, 

definição dos cursos de graduação a serem oferecidos nas unidades, elaboração 

dos Projetos Pedagógicos e organização das matrizes curriculares.  

 

Segundo Brito (2011) a escolha desses conteúdos foi pautada numa perspectiva 

humanista e interdisciplinar que possibilitasse aos discentes um conhecimento mais 

amplo das ciências humanas e das letras. De tal modo, as escolhas dos cursos que 

iriam compor as unidades acadêmicas tinham de estar inseridas na própria realidade 

dos alunos e da região, uma vez que tal conhecimento pudesse suprir essa 

necessidade. Sendo a Universidade parte integrante e atuante do contexto local, 

regional, não podia se omitir aos acontecimentos e às mudanças que estavam por 

vir.  

 

Assim, a interiorização da Universidade proporcionou a melhoria da qualidade de 

vida dos diversos grupos sociais, como ribeirinhos e indígenas, sobretudo em uma 

região com características únicas e peculiares. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Quil%C3%B3metro_quadrado
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Os novos Campi, implantados no interior do Estado do Amazonas a partir de 2005, 

constituem as Unidades Acadêmicas Permanentes: 1) Instituto de Natureza e 

Cultura, criado no CAMPUS DO PÓLO ALTO SOLIMÕES, sediado em Benjamin 

Constant, cuja Mesorregião abrange os Municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, 

Benjamin Constant, Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, 

Tabatinga e Tonantins; 2) Instituto de Saúde e Biotecnologia, implantado no 

CAMPUS DO PÓLO MÉDIO SOLIMÕES na sede do município de Coari, 

abrangendo os municípios de Alvarães, Anamã, Anori, Beruri, Caapiranga, Codajás, 

Coari, Maraã, Tefé e Uarini; 3) Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente, fixado 

no CAMPUS DO PÓLO VALE DO RIO MADEIRA, sediado em Humaitá, abrangendo 

os municípios de Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré, e Novo Aripuanã; 4) Instituto de 

Ciências Exatas e Tecnologia, instalado no CAMPUS DO PÓLO MÉDIO 

AMAZONAS, com sua sede em Itacoatiara e abrangência aos municípios de 

Autazes, Itacoatiara, Itapiranga, Nova Olinda do Norte, Rio Preto da Eva, São 

Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará e Urucurituba; 5) Instituto de Ciências Sociais, 

Educação e Zootecnia, situado no CAMPUS DO PÓLO BAIXO AMAZONAS, cuja 

sede em Parintins se destina a servir aos municípios de Barreirinha, Boa Vista do 

Ramos, Maués, Nhamundá e Parintins. 

 

Observa-se, então, que as unidades acadêmicas do interior estão constituídas e 

atendem aos municípios que estão próximos aos Institutos, transformando a 

realidade social dessas comunidades.  

 

De fato, as inserções dessas unidades possibilitam o incremento regional, 

econômico, social e cultural na perspectiva da formação acadêmica. Promove 

também incentivos na região, aquecimento do comercio local, com a vinda de 

professores e técnicos de outras regiões do país, uma vez que esses sujeitos 

passam a residir nesses municípios. O mesmo acontece com os incentivos (bolsas) 

dos programas acadêmicos destinados ao ensino, pesquisa ou extensão nas 

comunidades locais, desenvolvendo a interação com a comunidade, o estímulo à 

permanência dos acadêmicos em suas regiões de origem e, sobretudo, estímulo 

educacional:  

a UFAM Multicampi inseriu-se no cenário educacional do interior do Estado 
do Amazonas, objetivando preparar seus egressos para uma rápida inserção 
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no mercado de trabalho através de uma formação profissional de excelência, 
visando o desenvolvimento econômico e social da região em que se situa e 
seu entorno, através de uma formação de uma base científica e tecnológica 
que alavanque o aprendizado continuo necessário à capacidade de 
adaptação à inovação e qualificação da força de trabalho (CPA, 2011, p. 4).  

 

Como forma de compreender a disposição das unidades acadêmicas 

descentralizadas UFAM/MULTICAMPI, faz-se necessário inserir o organograma da 

estrutura organizacional, conforme exposto na Figura 36.  
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Figura 36  

Organograma UFAM/MULTICAMPI 
Fonte: Recuperado de: UFAM (2009). Relatório de Gestão. (p. 15). Disponívem em: 
www.propan.ufam.edu.br 
 

Neste estudo serão analisados relatórios de avaliação de 10 (dez) cursos de 

graduação, sendo 1 (um) curso de bacharelado e 1 (um) curso de licenciatura, por 

unidade acadêmica, que receberam visita in loco nos últimos anos, conforme a 

Tabela 11. 
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Tabela 11 

Curso Interior 
Cursos UFAM/MULTICAMPI  

Cursos  Unidade 
acadêmica  

Modalidade  Período da 
visita 

Ato regulatório 

Antropologia  
INC/Benjamim 

Constant 
 

Bacharelado 20 a 
23/11/2011 

Reconhecimento 

Pedagogia Licenciatura 27/02 a 
01/03/2012 

Reconhecimento 

     

Fisioterapia   
ISB/Coari 

 

Bacharelado 27 a 
30/03/2011 

Reconhecimento 

Biologia e Química 
(Lic. dupla) 

Licenciatura 27/02 a 
01/03/2012 

Reconhecimento 

     

Engenharia 
Ambiental  

 
IEAA/Humaitá 

 

Bacharelado 07 a 
10/11/2012 

Reconhecimento 

Letras língua port. e 
inglesa 

(Lic. dupla)  

Licenciatura 10 a 
13/04/2011 

Reconhecimento 

     

Engenharia de 
Produção 

 
 

ICET/Itacoatiara 

Bacharelado 04 a 
07/03/2012 

Reconhecimento 

Matemática e Física 
(Lic. dupla) 

Licenciatura 20 a 
23/11/2011 

Reconhecimento 

     

Serviço Social  
ICSEZ/Parintins 

Bacharelado 16 a 
19/122012 

Reconhecimento 

Artes Visuais Licenciatura 01 a 
04/05/2016 

Reconhecimento 

Fonte: elaborado pela autora.  

 

5.3.1 Unidade acadêmica de Benjamin Constant - Instituto Natureza e Cultura 

O Instituto Natureza e Cultura – INC, localizado no município de Benjamin Constant, 

distante 1.123 km da capital do Amazonas, foi constituído pela Resolução nº 

024/2005/CONSUNI, e a Unidade Acadêmica Permanente de Benjamin Constant, foi 

posteriormente denominada, conforme resolução nº 027/2006/CONSUNI.  

 

Os cursos que integram a Unidade foram criados pelas resoluções do CONSUNI nº 

041/2005 – Curso de Licenciatura dupla em Letras: Língua Portuguesa e Língua 

Espanhola; nº 042/2005 – Curso de Bacharelado em Antropologia; nº 043/2005 – 

Curso de Licenciatura em Pedagogia; nº 044/2005 – Curso de Administração em 

Gestão Organizacional; nº 045/2005 – Curso de Licenciatura e Bacharelado em 

Ciências Agrárias e Ambientais, e nº 068/2007 – Curso de Licenciatura Dupla em 

Ciências: Biologia e Química.  
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O INC assumiu definitivamente o novo formato multicampus, em 2006. O Instituto 

dispõe de aproximadamente 16 hectares e, na época, a área construída era de 

2.698,69m². Inicialmente, para cada curso foram admitidos 50 alunos, perfazendo 

um total de 300 acadêmicos por ingresso anual, através do Processo Seletivo Macro 

Verão – PSMV 2006 e PSMV 2007 e Processo Seletivo Contínuo – PSC. 

Posteriormente, a forma de ingresso passou a ser por meio do PSC e ENEM/SESU. 

“O INC atende aos Municípios de Amaturá, Atalaia do Norte, Benjamin Constant, 

Fonte Boa, Jutaí, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga e 

Tonantins” (Brito, 2011, p. 348).  

 

Atualmente, o Instituto conseguiu ampliar sua área construída para 8.714,60m², 

quase três vezes e meia maior que a área antiga, que são os atuais três prédios; 

dois destinados a salas de aula e laboratórios, e um à administração; há área de 

estacionamento, estrada de acesso e os corredores de acesso entre os blocos 

novos e parte antiga do campus.  

 

Todo esse investimento público federal em obras físicas, mais de R$ 10.000.000.00, 

foi necessário para acomodar atualmente os seis cursos de graduação e um 

programa de mestrado e doutorado em Sociedade e Cultura na Amazônia que, 

juntos, são um total de mais de 1.300 alunos, 70 professores e 30 técnicos 

administrativos. 

 

O Instituto conta com um corpo docente qualificado para atuar nas áreas do 

conhecimento, sobretudo em atividades de ensino, pesquisa e extensão. Assim, em 

2013, foram realizados vários Projetos de Extensão e Projetos de Pesquisa, 

conforme Figuras 37 e 38.  

 

A Figura 37 apresenta, especificamente, os projetos de extensão INC. 

 

Por seu turno, a Figura 38 apresenta o projeto PIBIC – INC.  
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Figura 37 
Projetos de extensão – INC 
Fonte: INC/UFAM. Disponível em: www.incufam.webnode.com 
 

Essas intervenções pedagógicas foram realizadas na comunidade em que o Instituto 

está inserido, contribuindo com a formação dos acadêmicos e seu desenvolvimento 

profissional, bem como melhorando a qualidade de vida dos comunitários.   

 

 

Figura 38 

Projeto PIBIC – INC 
Fonte: INC/UFAM. Disponível em: www.incufam.webnode.com 
 

 

Além disso, os professores desse Instituto estão inseridos em pesquisas do 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico – CNPq, 

responsável pelo fomento às pesquisas científicas. Segundo o INC, em 2017 foram 

desenvolvidos 5 grupos de estudos; 1. Diversidade, Biologia, Química e 
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Conservação de Recursos e Ecossistemas Amazônicos; 2. Biodiversidade de 

Recursos da Região do Alto Solimões; 3. Grupo de Estudos da Gestão Produtiva da 

Região da Tríplice Fronteira do Alto Amazonas; 4. Infâncias, Criança e Educação na 

Fronteira Amazônica e, 5. Núcleo de Estudos Afro-Indígenas, todos voltados para o 

desenvolvimento da região, especialmente a região de fronteira.  

 

Do mesmo modo, foram criados programas e núcleos que desenvolvem ações para 

o crescimento da região, como: 1. Programa de Desenvolvimento, Sustentabilidade 

e Assessoramento no Alto Solimões – PRODESAS; 2. Programa de Extensão 

Universitária Observatório da Violência de Gênero no Amazonas – OVGAM; 3. 

Programa de Extensão Universitária Observatório da Educação do Campo no Alto 

Solimões OBECAS; 4. Núcleo de Extensão Territorial do Alto Solimões - Amazonas 

– NEDET e, 5. Núcleo de Estudos Afro-Indígenas – NEAI.   

 

Todas essas ações constituem um importante recurso didático, disponível a todos os 

professores do Instituto para o desenvolvimento de suas aulas e para a formação 

dos acadêmicos. 

5.3.1.1 O Curso de Antropologia 

 

O Curso de Antropologia foi instituído pela Resolução nº 042/2005/CONSUNI. Tem 

por objetivo “capacitar o profissional para atuar como antropólogo, com visão inter, 

multi e transdisciplinar, a fim de compreender e interagir com o espaço geográfico, a 

partir das relações entre natureza, cultura e sociedade” (Brito, 2011, p. 352). 

 

Assim, o curso é considerado de extrema relevância por estar localizado em uma 

região de tríplice fronteira (Brasil, Colômbia e Peru) e também próximo de 

comunidades indígenas, numa região em que se concentram vários povos indígenas 

e somente uma delas, os Ticuna, representa 10% de toda a população indígena 

brasileira. Por conseguinte, ali se tem a presença de três Estados Nacionais, com 

dinâmicas específicas.  

 

De acordo com o Projeto Pedagógico do Curso de Antropologia (2009) a região em 

que está inserida o INC continua sendo lócus de vários estudos e pesquisas 
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desenvolvidas por pessoas e instituições (brasileiras e estrangeiras); tem a região 

como um importante lócus para o desenvolvimento de atividades científicas, cujos 

resultados são pouco conhecidos e/ou divulgados para a população local. Assim, a 

presença da UFAM contribui com pesquisas e o desenvolvimento da região.    

5.3.1.2 O Curso de Pedagogia 

 

O Curso de Pedagogia da unidade acadêmica de Benjamin Constant foi criado pela 

Resolução nº 043/2005/CONSUINI. “Tendo como base a docência, centrou a 

formação na educação infantil, nos primeiros anos do ensino fundamental, nas 

disciplinas pedagógicas do ensino médio e na gestão educacional” (Brito, 2011, p. 

354).  

 

O Curso atende à formação do profissional da educação para exercer funções do 

magistério na educação infantil, nos anos iniciais e na gestão de sistemas e 

instituições de ensino, possibilitando uma amplitude do pedagogo para o exercício 

de sua profissão. 

 

5.3.2 Unidade acadêmica de Coari - Instituto de Saúde e Biotecnologia 

O Instituto de Saúde e Biotecnologia (ISB), instalado há mais de dez anos em Coari, 

a 366 km de Manaus, em linha reta, integra a Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM). Com área construída de 7.417m², foi instituído no dia 25 de novembro de 

2005, por meio da Resolução nº 020/2005/CONSUNI. Do mesmo modo, a Unidade 

Permanente foi criada por meio da Resolução nº 026/2005/CONSUNI.  

 

Os cursos constituintes dessa unidade foram criados pela Resolução nº 

036/2005/CONSUNI - Curso de Biotecnologia; Resolução nº 036/2005/CONSUNI - 

Curso em Licenciatura Dupla Biologia e Química; Resolução nº 037/2005/CONSUNI 

- em Enfermagem; Resolução nº 038/2005/CONSUNI – Curso de Nutrição; 

Resolução nº 039/2005/CONSUNI – em Fisioterapia e Resolução nº 

040/2005/CONSUNI - Curso em Licenciatura Dupla Matemática e Física. Em 2016 o 

ISB passou a oferecer o curso de Medicina com entrada no segundo semestre letivo 

do referido ano. “A escolha dos cursos foi justificada pela carência de profissionais 

nas áreas da saúde e tecnologia naquela região, assim como a implantação do polo 



143 
 

petrolífero-gasoduto de Coari, polo de bioindústria de Manaus e de outras regiões da 

Amazônia” (Brito, 2011, p. 360). 

 

Para suprir essa demanda, o Instituto conta com 110 professores divididos em suas 

áreas específicas de formação acadêmica, conforme demonstrado na Figura 34. 

Tem-se ainda 53 técnicos administrativos em educação que colaboram com o 

desenvolvimento institucional. 

 

 

Figura 39 

Formação docente ISB 
Fonte: ISB/UFAM. Disponível em: www.isb.ufam.edu.br 

 
 

O ISB desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão no âmbito acadêmico, 

promovendo interação, transformação e desenvolvimento das comunidades que 

estão em volta da Universidade. Assim, são oferecidos aos acadêmicos bolsa 

trabalho, auxílio moradia, bolsa de monitoria, entre outras ações pedagógicas que 

possibilitem permanência dos acadêmicos no ISB.  

5.3.2.1 O Curso de Fisioterapia 

 

O referido curso foi criado pela Resolução nº 039/2005/CONSUNI. O curso do ISB 

tem por objetivo formar um profissional generalista, apto a utilizar os recursos 

fisioterápicos como meio de educação, reeducação e tratamento dos pacientes, 

tanto para a conservação quanto para a recuperação da saúde.  
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As atividades de extensão que envolvem os alunos do curso são realizadas pelos 

professores, com a participação direta dos acadêmicos na comunidade local, 

principalmente em hospitais, centros de recuperação, clínicas, entre outros espaços 

reservados a este profissional.  

5.3.2.2 O Curso de Ciências: Biologia e Química  

 

A criação do curso de graduação em Ciências: Biologia e Química (licenciatura 

dupla) ocorreu por meio da Resolução nº 036/2005/CONSUNI. O curso tem por 

objetivo formar profissionais para o magistério da educação básica e proporcionar ao 

profissional a flexibilidade de atuar em duas áreas, de forma atender melhor à 

demanda do sistema educacional nos municípios do Amazonas.  

 

A licenciatura dupla na UFAM é considerada um processo inovador, especialmente 

nas unidades acadêmicas descentralizadas, nas quais há carência de profissionais 

qualificados para atuar no mercado de trabalho. Tais dificuldades são causadas por 

problemas de isolamento geográfico, de caráter peculiar da Região Amazônica. 

Algumas localidades longínquas acabam não tendo acesso às IES e tampouco à 

formação em nível superior.  

 

Nessa perspectiva, os cursos de licenciatura dupla colaboram com a formação 

desses profissionais, possibilitando sua atuação em ambientes escolares (públicos 

ou privados) e, sobretudo, com o desenvolvimento da região.   

5.3.3 Unidade acadêmica de Humaitá - Instituto de Educação, Agricultura e 

Ambiente 

O Campus do Polo Vale do Rio Madeira foi criado pela Resolução nº 

023/2005/CONSUNI. Sediado no município de Humaitá, distante 697 km² de 

Manaus, atende aos os municípios de Apuí, Borba, Humaitá, Manicoré e Novo 

Aripuanã. Entretanto, em 03 de agosto de 2009, a Portaria de N⁰  011/2009 do 

CONSAD alterou o nome para Instituto de Agricultura e Meio Ambiente.  

 

Os cursos que compõem sua estrutura acadêmica foram criados pelas Resoluções 

do CONSUNI nº 029/2005 – curso de Pedagogia; as licenciaturas duplas nº 
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030/2005 – curso de Letras Literatura e Língua Portuguesa e Inglesa; nº 031/2005 – 

curso de Ciências: Biologia e Química; nº 032/2005 – curso de Ciências: Matemática 

e Física; nº 033 Engenharia Ambiental e nº 034 o curso de Agronomia.  

 

Além dos cursos de graduação regulares, o IEAA oferece dois cursos de Pós-

Graduação em nível de mestrado em Ciências Ambientais e Ciências e 

Humanidades. Destaca-se que  

a finalidade primordial dos cursos é interiorizar a qualificação nas áreas de 
ciências agrarias e ambientais, que hoje se encontra restrita à capital do 
Estado; fortalecer as formas de sustentabilidade com base na produção da 
floresta, e prestar apoio à estrutura de ensino instalada nos municípios do 
polo (Brito, 2011, p. 369).   

 

Para atender à demanda, o Instituto conta com cerca de 83 docentes com doutorado 

ou mestrado que atuam nas diferentes áreas do conhecimento, desenvolvendo 

ensino, pesquisa e extensão. Do mesmo modo, conta com aproximadamente 34 

técnicos administrativos em educação, aproximadamente 1.757 discentes de 

graduação e 30 alunos de Pós-Graduação (Especialização - Lato Sensu), segundo o 

IEAA.  

 

A atual estrutura organizacional do IEAA apresenta em seus níveis hierárquicos: 

Conselho Diretor, presidido pelo diretor do IEAA; Diretoria; Coordenação Acadêmica; 

Colegiados de cursos de graduação e de pós-graduação, presididos pelos 

respectivos coordenadores de curso, além de uma Coordenação Administrativa e 

suas gerências.  

 

Nessa perspectiva, o IEAA desenvolve vários projetos de pesquisa, extensão, 

monitorias e práticas de campo para os alunos de graduação, proporcionando 

conhecimento prático em sua formação acadêmica.   

 

Toda a infraestrutura física do IEAA hoje ocupada compreende 18 salas para 

professores e coordenações, 19 salas de aula, 2 auditórios, biblioteca, laboratório de 

informática, 28 laboratórios de ensino e pesquisa em diversas áreas, 3 núcleos de 

pesquisa, restaurante, espaços de convivência distribuídos em três blocos (todos 
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com acesso à internet sem fio), além de instalações para atendimento psicológico, 

assistência social e à saúde. 

 

O Instituto conta ainda com Laboratórios de Agronomia (Solos e Nutrição de Plantas, 

Fitossanidade e Plantas Medicinais) (3), Biologia (2), Ciclagem de Nutrientes e 

Fabrício (1), Engenharia Ambiental (Geoprocessamento, Hidrologia e Hidráulica) (2), 

Física (2), Pedagogia (1), Prática de Ensino (1), Química (2) e Multimeios (1). 

 

5.3.3.1 O Curso de Letras: língua e literatura portuguesa e inglesa  

 

O curso de licenciatura dupla em Letras - língua e literatura portuguesa e inglesa, do 

IEAA, foi criado pela Resolução nº 30/2005/CONSUNI, com 50 vagas iniciais. O 

curso tem por objetivo propiciar ao profissional o domínio do uso de línguas objeto 

de seus estudos, visando à atuação docente.  

 

Por se tratar de um curso de licenciatura dupla, é considerado relevante por seu 

processo inovador, sobretudo em uma região carente de profissionais para atuar no 

magistério. O curso visa cumprir a finalidade institucional centrada no trinômio 

ensino-pesquisa-extensão, com estratégias que respondem à necessidade da 

sociedade local, na busca de melhor qualificar seus recursos humanos, desenvolver 

suas potencialidades e garantir a qualidade de vida da comunidade em que a IES 

está inserida. Assim, o curso deve favorecer essa abordagem intelectual, 

comprometida com a pesquisa e a extensão em benefício da população, a fim de 

manter o patrimônio cultural da região. 

 

O corpo docente do curso de Letras do IEAA é formado por 10 professores efetivos 

que desenvolvem ações pedagógicas de formação acadêmica. 

5.3.3.2 O Curso de Engenharia Ambiental 

 

O curso do IEAA foi instituído pela Resolução nº 33/2005/CONSUNI, com 50 vagas 

anuais a serem preenchidas. Seu objetivo é formar profissionais capacitados para 

atuar nas áreas de preservação e controle ambiental.  
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Além disso, o curso proporciona aos alunos participação em eventos, participação 

em pesquisas científicas, extensão, visitas técnicas e prática de campo.  

5.3.4 Unidade acadêmica de Itacoatiara - Instituto de Ciências Exatas e 

Tecnologia  

O Campus Universitário Moysés Benarrós Israel foi criado em 25 de novembro de 

2005, por meio da Resolução n°. 021 do Conselho Universitário (CONSUNI), para 

atender à demanda de ensino superior dos municípios de Autazes, Itapiranga, Nova 

Olinda do Norte, Rio Preto da Eva, São Sebastião do Uatumã, Silves, Urucará, 

Urucurituba e a sede Itacoatiara. 

 

Contudo, a Unidade Acadêmica Permanente de Itacoatiara foi criada pela Resolução 

n°. 24 do CONSUNI, para atuar nas áreas de ciências exatas e tecnologia, 

inicialmente com seis cursos: bacharelado em Engenharia de Produção, Química 

Industrial, Ciências Farmacêuticas, Sistemas de Informações e licenciaturas duplas 

em Ciências: Matemática e Física e Ciências: Química e Biologia. 

 

É importante ressaltar que a Unidade Acadêmica Permanente de Itacoatiara passou 

a ser denominado de Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia (ICET), criado no 

âmbito do Programa de Expansão do Sistema Público Federal de Educação 

Superior tem como objetivos formar cidadãos qualificados e gerar conhecimento 

científico e tecnológico nas áreas prioritárias de tecnologia, educação e saúde, 

contribuindo para o desenvolvimento do interior do estado. 

 

Inicialmente a estrutura do ICET compunha-se de uma área construída de 

aproximadamente 648 m² localizada em terreno urbano de 18.145,62 m2 que foi 

doado por empresário local. Nela estavam distribuídas quatro salas de aula, 

biblioteca, laboratório de informática, dois banheiros e uma secretaria que atendia 

aos acadêmicos nos cursos de graduação. 

 

Foram construídos mais 4 prédios, compondo a estrutura atual do Instituto. 

Atualmente a área construída é aproximadamente 10.807 m², divididos em um 

prédio de 3.162 m², que abriga 25 salas de aula, um auditório com 210 lugares, sala 
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de reprografia, cantina e área de convivência; um prédio de 3.162 m² que abriga 

laboratórios de Farmácia, Química, Biologia, Física, Matemática, Informática, e 

ensino de Ciências; um prédio de 2.687 m², que abriga uma biblioteca com cerca de 

13.000 volumes e salão de leitura, ala administrativa destinada à coordenação 

acadêmica, às coordenações de curso e salas de professores; um prédio de 1.148 

m² que exclusivamente abriga laboratórios de engenharias, além do prédio antigo 

destinado à direção, coordenação administrativa, protocolo, almoxarifado e apoio à 

comunidade acadêmica. 

 

Em 2010, foi aprovada a criação do curso de Engenharia de Software destinado a 

fornecer mão-de-obra qualificada para o desenvolvimento de eletrodomésticos, 

equipamentos eletrônicos, computadores, telefones celulares e outros. 

Posteriormente, forram criados os cursos de graduação em Engenharia Sanitária e 

Agronomia e o Programa de Pós-graduação em Ciência e Tecnologia para Recursos 

Amazônicos, em nível de mestrado e de caráter multidisciplinar, com ênfase nas 

áreas de bioenergia e manejo de recursos amazônicos, prospecção química, 

biológica e desenvolvimento de substâncias bioativas e estudos teóricos e 

computacionais. 

 

É importante destacar que a Prefeitura Municipal de Itacoatiara cedeu um terreno 

com área de 40 hectares, dentro do qual a unidade deseja projetar a consolidação e 

expansão do ICET com a criação de novos cursos de graduação e pós-graduação 

com infraestrutura educacional. 

 

O Instituto conta com 128 professores, entre ativos, convidados e substitutos, que 

desenvolvem atividades de ensino, pesquisa e extensão. Do mesmo modo, conta 

com 44 técnicos administrativos em educação.  

 

Desenvolvem ainda programas de assistência estudantil, como bolsa-permanência, 

auxílio moradia, bolsa-trabalho, PECTEC, monitoria, PIBID, iniciação científica, entre 

outras ações pedagógicas, como núcleo de inclusão e acessibilidade, 

proporcionando e motivando a permanência dos acadêmicos na Instituição. 
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5.3.4.1 O Curso de Engenharia de Produção 

 

O curso de bacharelado em Engenharia de Produção do ICET foi criado pela 

Resolução nº 023/2007/CONSUNI. Tem por objetivo formar profissionais com uma 

base sólida de conhecimento científico e tecnológico de engenharia de produção. O 

curso oferece o preenchimento de 50 vagas.  

 

O curso proporciona a integração entre teoria e prática, que se dá por atividades 

pedagógicas promovidas pelo Instituto e coordenação do curso, como visitas 

técnicas, projetos de pesquisa, extensão (PACE, PIBEX, PAREC), PIBIC, PIBITI e 

demais ações que permitem o desenvolvimento pedagógico do discente. Deste 

modo, conta com 14 professores entre mestres e doutores. 

5.3.4.2 O Curso de Ciências: Matemática e Física 
 

O Curso de Licenciatura dupla em Ciências: Matemática e Física foi criado pela 

Resolução nº 027/2007CONSUNI. Por meio de seu projeto pedagógico, pretende 

contribuir para a melhoria da qualidade da educação na Amazônia. O mesmo 

consolida a perspectiva da formação de professores, ao propor uma graduação em 

duas áreas estratégicas para a docência na região. 

 

A atuação docente é marco referencial do curso. Nele, a concepção é 

interdisciplinar. A formação desses acadêmicos se configura como ação estratégica 

para atuar em escolas da região, principalmente em zonas rurais onde há carência 

desses profissionais.  

 

O curso conta com aproximadamente 23 docentes entre mestre e doutores que 

contribuem com a tríade da Universidade ensino, pesquisa e extensão (PACE, 

PIBEX, PAREC), PIBIC, PIBITI.  
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5.3.5 Unidade acadêmica de Parintins - Instituto de Ciências Sociais, Educação 

e Zootecnia  

O munícipio de Parintins está localizado na região conhecida como Baixo 

Amazonas, à margem direita do rio Amazonas, na ilha Tupinambarana, distante 369 

km em linha reta de Manaus e 420 km por via fluvial.  

 

A cidade é conhecida nacionalmente pela realização do festival folclórico dos bois 

Caprichoso e Garantido. O festival mostra a cultura do homem amazônico, dada a 

região em que está inserido. Os Bois Bumbás existem desde 1913. Todavia, a festa 

foi oficializada em 1966, transformando-se no maior festival folclórico do mundo. 

Este evento conta com a participação dos alunos do curso de Artes, de modo mais 

efetivo, e, assim, as atividades acadêmicas ficam suspensas por determinado 

período de tempo. 

 

O Campus Universitário Prof. Dorval Varela Moura, foi criado pela Resolução nº 

022/2005/CONSUNI. A Unidade Permanente foi instituída pela Resolução nº 

025/2006/CONSUNI. Os cursos oferecidos no Instituto são os seguintes: 

Administração, Artes Plásticas, Comunicação Social/Jornalismo, Educação Física, 

Pedagogia, Serviço Social, Zootecnia.  

 

De tal modo, o ICSEZ desenvolve ações de ensino, pesquisa e extensão, levando 

em conta características regionais e culturais que colaboram para o 

desenvolvimento da sociedade local.  

 

Para atender à demanda, o Instituto conta com corpo docente (mestres e doutores), 

técnicos administrativos e corpo discente, estimado em 1.900 acadêmicos, conforme 

a Figura 40. 

 



151 
 

 

Figura 40 
ICSEZ 2013. 
Fonte: ICESZ/UFAM. Disponível em: 
www.ufam.edu.br/unidadesacademicas/institutodecienciassociaiseducacaoezootecniaparinstins 
 
 
Assim, o Instituto oferece projetos de extensão, pesquisa, atividades de ensino, 

monitoria, entre outras atividades de cunho pedagógico. O Instituto conta ainda com 

laboratórios destinados a atender os cursos de graduação, como: Informática (1), 

Administração (1), Serviço Social (1), Pedagogia (1), Artes Plásticas, Desenho (4) e 

Pintura (2), Comunicação Social/Jornalismo - Vídeodifusão, Radiodifusão, 

Fotojornalismo e Jornalismo Impresso, Webjornalismo e Planejamento Gráfico -  (4), 

Educação Física  - Práticas Motoras, Fisiologia Humana e Fisiologia do Exercício e 

Cineantropometria, Cinesiologia e Biomecânica, Anatomia Humana -  (5), Zootecnia  

- Anatomia Animal, Química, Nutrição Animal, Zoobotânico, Solos, Biotecnologia, 

Microbiologia/Histologia/Fisiologia - (7). 

5.3.5.1 O Curso de Artes Visuais 

 

O curso de graduação em Artes Visuais do ICSEZ tem grande relevância na 

formação dos acadêmicos e novos profissionais que podem atuar no mercado das 

artes visuais, no ensino (fundamental, médio e superior), em órgãos públicos, 

secretarias de cultura. 

 

Os eventos culturais são considerados espaços de formação acadêmica que 

permitem o desenvolvimento, a percepção, as habilidades do aluno na produção 

artística. Assim sendo, os acadêmicos podem participar de vários acontecimentos 
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culturais realizados na cidade de Parintins e em outras localidades da região como: 

Projeto esporte solidário; Encenação da paixão de Cristo; Festival de quadrilhas e 

festival folclórico; Festa da Nossa Senhora do Carmo; Festival da pesca do peixe 

liso; Festival da Música Sacra; Aniversário da cidade de Parintins; Festival de 

Pastorinhas; Carnailha e, especialmente, o festival folclórico mundialmente 

conhecido dos bois bumbás Garantido e Caprichoso. 

 

O curso conta com 9 professores com mestrado e doutorado que desenvolvem 

ações pedagógicas voltadas para o ensino, a pesquisa e a extensão. 

5.3.5.2 O Curso de Serviço Social 

 

O curso foi criado pela Resolução n º 021/2007/CONSUNI, tendo por objetivo formar 

profissionais aptos a elaborar, executar e avaliar planos, programas e projetos na 

área social, bem como prestar assessoria na execução de políticas sociais em 

empresas e órgãos da administração pública.  

 

O curso conta com um corpo docente que busca qualificação acadêmica 

permanente; sua maioria possui mestrado, e trabalham com conteúdos transversais. 

Assim, o ICSEZ conta com 7 professores na área e 8 com formações diversas. Do 

mesmo modo, o curso proporciona aos alunos a participação em eventos, 

participação em pesquisas científicas, extensão, visitas técnicas e prática de campo.  
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6 Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo serão apresentados os resultados das avaliações externas descritos 

nos relatórios de avaliação dos 16 cursos objeto desta pesquisa, que receberam 

visitas in loco para reconhecimento e renovação de reconhecimento de curso.  

 

Posteriormente, serão discutidos os impactos da avaliação nos cursos de graduação 

analisados.  

6.1 Relatórios de avaliação  

 

O sistema de avaliação in loco de cursos de graduação é conduzido pelo INEP e 

tem como referência os relatórios de autoavaliação, o PDI da instituição e demais 

documentos institucionais. Para Marchelli (2007) cada indicador exprime um aspecto 

específico, que pode ser observado ou analisado.  

 

Para atender aos objetivos deste estudo, foram analisados os relatórios de avaliação 

in loco, desenvolvidos pelas comissões de avaliação no momento da visita para a 

avaliação de 16 cursos de graduação da UFAM, considerando-se as dimensões: 

organização didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura e seus 

indicadores. 

 

De acordo com a Nota Técnica nº 16/2017 INEP/CGACGIES/DAES, que dispõe 

sobre os novos instrumentos de avaliação, os indicadores foram revistos e 

modificados em função de fatores quantitativos e qualitativos relacionados à 

legislação vigente, ao agrupamento de alguns critérios de análise e à otimização da 

compreensão e melhor entendimento no momento da avaliação. 

 

Durante a análise foram relacionados os pontos expressivos de cada dimensão e 

indicadores, selecionando-se os aspectos de fragilidade apontados nos relatórios, 

considerando-se aqueles que aparecem mais vezes nos documentos analisados. 

 

Os pontos avaliados são importantes para a determinação do conceito de cada 

dimensão e, consequentemente, do conceito de avaliação final dos cursos.  
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É importante destacar que os relatórios de avaliação investigados são 

correspondentes a 16 cursos de graduação da UFAM (Tabelas 8 e 11) que 

receberam visita in loco para reconhecimento ou renovação de reconhecimento de 

curso, tanto na sede em Manaus e nas unidades acadêmicas, localizadas no interior 

do Estado.   

 

Foram analisados 16 relatórios de avaliação, resultados de visitas in loco realizadas 

entre os anos de 2011 a 2016. 

6.2 Dimensões avaliadas 

6.2.1 Organização didático-pedagógica 

Nesta dimensão foram observados aspectos relevantes da organização didático-

pedagógica dos cursos, levando-se em consideração sua administração acadêmica, 

a coordenação, a organização técnica e administrativa, a atenção aos alunos, a 

proposta do curso, suas concepções, conteúdos curriculares e sistema de avaliação. 

  

6.2.1.1 Indicadores que constituem essa dimensão 

 

A Tabela 12 apresenta os indicadores da primeira dimensão do Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação, apontando os critérios de análise de cada um 

destes indicadores.  

 

Tabela 12 
Indicadores da Organização didático-pedagógica 

Pontos a serem analisados Critérios de análise 

 

Políticas institucionais no âmbito do curso 

Políticas institucionais de ensino, pesquisa e 

extensão.  

 

Objetivos do curso 

Contidos no Projeto Político Pedagógico do 

Curso – PPC do curso e expressam os 

compromissos institucionais. 

 (continua) 
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Perfil profissional do egresso  

Perfil profissional do egresso está contido no 

PPC e expressa as competências, habilidades, 

atitudes e valores profissionais do egresso.  

 

 

Estrutura curricular  

A estrutura curricular deve constar no PPC, 

respeitando a flexibilidade e a 

interdisciplinaridade do curso. 

Oferta da disciplina de libras, considerado 

obrigatório para os cursos de licenciatura e 

optativa para os demais. 

Evidencia a articulação da teoria com a prática. 

 

 

Conteúdos curriculares  

Constantes no PPC, promovem o efetivo 

desenvolvimento do perfil profissional do 

egresso, adequação das cargas horárias, 

adequação das bibliografias, abordagem dos 

conteúdos pertinentes, inclusão dos conteúdos 

de educação ambiental e o ensino de história e 

cultura afro-brasileira, africana e indígena. 

 

Metodologia  

Constantes no PPC, quando existe adequação 

da metodologia de ensino e as características 

do curso. 

 

Carga horária  

A carga horária da disciplina é coerente com 

os objetivos do curso ou com o perfil 

profissional. 

 

Estágio curricular supervisionado  

O estágio está institucionalizado e promove a 

vivência da realidade escolar de forma integral, 

possibilitando a integração da teoria com a 

prática.  

 

 

Atividades complementares  

As atividades complementares estão 

institucionalizadas e consideram a carga 

horária, a diversidade de atividades e de forma 

de aproveitamento, a aderência à formação 

geral e específica do aluno, constante no PPC 

e a existência de mecanismos 

comprovadamente exitosos ou inovadores, na 

sua regulação, gestão e aproveitamento. 

 

 

Trabalho de conclusão de curso 

O TCC está institucionalizado e considera 

carga horária, formas de apresentação, 

orientação e coordenação, a divulgação de 

manuais atualizados de apoio à produção dos 

trabalhos e a disponibilização dos TCCs em 

repositórios institucionais próprios.  

(continua) 
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(conclusão) 
 

 

Apoio ao discente 

Contempla ações de acolhimento, 

permanência, atendimento psicopedagógico, 

acessibilidade metodológica, monitoria, 

nivelamento, intermediação e 

acompanhamento nos estágios supervisionado 

obrigatório e não obrigatório, incentivo e apoio 

em eventos acadêmicos, intercâmbios e outras 

atividades no âmbito acadêmico.  

 

Gestão do curso e os processos de avaliação 

interna e externa 

É realizada considerando a avaliação 

institucional e o resultado das avaliações 

externas como insumo para o aproveitamento 

contínuo do planejamento do curso.  

 

Tecnologia de informação e comunicação no 

processo ensino-aprendizagem 

Permitem a execução do PPC do curso, 

garantem a acessibilidade digital e promovem 

a interatividade entre professores e alunos, 

possibilitando experiências diferenciadas de 

aprendizagem.  

 

Ambiente virtual de aprendizagem 

Exclusivo para cursos que ofertam disciplinas na 

modalidade a distância de modo integral ou parcial 

(desde que esta oferta não ultrapasse 20% - vinte 

por cento - da carga horária total do curso), com 

base na Portaria 1.134, de 10 /10/2016.  

Apresenta recursos e materiais que permitem 

desenvolver os conteúdos da disciplina a 

distância, promovendo autonomia dos sujeitos 

participantes, bem como acessibilidade 

metodológica, instrumental e comunicacional.  

 

 

Número de vagas 

O número de vagas para o curso está 

fundamentado em estudos periódicos 

quantitativos e qualitativos e em pesquisa com 

a comunidade acadêmica, que comprovam sua 

adequação à dimensão do corpo docente e as 

condições de infraestrutura física e 

tecnológica.  

 

Integração com as redes públicas de ensino 

(licenciatura) 

Os convênios e ações promovem integração 

com as redes públicas de ensino e permitem o 

desenvolvimento de estratégias didático-

pedagógicas relevantes para os alunos e para 

as escolas parceiras.  

 

Atividades práticas de ensino para licenciaturas 

As atividades de ensino estão em 

conformidade com as diretrizes curriculares, da 

formação de professores e da área de 

conhecimento da licenciatura, em articulação 

com o PPC do curso.  

Fonte: Recuperado de INEP (2017). Instrumento de avaliação de curso: presencial e a distância, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento. (pp. 9 - 21). Brasília: INEP. Disponívem em: 
portal.inep.gov.br/instrumentos 
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Vale ressaltar que o critério da escolha dos principais pontos de fragilidade 

destacados neste estudo foram selecionados e retirados dos relatórios de avaliação 

externa, considerando-se os aspectos recorrentes e que aparecem de forma 

expressiva em diversos momentos, conforme apontado na Tabela 13. 

 
Tabela 13 
Dimensão 1 - Organização didático-pedagógica 

Fragilidades mais apontadas nos relatórios de avaliação do INEP 

1.  CPA – insuficiente para atender a UFAM 

2.  Autoavaliação funciona de modo precário 

3.  Não há avaliação especifica por curso 

Fonte: Recuperado dos relatórios de avaliação. Elaborado pela autora.  

 

Com base na análise dos relatórios de avaliação, os principais pontos de fragilidade 

que chamam a atenção foram relacionados à Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

e sua estrutura na UFAM, bem como suas ações desenvolvidas na sede e nas 

unidades acadêmicas do interior.  

 

Esta é uma fragilidade da CPA, tendo em vista que o INEP indica que o trabalho da 

CPA, que é a autoavaliação institucional, seja utilizado para o aprimoramento 

contínuo do planejamento do curso. Nesta dimensão, as principais considerações 

observadas nos relatórios estão descritas a seguir:  

 

O curso não possui sistema de autoavaliação. Em relação à autoavaliação de 
curso, apenas observou-se um formulário de autoavaliação de docentes que é 
preenchido pelos discentes como pré-requisito para se fazer a matrícula 
online. 
(Avaliação realizada em 2011). 

 
A autoavaliação do Curso é insuficiente. A Comissão de Avaliação (CPA) é a 
única e responsável pela avaliação do campus principal da Universidade, em 
Manaus, e de TODAS as unidades, localizadas em municípios muito 
distantes: Humaitá, Benjamim Constant, Coari, Parintins e Itacoatiara. Não 
foram apresentados relatórios específicos da CPA com resultados concretos 
da situação do Curso de Letras em Humaitá, nem mesmo atas de reuniões 
realizadas que abordassem problemas ou possíveis soluções para as 
necessidades do Curso. 
(Avaliação realizada em 2011). 

 

Os mecanismos de autoavaliação funcionam, ainda de forma precária, já que 
a CPA no CAMPUS UNIVERSITÁRIO "PROF.DORVAL VARELA MOURA" da 
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UFAM em Parintins, avalia com ferramentas e instrumentos simples, 
demonstrados nos relatórios. 
(Avaliação realizada em 2012) 

 

O curso não possui CPA e a avaliação da IES é de forma genérica, não 
apresenta dados específicos do curso de Geologia de forma suficiente para 
confrontar os dados, a análise e as melhorias decorrentes da análise 
avaliativa. 
(Avaliação realizada em 2014). 

 
Ainda não foram observadas implementação de ações acadêmico-
administrativas em decorrência dos relatórios produzidos pela autoavaliação, 
sendo somente considerados na avaliação aspectos relacionados à atividade 
docente e sendo exigida somente a avaliação compulsória de um docente por 
discente. 
(Avaliação realizada em 2011). 

 
Cabe ressaltar que a CPA fica na sede da UFAM, em Manaus, tendo uma 
setorial no IEAA em Humaitá, que não faz a sensibilização dos alunos e nem 
avalia os resultados, dando pouco ou nenhum retorno aos alunos, razão pela 
qual entendeu-se ser insuficiente. Não foram observadas ações acadêmico-
administrativas implantadas em decorrência dos relatórios produzidos pela 
autoavaliação. 
(Avaliação realizada em 2012). 

 

Não existe, contudo, um momento de avaliação reflexiva do curso que 
envolva os seus sujeitos (professores, técnicos e alunos) estabelecidos 
através de mecanismos de autoavaliação e produção de relatórios. Também 
não foram implementadas ações acadêmico-administrativas em decorrência 
de avaliações feitas, mesmo que os relatórios da CPA tenham sido 
disponibilizados. 
(Avaliação realizada em 2011). 

 

As observações anteriormente citadas foram identificadas em 7 relatórios de 

avaliação, dos 16 analisados. Cerca de 43% dos relatórios analisados apontaram 

que a CPA precisa desenvolver novos mecanismos de avaliação.  

 

Além disso, 18% dos relatórios analisados indicam que não foram implementadas 

ações acadêmico-administrativas em decorrência dos relatórios produzidos pela 

autoavaliação, mesmo com os relatórios da CPA disponíveis. Percebe-se que os 

relatórios da CPA, gerados a partir da avaliação interna, podem não estar sendo 
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utilizados para subsidiar as ações na instituição, o que representa uma prática 

ineficiente, pois 

a avaliação pode constituir-se em um importante instrumento de 
conhecimento da realidade institucional e de organização das 
pontencialidades  e das ações pertinentes às suas funções científicas e 
sociais. Para isso, é muito importante que haja ampla e democrática 
participação da comunidade universitária e que os processos avaliativos 
tenham um forte sentido de integração. (Dias Sobrinho, 2005, pp. 35-36).  
 

Para Dias Sobrinho (2000), a avaliação deve intervir qualitativamente no 

desenvolvimento do processo de construção e de solidificação institucional, 

pedagógica, científica da universidade; assim, é importante verificar se isso ocorre 

na IES. 

 

Os relatórios de avaliação indicam ainda que em 18% dos relatórios analisados, o 

processo de autoavaliação é considerado insuficiente ou realizado de modo 

precário. Considerando a subjetividade da avaliação, “as expressões apresentadas 

em cada indicador, tais como insuficiente se constituem numa difculdade para que 

se estabeleça um juízo de valor sobre as questões abordadas na avaliação” (Santos, 

2017, p. 316). 

 

É importante ressaltar que a CPA é uma comissão pequena para atender à 

demanda da universidade, principalmente nas unidades localizadas no interior do 

Estado, tendo em vista a distância de Manaus para as unidades descentralizadas29. 

A mais próxima fica distante 4 horas da capital e a unidade mais afastada está a 

1.120 km de Manaus.  

 

Para realizar seu trabalho, a CPA precisa ter autonomia para promover ações mais 

expressivas na instituição e nos cursos de graduação, uma vez que tal autonomia 

está prevista no artigo 11 da Lei dos SINAES: 

A CPA é responsável pela condução dos processos internos de avaliação, da 
instituição, pela sistematização, bem como responsável pelas informações 

                                                             
29

 A unidade acadêmica próxima de Manaus está localizada no município de Itacoatiara, seu 

descolamento pode ser realizado somente por estrada. Em contrapartida, a unidade acadêmica mais 

distante da capital fica localizada na região de tríplice fronteira (Brasil, Peru e Colômbia), seu 

deslocamento é realizado por via aérea para a cidade de Tabatinga (AM) e posteriormente um barco 

para o município de Benjamin Constant. 
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prestadas ao INEP. Assim, a CPA tem papel fundamental na elaboração e no 
desenvolvimento de uma proposta de autoavaliação, em consonância com os 
conselhos superiores da instituição e com a comunidade acadêmica, pois tem 
por finalidade contribuir continuamente, para a melhoria da instituição em 
todos os seus aspectos (INEP, 2015, p. 29). 

 

Estes fatores podem ter influenciado para que a CPA fosse vista com certa 

fragilidade, pelo sinalizado nos relatórios de avaliação das comissões de 

especialistas do INEP. 

6.2.2 Corpo docente 

Nesta dimensão, considera-se o corpo docente atuante como um recurso muito 

importante no desenvolvimento dos cursos. Os indicadores desta dimensão 

descrevem e qualificam os professores levando em consideração sua formação 

acadêmica e sua competência do domínio da área de conhecimento na qual atuam, 

seu compromisso com o ensino, a pesquisa e a extensão de qualidade.  

 

6.2.2.1 Indicadores que constituem essa dimensão 

 
A Tabela 14 apresenta os indicadores da segunda dimensão do Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação, apontando os critérios de análise de cada um.  

 
Tabela 14 
Indicadores Corpo Docente 

Pontos a serem analisados Critérios de análise 

Núcleo Docente Estruturante – NDE
30

 O NDE deve possuir no mínimo 5 docentes 

participantes do curso. Seus membros devem 

atuar em regime de tempo integral ou parcial 

(mínimo de 20% em tempo integral, pelo 

menos 60% de seus membros devem ter 

titulação stricto sensu.  

(continua) 
  

                                                             
30 O NDE foi instituído pela Resolução nº 01 de 17 de junho de 2010. É composto por professores de 

curso de graduação com atribuições acadêmicas, responsáveis pela concepção, consolidação e 

atualização do PPC do curso de graduação. O NDE deve contribuir para a consolidação do perfil 

profissional do egresso do curso, rever, e, quando necessário, atualizar a matriz curricular, levando 

em consideração as diretrizes curriculares nacionais e respeitando a regionalização.  
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(conclusão) 
Atuação do coordenador de curso A atuação do coordenador está de acordo com 

o PPC, atende à demanda existente, 

considerando a gestão do curso, a relação 

com os seus pares e alunos e a 

representatividade nos colegiados superiores. 

Regime de trabalho do coordenador de curso É de tempo integral. 

Corpo docente: titulação O número de professores com mestrado e 

doutorado ultrapassa 1/3 do número total de 

professores previsto para o 1º ano dos cursos 

de graduação.  

Regime de trabalho do corpo docente Permite o atendimento integral da demanda 

existente, considerando a dedicação à 

docência, o atendimento aos discentes, a 

participação no colegiado, o planejamento 

didático e a preparação e a correção das 

avaliações de aprendizagem, havendo 

documentação das atividades dos professores 

em registros individuais de atividade docente.  

Experiência no exercício da docência superior O corpo docente possui experiência 

profissional no magistério superior.  

Produção científica e cultural Pelo menos 50% dos professores possuem, no 

mínimo, 9 produções nos últimos 3 anos.  

Relação professor/aluno Quando a relação entre a oferta de vagas e o 

número de professores for superior a 35 por 1.  

Relação disciplina/docente Quando a média de disciplinas por semestre 

for maior que 4.  

Fonte: Recuperado de: INEP (2017).  Instrumento de avaliação de curso: presencial e a distância, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento. (p. 21 – 29). Disponível em: 
portal.inep.gov.br/instrumentos 
 

A dimensão 2 busca avaliar a qualidade do corpo docente de cada curso da IES, 

considerando sua formação, as formas e a intensidade do envolvimento destes 

professores no cumprimento dos principais objetivos da IES, a produção científica e 

seu desenvolvimento em programas de pesquisa e extensão, as políticas de 

formação continuada e o incentivo na carreira docente.  

 

O critério utilizado para a escolha dos principais pontos de fragilidade apresentados 

nesta dimensão foi considerar os aspectos mais apontados nos relatórios de 

avaliação das comissões de avaliação do INEP.  
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A Tabela 15 apresenta o ponto destacado dos relatórios anteriormente citados. 

 

Tabela 15  
Dimensão 2 – Corpo Docente 

Fragilidade mais apontada nos relatórios de avaliação do INEP 

1.  Produção científica  

Fonte: Recuperado dos relatórios de avaliação. Elaborado pela autora. 

 

Nessa dimensão, a principal consideração feita nos relatórios de avaliação, refere-se 

à produção científica, como apontado na Tabela 15 e como demonstrado a seguir 

em trechos dos documentos mencionados:  

 
Desenvolvimento de pesquisa e produção científica apresenta-se, ainda, 
incipiente, tanto à participação discente e, também, do corpo docente. 
(Avaliação realizada em 2012). 
  
 
Embora existente, a pesquisa e a produção científica dos professores não é 
expressiva, conforme registros apresentados à Comissão de Avaliação. 
(Avaliação realizada em 2011). 
 
 
A necessidade de que os docentes desenvolvam mais atividades de pesquisa 
e ... utilizem dos recursos disponíveis na universidade para estímulo à 
produção científica. 
(Avaliação realizada em 2011). 
 
 
A produção científica, cultural, artística ou tecnológica na dimensão do curso 
é baixa e são raros os projetos de iniciação científica. 
(Avaliação realizada em 2014). 
 

 
As observações anteriormente citadas foram identificadas em 4 relatórios de 

avaliação, ou seja, em cerca de 25% dos relatórios analisados. Desses, 18% 

apontaram que a produção científica ainda aparece de modo incipiente em alguns 

cursos de graduação. 

 

Esta é uma fragilidade do corpo docente, tendo em vista que o INEP exige um 

número mínimo de produção dos professores.  
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Para que o curso obtenha a nota 3 (três), mínimo exigido para comprovação de 

qualidade neste indicador, o curso deve ter pelo menos 50% de seus docentes com 

no mínimo 4 (quatro) produções nos últimos 3 anos. 

 

Nesta dimensão, 25% dos relatórios apontaram fragilidade no item, ou seja, nestes 

cursos avaliados, esse indicador não obteve nota mínima. 

 

6.2.3 Infraestrutura  

 

Essa dimensão trata dos espaços acadêmicos, como salas de aula, laboratórios (de 

informática, práticas pedagógicas ou especializados para a formação acadêmica), 

bibliotecas, auditórios, instalações sanitárias adequadas e adaptadas e outros 

espaços propostos para as atividades de ensino, pesquisa e extensão, bem como 

espaços comuns a toda a comunidade universitária, como restaurantes 

universitários, lanchonetes, áreas de lazer, transporte, condições de acessibilidade 

ou mobilidade reduzida, entre outros pontos relacionados à infraestrutura disponível 

para os cursos.   

6.2.3.1 Indicadores que constituem essa categoria 

 

A Tabela 16 apresenta os indicadores da terceira dimensão do Instrumento de 

Avaliação de Cursos de Graduação, apontando os critérios de análise de cada um 

destes indicadores.  

 

Tabela 16  

Indicadores infraestrutura 
Pontos a serem analisados Critérios de análise 

Espaço de trabalho para professores em tempo 

integral 

 Esses espaços viabilizam ações acadêmicas, 

como planejamento didático-pedagógico, 

atendem às necessidades institucionais, 

possuem recurso de tecnologia de informação, 

oferecem privacidade para realizarem seus 

trabalhos e atendimento aos alunos.  

(continua) 
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(conclusão) 
Espaço de trabalho para o coordenador   Viabiliza ações acadêmicas administrativas, 

atende às necessidades institucionais, permite 

o atendimento ao corpo docente e aos alunos.  

Sala dos professores Viabiliza o trabalho docente, permite o 

descanso e as atividades de lazer, a 

integração e a socialização com os seus pares. 

Salas de aula  Atendem às necessidades institucionais e do 

curso, apresentando boa iluminação, 

ventilação, conforto e limpeza e tudo que 

possibilita o processo ensino/aprendizagem. 

Acesso dos alunos a equipamento de informática  Atende às necessidades institucionais em 

relação ao curso, em relação à disponibilidade 

de equipamentos, assim como programas 

(softwares) específicos para a formação.  

Bibliografia básica O acervo bibliográfico básico é adequado em 

relação às unidades curriculares e aos 

conteúdos descritos no PPC do curso e possui 

acesso virtual de periódicos.  

Bibliografia complementar O acervo bibliográfico complementar é 

adequado em relação às unidades curriculares 

e aos conteúdos descritos no PPC do curso e 

está atualizado, considerando a natureza das 

UC.  

O acervo possui exemplares ou assinatura de 

acesso virtual de periódicos especializados 

que complementam o conteúdo das UC. 

Fonte: Recuperado de INEP (2017).  Instrumento de avaliação de curso: presencial e a distância, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento. (p. 30 – 34). Disponível em: 
portal.inep.gov.br/instrumentos 
 

Nesta dimensão, assim como nas demais, os principais pontos de fragilidade, de 

acordo com os relatórios de avaliação, foram definidos considerando-se os aspectos 

recorrentes apontados nos documentos analisados, conforme a Tabela 17.  

 

Tabela 17 

Dimensão 3 - Infraestrutura 
Fragilidades mais apontadas nos relatórios de avaliação do INEP 

1.  Biblioteca e Acervo bibliográfico insuficiente 

2.  Acessibilidade ou mobilidade reduzida 

Fonte: Recuperado dos relatórios de avaliação. Elaborado pela autora. 
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As principais considerações feitas pelos avaliadores nos relatórios com relação a 

esta dimensão são apresentadas a seguir.  

 

Com relação à biblioteca e seu acervo: 

Observou-se uma quantidade inadequada e a necessidade de atualização e 
ampliação das referências básicas .... Da mesma forma, os livros são em 
quantidades insuficientes para compor o acervo de bibliografias 
complementares do curso .... O espaço físico da biblioteca é insuficiente e a 
sala de leitura é externa ao acervo, além de não apresentar espaços isolados 
para estudos individualizados e em grupo. 
(Avaliação realizada em 2011). 

 
O acervo não atende às indicações de bibliografia complementar associadas 
a diferentes disciplinas. 
(Avaliação realizada em 2012). 
 
Os livros da bibliografia básica atendem suficientemente ao curso, mas o 
mesmo não ocorre com a bibliografia complementar. Não existem assinaturas 
de periódicos da área ... não há laboratório específico para o curso. 
(Avaliação realizada em 2011). 
 
Quanto à bibliografia complementar, verificamos que o acervo atende 
insuficientemente às indicações complementares referidas nos programas das 
disciplinas. 
(Avaliação realizada em 2012). 
 
O acervo bibliográfico ainda não possui um número suficiente nem de 
exemplares da bibliografia básica e da bibliografia complementar ... para 
atender à demanda do curso. 
(Avaliação realizada em 2014). 
 
O curso possui um baixo número de títulos e volumes, tanto da bibliografia 
básica, como da bibliografia complementar, além da ausência de periódicos 
específicos e da defasagem de um único existente, em relação ao atraso dos 
números das revistas.  
(Avaliação realizada em 2012). 
 
A bibliografia registrada no PPC não atende à quantidade mínima de títulos 
básicos e complementares orientados pelo MEC. 
(Avaliação realizada em 2012). 

 

As observações anteriormente citadas foram identificadas em 7 relatórios de 

avaliação. Cerca de 43,7% dos relatórios analisados apontaram problemas com 

relação à bibliografia básica e complementar, atualização do acervo e falta de 

periódicos específicos para atender às demandas, levando em consideração o 

número de cursos disponíveis e de alunos matriculados na instituição.  
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Além do acervo de livros, em 28,5% dos relatórios, os avaliadores apontam a 

ausência também de periódicos específicos da área como uma fragilidade dos 

cursos, o que comprometeu de modo direto a avaliação in loco dos cursos no que se 

refere aos indicadores de infraestrutura. Esse componente deve ser percebido como 

um ponto fundamental a ser considerado, pois  

a avaliação da biblioteca no contexto da gestão na universidade é de grande 
importância, pois ela não se resume em apenas quantificar os serviços 
oferecidos. É preciso mensurar os dados quantificados visando à melhoria da 
biblioteca para que ela possa atender às necessidades da comunidade 
acadêmica e firmar-se como órgão necessário dentro da universidade (Maia 
& Santos, 2015, pp. 102-103).  
 

Com relação à acessibilidade, as avaliações apontam o seguinte: 

 

Não há acessibilidade de cidadãos com necessidades especiais ao segundo 
piso (rampa e/ou elevador). 
(Avaliação realizada em 2012). 

 

Não foram apresentados sanitários adequados para acessibilidade de 
pessoas deficientes, embora dissessem que havia. Todos os que nos foram 
mostrados não tinha acessibilidade. Não há sala de estudos para os alunos, 
no prédio onde são oferecidas as aulas - quando assim desejam, dispõem 
desse espaço em outro bloco, junto à Biblioteca. 
(Avaliação realizada em 2012). 

 

A biblioteca não possui rampas de acesso nem elevadores, reserva apenas 
algumas cabines no andar térreo para usuários com deficiência ou mobilidade 
reduzida. 
(Avaliação realizada em 2014). 
 
O bloco destinado aos laboratórios do curso ... não possui facilidades para o 
acesso de pessoas com deficiências físicas ou motoras.  
(Avaliação realizada em 2012). 

 

As observações anteriormente citadas foram identificadas em 4 relatórios de 

avaliação. Cerca de 25% dos documentos analisados indicaram que não há 

acessibilidade em determinados espaços da Universidade, principalmente na 

biblioteca e área de acesso a ela, nem há rampas ou elevadores que possibilitem a 

locomoção de pessoas com necessidades especiais ou mobilidade reduzida.  
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Esse é um grave aspecto de fragilidade apontado na infraestrutura e  

é importante ressaltar que a formação dos profissionais nas IES é percebida 
pelas condições proporcionadas pela infraestrutura. Sendo assim, as 
condições neste aspecto podem facilitar ou dificultar o desenvolvimento do 
estudante universitário. Quando se fala de universidades públicas, a 
infraestrutura acaba tendo um grande destaque ..., principalmente no que se 
refere às suas condições físicas, que geram obstáculos para o bom 
andamento das atividades acadêmicas (Marques, Pereira & Alves, 2010, p. 
92). 

 

Como conclusão deste capítulo, reforça-se que as dimensões analisadas são 

fundamentais para a avaliação e devem promover articulação, coerência, 

adequação, integração, pertinência, consolidação, direcionamento, construção 

coletiva e respeito à identidade institucional, colaborando com a construção da 

qualidade do ensino superior e o desenvolvimento da instituição avaliada.  

 

Em estudos relacionados, Cardoso (2015, p. 59) ressalta que  

uma das mais importantes funções da avaliação é servir de instrumento de 
gestão, pois oferece às instituições as respostas necessárias à reestruturação 
de suas ações internas. O ideal é que a instituição aproveite esta ideia como 
oportunidade para criar uma estrutura capaz  de cuidar da avaliação de forma 
permanente, buscando condições de mudar aquilo que precisa ser mudado.  

 

De fato, o processo avaliativo deveria contribuir com a melhoria da qualidade do 

ensino superior, sobretudo se a instituição estiver atenta às novas demandas da 

sociedade, alterações sociais e educacionais.  

A avaliação ultrapassa amplamente os âmbitos mais restritos do objeto a 
avaliar e lança seus efeitos sobre o sistema de educação superior e suas 
funções relativamente à construção da sociedade. Ela utiliza e instrumentaliza 
as reformas educacionais, desde as mudanças nos currículos, maneira de 
organização dos cursos e formas gerenciais, até as novas estruturas do 
sistema (Dias Sobrinho, 2003b, p.95, como citado em Cardoso, 2015, p. 59). 

 

6.3 Os impactos da avaliação nos cursos de graduação  

 

Para verificar o impacto da avaliação nos cursos de graduação da UFAM, é 

necessário retomar o conceito de efetividade tratado no referencial teórico deste 

estudo, tendo em vista que a efetividade, segundo Ramalho (2010), está relacionada 

ao impacto das ações em determinada realidade, no sentido de mudá-la. Neste 
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sentido, os impactos da avaliação externa nos cursos avaliados, poderão ser 

verificados a partir da identificação de mudanças em função desta avaliação. 

 

Embora exista um modelo de efetividade relacionado às Instituições de Educação 

Superior (modelo desenvolvido por Cameron e apresentado no item 2.7.1 deste 

documento), tal modelo não poderia ser utilizado em nosso estudo, pois contempla 

aspectos não identificados nas avaliações de cursos, como, por exemplo, a 

“vitalidade organizacional” e o “desenvolvimento acadêmico do estudante”, aspectos 

que dependeriam de outros elementos de análise que envolveriam outras pesquisas.  

 

Por esta razão, optou-se, na presente pesquisa, por considerar a definição de 

Ramalho (2010) verificando o impacto por meio da análise das possíveis mudanças 

ocorridas com relação aos pontos fracos identificados nos relatórios de avaliação 

dos 16 cursos de graduação avaliados na UFAM. 

 

6.3.1 A articulação da avaliação com o Plano de Desenvolvimento Institucional 

 

Conforme apontado nas seções anteriores, nesta dissertação busca-se conhecer os 

impactos da avaliação externa em 16 cursos de graduação da UFAM que receberam 

visita in loco para reconhecimento ou renovação de reconhecimento de curso.  

 

Os documentos utilizados para tal análise foram os Relatórios de Avaliação de 

cursos feitos pelas comissões de avaliação do INEP, quando da visita in loco para 

reconhecimento e renovação de reconhecimento dos cursos (avaliação externa); os 

Relatórios de Autoavaliação desenvolvidos pela CPA dos anos de 2011 a 2017 

(avaliação interna ou auto avaliação); os Relatórios de Gestão da UFAM e o Plano 

de Desenvolvimento Institucional - PDI dos anos (2006 – 2015 e 2016 – 2025). 

 

O Instrumento de Avaliação de Cursos definiu em sua dimensão 1 o indicador 1.13, 

que trata exatamente da relação entre a gestão dos cursos e os processos de 

avaliação interna e externa, definindo como critério para que o curso alcance nota 5 

neste indicador que a gestão do curso seja  

realizada considerando a autoavaliação institucional e o resultado das 
avaliações externas como insumo para aprimoramento contínuo do 
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planejamento do curso, com evidência da apropriação dos resultados pela 
comunidade acadêmica e existência de processo de auto avaliação periódica 
do curso (INEP, 2017, p.15). 

 

Desta forma, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento que, 

segundo o próprio Ministério da Educação, deve considerar a avaliação da 

instituição e seus cursos para traçar os rumos institucionais. O referido órgão aponta 

que  

no que se refere às instituições, com impacto em todo o sistema de 
supervisão, o procedimento central é a análise do Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI). O PDI se constitui compromisso da instituição com o 
Ministério da Educação a ser apresentado pela mantenedora (INEP, 2009, p. 
48). 

 

O PDI deve ser reformulado e periodicamente revisitado, tendo como base as 

avaliações (internas e externas). Essas devem subsidiar as ações institucionais. 

Observe-se que, já ao final do terceiro ano de atividades, toda a IES dever 
estar desenvolvendo sua avaliação institucional, da qual dependerá seu 
credenciamento e o reconhecimento de seus cursos. Neste processo, seu 
PDI será retrabalhado, à luz da realidade regional e de outros contextos, bem 
como da experiência no ciclo inicial de vida institucional, com perspectiva de 
continuidade (INEP, 2009, p. 130). 

 

Portanto, espera-se que os resultados apresentados nos relatórios de avaliação 

externa reflitam no desenvolvimento do PDI. Por esta razão, para a verificação dos 

impactos da avaliação nos cursos, o PDI é considerado um documento fundamental.  

 

6.3.2 Melhorias observadas a partir das fragilidades identificadas nas 
avaliações dos cursos 

 

De todas as fragilidades apontadas, verificou-se nos documentos institucionais 

ações que evidenciaram terem sido programadas e/ou desenvolvidas a partir das 

fragilidades apontadas nos relatórios de avaliação do INEP. 

6.3.2.1 Melhorias relacionadas à dimensão Organização Didático-Pedagógica 

 

Como verificado no PDI, a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UFAM, ao 

tomar consciência de que precisava contar com os relatórios de avaliação para 

verificar suas fragilidades, buscou a autonomia necessária e a infraestrutura 
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adequada para atuar em todas as instâncias administrativas e acadêmicas da 

instituição. Essa Comissão buscou melhorar as deficiências nos cursos de 

graduação. 

 

Além disso, em observância ao Manual de Avaliação (2014-2015) elaborado pela 

CPA/UFAM, a mencionada Comissão tinha como atribuição:  

1. Elaborar, programar e desenvolver o sistema de avaliação institucional na 
UFAM, conforme o projeto da avaliação institucional e a política nacional da 
avaliação;  
2. Assegurar o envolvimento da comunidade acadêmica e da sociedade civil 
na realização do Projeto da avaliação, na sua operacionalização e na 
divulgação da análise dos resultados;  
3. Criar condições para que a avaliação esteja integrada na dinâmica 
institucional, assegurando a interlocução com segmentos e setores 
institucionais de interesse do processo avaliativo;  
4. Elaborar, coordenar e supervisionar a logística da aplicação de 
instrumentos avaliativos;  
5. Acompanhar o desenvolvimento do processo de avaliação nas Unidades 
Acadêmicas e demais setores da Instituição;  
6. Definir procedimentos de organização e de análise de dados;  
7. Processar, analisar e interpretar as informações coletadas;  
8. Encaminhar providências que assegurem o cumprimento de coletas, 
processamento, análise e divulgação de informações;  
9. Elaborar relatórios (parcial e final) e postar o relatório anual no sistema e-
MEC, no prazo estabelecido na lei;  
10. Apresentar sistematicamente análises de resultados e possíveis 
encaminhamentos à Direção para apreciação;  
11. Coordenar o processo de reflexão e discussão sobre os resultados do 
trabalho avaliativo estimulando a proposição de encaminhamentos pelos 
diferentes setores da instituição;  
12. Executar outras atribuições inerentes à natureza do órgão, decorrentes da 
legislação emitida pelo INEP/MEC;  
13. Manter sua atuação autônoma em relação a conselhos e demais órgãos 
colegiados existentes na instituição de educação superior;  
14. Promover o diálogo permanente como metodologia de trabalho, para 
instituir por meio da comunicação formadora a cultura da avaliação que 
resulte na ampla participação da comunidade no processo da autoavaliação. 
(p. 8). 

 
Buscando promover o processo de avaliação interna e suas atividades, a CPA 

instituiu as Comissões Setoriais de Avaliação – CSAs, nas unidades acadêmicas da 

sede e nas unidades do interior do Estado. As primeiras Setoriais foram implantadas 

no ano de 2011, nas unidades acadêmicas descentralizadas.  
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O objetivo das CSA era otimizar o processo avaliativo, reduzir a distância da CPA 

(Manaus), esclarecer e promover o debate sobre avaliação com a comunidade 

acadêmica. Esta subcomissão, à semelhança da CPA, deve contar com a 

participação de docentes, discentes, de técnico-administrativos educacionais (TAE) 

e representantes da sociedade civil organizada. 

 

Diante do exposto, para atender às necessidades institucionais, o PDI vigente 

apresenta as seguintes considerações referentes à CPA e a CSAs: 

uma solicitação deverá ser encaminhada para que a avaliação externa da 
Instituição ocorra e tenha como consequência o Recredenciamento da UFAM. 
Esta condição traça os rumos do trabalho rigoroso e sistemático que a CPA 
(Comissão Própria de Avaliação), em sintonia com as Comissões Setoriais de 
Avaliação (CSAs) deverá encampar, imediatamente, junto à comunidade 

universitária para: a) Fortalecer a sua autoconsciência e compromisso com a 
Missão e a Visão institucional da UFAM; b) Desenvolver de forma pedagógica 
sua capacidade de compreender e de comprometer-se com a avaliação 
institucional como instrumento de promoção da equidade, de elevação da 
qualidade das atividades fins, de valorização dos profissionais e do seu público 
alvo; c) Fortalecer sua capacidade de influenciar as decisões que produzirão as 
políticas de inclusão, por meio de sua participação ativa nos fóruns próprios; d) 
Assegurar oportunidades e estímulos à ousadia indispensável a uma qualidade 
acadêmica cada vez mais consistente, pelo reconhecimento e prática da 
excelência do trabalho acadêmico efetivo; e) Estimular o corpo acadêmico a 
desempenhar uma função decisiva na definição dos planos curriculares, 
sobretudo aqueles responsáveis pelos cursos que ainda não dispõem de Projetos 
Pedagógicos; f) Dialogar com os protagonistas - estudantes, professores e 
técnicos – convencendo-os a se perceberem como parte integrante do processo 
de avaliação institucional, e g) Organizar e executar com as Comissões Setoriais 
de Avaliação - CSAs, a autoavaliação do desempenho das Unidades Acadêmicas 
da sede e fora da sede (MULTICAMPI - primeira década de seu funcionamento), 
considerando o caráter multidimensional da qualidade da educação superior que 
envolve todas as suas funções e atividades no campo do ensino e programas 
acadêmicos, da pesquisa e fomento da ciência, provisão de pessoal, estudantes, 
infraestrutura (edifícios, instalações, equipamentos, biblioteca), serviços de 
Extensão à comunidade, os contextos institucionais, nacionais e regionais 
específicos e o ambiente acadêmico em geral (PDI 2016-2025, p.258). 

 

Posteriormente as Comissões Setoriais dispunham das seguintes atribuições: 1 

Conduzir os processos de avaliação internos do(s) curso(s) e da Unidade 

Acadêmica; 2. Planejar e operacionalizar os processos avaliativos em articulação 

com NDE e coordenação de curso; 3. Auxiliar/participar nos processos de avaliação 

externa do(s) curso(s), realizados pelo MEC/INEP; 4. Coletar dados e disponibilizar 

informações do curso à CPA; 5. Sistematizar e prestar informações relativas aos 

processos de avaliação; 6. Articular a avaliação interna dos cursos e da Unidade 
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Acadêmica com as prioridades da CPA; 7. Elaborar relatórios sobre as avaliações 

realizadas em curso(s) e na Unidade, com pareceres e recomendações, enviando-os 

à CPA. 

 

A Tabela 18 apresenta as CSAs implantadas em 2011. 

 

Tabela 18 
CPA Setorial 

CPA Setorial 2001 

Unidade acadêmica               ano  

Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente - IEAA 2011 

Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET 2011 

Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia - ICSEZ 2011 

Instituto de de Natureza e Cultura - INC 2011 

Escola de Enfermagem - EEM 2012 
Fonte: Arquivo CPA. Tabela criada com base nas Portarias de Gabinete da Reitoria UFAM.  
Elaborado pela autora.  

 

Em seguida, novas Comissões Setoriais de Avaliação foram instituídas na UFAM e 

as anteriores, localizadas no interior, foram mantidas em 2017.  

O planejamento e a avaliação institucional na UFAM são instrumentos de 
grande relevância para a condução do processo de gestão democrática, 
instituído com base nos princípios norteadores da administração pública 
brasileira. No que pese à autonomia própria a esta instituição, a supremacia 
do interesse público situa a universidade e seus dirigentes nessa fronteira 
entre a sua autonomia e a sua dependência na relação construída junto à 
comunidade acadêmica e à sociedade e seus múltiplos e diferentes grupos 
sociais (PROPLAN/UFAM, 2016, p. 263).                

 

Na Tabela 19 pode-se visualizar a composição da CSA no ano de 2017.  
 

Tabela 19 

CSA 2017 
CPA Setorial 2017 

Unidade acadêmica               Ano  

Escola de Enfermagem - EEM 2017 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas – FCF 2017 
Faculdade de Direito - FD 2017 
Faculdade de Educação - FACED 2017 
Faculdade de Odontologia - FAO 2017 
Faculdade de Estudos Sociais - FES 2017 
Faculdade de Educação Física e Fisioterapia - FEFF 2017 
Faculdade de Medicina - FM 2017 

(continua) 
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(conclusão) 
Instituto de Computação – ICOMP 2017 
Instituto de Educação, Agricultura e Ambiente – IEAA  2017 
Instituto de Ciências Biológicas - ICB 2017 
Instituto de Ciências Exatas - ICE 2017 
Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas - ICET 2017 
Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia – ICSEZ  2017 
Instituto de Natureza e Cultura - INC 2017 
Instituto de Saúde e Biotecnologia - ISB 2017 

Fonte: Arquivo CPA. Elaborado pela autora.   

 

Atualmente, 69,5% das unidades acadêmicas da UFAM possuem Comissões 

Setoriais de Avaliação. Essas Comissões foram instituídas por meio de Portaria GR 

nº 1.346 (unidades da sede e UFAM/MULTICAMPI), em 2017. 

 

Para atender às demandas e necessidades da avaliação institucional, a CPA 

desenvolve esse processo alinhado aos objetivos e princípios do SINAES, 

estimulando a participação dos segmentos que integram a UFAM. Assim, este 

processo é realizado por meio da plataforma LimeSurvey no site da UFAM (Avalies – 

questionarios.ufam.edu.br).                     

 

Vale ressaltar que ainda não há uma avaliação específica por curso de graduação, 

conforme mensurado pelos avaliadores durante as visitas in loco (descritas nesta 

pesquisa). Entretanto, as Setoriais ficam responsáveis por desenvolver e 

acompanhar esse processo. 

 

O processo de avaliação desenvolvido pela CPA obteve um avanço significativo se 

for levado em consideração o período de 2009 a 2014, em que apenas acontecia a 

avaliação do professor pelo aluno, de modo on-line (obrigatório), realizada a cada 

final de período31. Esse processo de avaliação do professor pelo aluno tinha como 

objetivo mostrar o desempenho do professor no período avaliado na(s) disciplina(s) 

ministrada(s). 

 

                                                             
31

 Este processo de avaliação acontecia no final de cada período, via portal do aluno. Assim, o 
acadêmico só conseguia ter acesso a sua matrícula se respondesse o instrumento de modo 
obrigatório. O questionário era composto por nove perguntas com respostas correspondendo a uma 
escala de 1 a 5, sendo: 1 Discordo Totalmente, 2 Discordo, 3 Nem concordo/Nem Discordo, 4 
Concordo e 5 Concordo Totalmente. Além da escala, caso o aluno considere não ter conhecimento 
suficiente para julgá-lo, o mesmo tem a opção de assinalar NA (Não se Aplica/Não sei Avaliar). 
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Deste modo,  

a CPA buscou dar sustentabilidade à avaliação interna caracterizada como 
uma exigência ética que enseja a reflexão sobre a atuação concreta da 
Universidade. Esta exigência implicou na decisão de suscitar a participação 
de cada um dos segmentos da comunidade acadêmica situada nos seis 
Campi da UFAM e nos vários Municípios onde são oferecidos cursos de 
graduação à distância, Licenciaturas para Formação de Professores 
Indígenas e pela Plataforma Paulo Freire (PARFOR) com vistas a constituir 
um trabalho de permanente vigilância crítica das ações decorrentes da 
avaliação, configuradas pela efetivação das políticas setoriais e universais, 
afirmando a eficácia institucional em todas as suas dimensões, sobretudo a 
dimensão da educação como bem público  (CPA/UFAM, 2018, p. 29). 

 

6.3.2.2 Melhorias relacionadas à dimensão Corpo Docente 

 

No que se refere à produção científica dos professores da UFAM, foi encontrado 

no PDI vigente um projeto de estímulo à pesquisa, cujo objetivo é institucionalizar e 

implementar a política de pesquisa. Desse modo, a crescente produção científica da 

UFAM está voltada para as potencialidades locais e socializada por meio de 

centenas de projetos de extensão anuais e semestrais. Essas ações pedagógicas 

podem melhorar a prática docente, conforme especificado no PDI vigente: 

A pesquisa, entendida como atividade indissociável do ensino e da extensão, 
visa à geração e à ampliação do conhecimento, estando necessariamente 
vinculada à criação e à produção científica .... São consideradas atividades 
de pesquisa as ações executadas com o objetivo de assimilar conhecimento 
do estado da arte de determinada área científica e de produzir conhecimento 
novo que contribua para o avanço desta área. Tais atividades serão 
desenvolvidas na Universidade, no âmbito de suas diversas Instâncias 
Acadêmico-Administrativas Básicas (IABs). Os Projetos de Pesquisa na 
Universidade Federal do Amazonas poderão ser desenvolvidos por uma ou 
mais IABs, podendo envolver outras instituições através de convênios 
firmados, observadas sua experiência e tradição (PDI 2016-2025, p.15532). 

 

Deste modo, a Universidade incentivará a pesquisa por todos os meios ao seu 

alcance, notadamente por meio 

da participação em programas de bolsas em categorias diversas, 
principalmente na iniciação científica; da concessão de auxílio para execução 
de projetos específicos quando os recursos permitirem; do intercâmbio com 
instituições científicas, estimulando os contatos entre pesquisadores; da 
divulgação dos resultados das pesquisas realizadas em suas Unidades 
Universitárias ou Órgãos Suplementares; da promoção de congressos, 

                                                             
32 Disponível em: http://www.sic.ufam.edu.br/SIC/arquivos_sic/pdi_2016-2025.pdf 
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simpósios e seminários para estudos e debates de temas científicos; da 
captação de recursos para aplicação nas atividades de pesquisa; da criação 
de programas específicos ou da administração de programas externos; da 
formação de pessoal em cursos de pós-graduação na própria Universidade 
ou em outras instituições de ensino superior, nacionais ou estrangeiras, e da 
participação do pesquisador nos resultados econômicos da exploração da 
propriedade intelectual nos limites autorizados pelas normas da Universidade 
(PDI 2016-2025, p.155). 

  

Além disso, com o apoio dos docentes, a UFAM conta com o Programa de Apoio à 

Participação de Discentes de Graduação em Eventos Científicos, Tecnológicos e 

Culturais (PECTEC), regulamentado pela Resolução nº 15/2014, do Conselho de 

Administração da Universidade Federal do Amazonas que visa incentivar a 

participação dos discentes de graduação em eventos de natureza científica, 

tecnológica e cultural realizados no Brasil, fomentando a produção científica e 

promovendo a integração com outras instituições. 

 

Diante do exposto, essas ações visam contribuir com o desenvolvimento social na 

região e demonstram a preocupação da UFAM em melhorar a produção a partir do 

resultado da avaliação dos cursos. 

6.3.2.3 Melhorias relacionadas à dimensão Infraestrutura 

 

Em relação à biblioteca, a universidade tem investido no sistema (SISTEBIB) que 

corresponde a um conjunto de Bibliotecas integradas sob os aspectos funcional e 

operacional, cuja filosofia de atuação visa à unidade e à racionalização de serviços, 

materiais e métodos. Sua finalidade é integrar as suas bibliotecas à política 

educacional e administrativa da Universidade Federal do Amazonas, servindo de 

apoio aos seus programas de ensino, pesquisa e extensão. Assim, com base no PDI 

vigente, o sistema (SISTEBIB) objetiva  

estimular a produção técnico-científica e cultural mediante o desenvolvimento 
de serviços e produtos de informação; cooperar com redes e sistemas de 
informação para melhor aproveitamento e racionalização dos recursos 
disponíveis, integrando-se aos planos nacionais de bibliotecas universitárias e 
demais programas cooperativos, e contribuir para a atualização e o 
aperfeiçoamento profissional da classe bibliotecária da Universidade Federal 
do Amazonas e demais servidores que nela atuam, através da produção de 
eventos ou incentivos à participação em atividades técnicas, congressos, 
seminários, cursos, entre outros (PDI 2016-2025, p.218). 
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Desse modo, este sistema possibilita fácil acesso ao acervo, visando atender às 

exigências do contexto atual. A Figura 41 apresenta a estrutura organizacional da 

biblioteca desenvolvida atualmente. 

 

 

Figura 41 

Estrutura Organizacional da Biblioteca 
Fonte: Recuperado de: Plano de Desenvolvimento institucional – PDI (2016 -2025) da UFAM. 
(p.221). Disponível em: http://www.sic.ufam.edu.br/SIC/arquivos_sic/pdi_2016-2025.pdf 

 

Esse sistema foi implantado na universidade em 2015, aprimorando os serviços 

disponibilizados pelo setor para a comunidade acadêmica e atendimento ao público.  

 

Nas unidades acadêmicas do interior, as bibliotecas funcionam em consonância com 

determinação da biblioteca central. Assim, esse sistema integra as 13 bibliotecas da 

UFAM, sendo 8 na capital e 5 nas unidades descentralizadas, ou seja, esse sistema 

atende atualmente 56,5% da universidade, conforme dispõe a Figura 42. 
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Figura 42  

Distribuição das Bibliotecas 
Fonte: Recuperado de: Plano de Desenvolvimento institucional – PDI (2016 -2025) da UFAM. (p.222). 
Disponívem em: http://www.sic.ufam.edu.br/SIC/arquivos_sic/pdi_2016-2025.pdf 

 

Por ser um elemento apontado como fragilidade no processo de avaliação externa, 

esse sistema utilizado pelas bibliotecas da UFAM surge para agregar informações e 

melhorar o processo, sobretudo nas próximas avaliações.  

 

O acervo do Sistema de Bibliotecas da Universidade do Amazonas (SISTEBIB) 

recebeu incrementos que compreendem a mais variada gama de material 

informacional, impresso e digital.  

 

Esse material está distribuído nas 13 bibliotecas da UFAM, atendendo à demanda 

da comunidade acadêmica, do público visitante e, especialmente, de cada unidade 

em que estão localizadas. De tal modo, o acervo disponibilizado nas bibliotecas 

corresponde a 3.513 materiais online (periódicos entre outros), 310.473 materiais 

impressos (livros, revistas e outros) dos quais 48.816 foram destinados às unidades 

descentralizadas, conforme apresentado na Figura 43.  
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Figura 43  

Acervo da Biblioteca atual 
Fonte: Recuperado de: Plano de Desenvolvimento institucional – PDI (2016 -2025) da UFAM. (p.225). 
Disponível em: http://www.sic.ufam.edu.br/SIC/arquivos_sic/pdi_2016-2025.pdf 
 

Assim, a Administração Superior da UFAM tem investido no SISTEBIB para 

melhorar a estrutura organizacional, adquirindo e atualizando o acervo das suas 

unidades acadêmicas.  

 

Posteriormente, para atender melhor a comunidade universitária e o público externo, 

o SISTEBIB/UFAM prevê a expansão de infraestrutura das Bibliotecas Setoriais 

Norte e Sul, em Manaus.  

 

No que diz respeito à acessibilidade, outra fragilidade apontada nos relatórios de 

avaliação do INEP, a UFAM tem procurado promover uma adequação de seus 

espaços para atender a alunos, professores e técnicos, bem como ao público que 

apresenta redução ou dificuldade de mobilidade e outras necessidades especiais e 

visita as instalações da universidade. 

 

A Comissão de Inclusão e Acessibilidade foi instituída em outubro de 2010 com a 

intenção de promover ações deliberativas para o cumprimento dos parâmetros que 

viabilizam a acessibilidade nos variados aspectos da rotina universitária do campus 

e extensões. Esta Comissão ganhou força com a inclusão do Núcleo EUAPOIO, 

criado em 2014, após a identificação das fragilidades apontadas pela avaliação 

externa. 

 

3.513 

310.473 

48.816 

Material online Material impresso UFAM/MULTICAMPI

Acervo da Biblioteca atual 
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A institucionalização dessa Comissão ensejou a instituição de uma nova 
política de apoio à pessoa com deficiência, voltada a professores, alunos e 
servidores. A Comissão de Inclusão e Acessibilidade (CIA) permitiu, entre 
tantas deliberações, a criação do Espaço Universitário de Apoio ao Servidor, 
Professor e Aluno com Deficiência – EUAPOIO (PDI 2016-2025, p.250). 

 

O EUAPOIO tem como objetivo promover ações de sensibilização entre servidores e 

alunos; dispor de recursos e equipamentos de apoio pedagógico que facilitem ou 

equalizem as condições de acesso à informação aos conteúdos escolares; oferecer 

apoio técnico capacitado ao atendimento educacional especializado; editar vídeos 

adaptados à leitura visual de surdos; promover tradução e interpretação de eventos 

de concurso para as modalidades específicas de cada situação de deficiência; 

prestar consultoria às iniciativas de ampliação predial nos moldes previstos nas 

normas técnicas vigentes; eliminar barreiras entre professores e alunos por meio de 

diálogo e propostas de adaptação dentro dos departamentos de ensino e pesquisa, 

e participar efetivamente das decisões pertinentes à condição de estudo dentro dos 

conselhos universitários. 

 

O Núcleo EUAPOIO, responsável por ações pedagógicas com a finalidade de 

promover a acessibilidade na UFAM, acompanhou as obras de adaptação nas 

unidades da Faculdade de Direito, no Instituto de Ciências, Educação e Tecnologia 

em Itacoatiara, e no Instituto de Natureza e Cultura Amazônica em Benjamim 

Constant, realizada em 2014.  

 

Entretanto, conforme observado nos relatórios de avaliação in loco, 25% dos 

documentos analisados indicaram que não há acessibilidade em determinados 

espaços da Universidade.  

 

Apesar de a biblioteca dispor de salas de estudo, localizadas no piso superior, o 

prédio não possui rampas de acesso ou elevadores para pessoas com dificuldades 

de locomoção. Esse item foi ressaltado nos relatórios de avaliação analisados neste 

estudo, apontando a fragilidade da acessibilidade na instituição.  
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Diante do exposto, os resultados apontaram que a Universidade, apesar de suas 

dificuldades, vem desenvolvendo ações pedagógicas para suprir suas fragilidades. 

As ações previstas pela administração superior presentes nos documentos 

institucionais indicam mudanças significativas nos cursos de graduação, motivadas 

pela avaliação. Assim, os dados obtidos nos documentos de avaliação externa 

precisam ser melhor utilizados pela Gestão Superior, a fim de garantir um resultado 

preciso e consistente.  

 

A qualidade da educação superior na UFAM será sempre uma meta, uma vez que 

nas atuais circunstâncias históricas é preciso superar o caráter excludente, 

autoritário, controlador, elitizante e seletivo da educação e das relações de 

desigualdade entre grupos sociais, incompatível com o projeto de sociedade e com o 

projeto da educação pública brasileira.  

Os passos para essa superação estão se dando pela incorporação de novos 
aportes educacionais por meio, sobretudo, da expansão do ensino de 
graduação, mas também da pós-graduação por via da implantação das 
políticas setoriais que ganham relevo sobre as de caráter universalizante 
(Cury, 2005, como citado no PDI - PROPLAN/UFAM, 2016, p. 257). 
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7 Considerações Finais 

 

Esta dissertação buscou analisar os impactos da avaliação externa em 16 cursos de 

graduação da UFAM, dos quais 6 estão localizados em Manaus e 10 nas unidades 

acadêmicas descentralizadas. 

 

A Universidade Federal do Amazonas/UFAM, centro de excelência e formação do 

ensino superior, vem contribuindo com o crescimento e o desenvolvimento da 

Amazônia. Tem como missão cultivar o saber em todas as áreas do conhecimento 

por meio do ensino de graduação de qualidade. A Instituição vem ampliando suas 

instalações e unidades acadêmicas, seja na sede e principalmente no interior do 

Estado do Amazonas, com a implementação da UFAM/MULTICAMPI, oportunizando 

aos acadêmicos condições de estudo, ensino de qualidade, qualificação e sua 

entrada no mercado de trabalho, pois, esses jovens que outrora tinham que se 

deslocar para a capital Manaus com o intuito de estudar, muitas vezes após concluir 

a graduação, em sua grande maioria não retornava para suas cidades de origem.  

 

No entanto, a política de avaliação na UFAM é considerada um processo recente. 

Assim sendo, após as visitas in loco relativas a estes processos de avaliação dos 

cursos realizadas pelas Comissões de Avaliação encaminhadas pelo INEP, não há 

uma análise ou averiguação dos relatórios de avaliação pela gestão superior e pelas 

unidades acadêmicas. Tampouco há uma mensuração do impacto que esta 

avaliação tem sobre o desenvolvimento destes cursos.  

 

A UFAM, em suas unidades acadêmicas (sede e interior) vem recebendo visitas de 

avaliadores do MEC/INEP para renovação e reconhecimento dos novos cursos em 

seus campi. Nessa perspectiva, novos cursos foram criados, pensando na 

qualificação, na formação de profissionais e na mão de obra disponibilizada para os 

diversos municípios.  

 

Assim, foram analisados os relatórios de avaliação desenvolvidos a partir das visitas 

in loco para reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, levando em 

consideração as dimensões que abordam a organização didático-pedagógica, corpo 
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docente e infraestrutura. Em cada relatório analisado foram retirados pontos de 

fragilidade apontados em cada dimensão.  

 

A partir das fragilidades, procedeu-se à análise de documentos institucionais, em 

especial do PDI, verificando ações previstas pela administração superior constantes 

nestes documentos que indicaram mudanças significativas nos cursos de 

graduação, motivadas pela avaliação. 

 

Os impactos decorrentes desse processo de avaliação externa foram identificados 

em ações realizações pela CPA que instituiu Comissões Setoriais de Avaliação em 

69,5% das unidades acadêmicas, tanto na sede quanto nas unidades 

descentralizadas, incrementando o processo de autoavaliação. A administração 

superior levou em consideração os relatórios de avaliação analisados, que 

apontaram a necessidade de uma avaliação específica por curso. Assim, as 

Comissões Setoriais foram criadas para desenvolver e acompanhar o processo 

avaliativo. 

 

Além disso, os impactos decorrentes desse processo de avaliação externa foram 

identificados em projeto que estimula a pesquisa e a produção científica de alunos e 

professores. Desse modo, a crescente produção científica da UFAM está voltada 

para as potencialidades locais e socializada por meio de centenas de projetos de 

extensão anuais e semestrais.  

 

No que diz respeito à biblioteca, a instituição passou a investir no sistema SISTEBIB, 

que corresponde a um conjunto de Bibliotecas integradas sob os aspectos funcional 

e operacional, cuja filosofia de atuação visa à unidade e à racionalização de 

serviços. Assim, o sistema está integrado às 13 bibliotecas da UFAM, atendendo 

atualmente a 56,5% da universidade.  

 

No que concerne à questão de acessibilidade, foi identificada a formação do núcleo 

EUAPOIO, cujo objetivo é promover ações de sensibilização entre servidores e 

alunos; dispor de recursos e equipamentos de apoio pedagógico que facilitem ou 

equalizem as condições de acesso à informação aos conteúdos escolares; oferecer 

apoio técnico capacitado ao atendimento educacional especializado; editar vídeos 
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adaptados à leitura visual de surdos; promover tradução e interpretação de eventos 

de concurso para as modalidades específicas de cada situação de deficiência; 

prestar consultoria às iniciativas de ampliação predial nos moldes previstos nas 

normas técnicas vigentes; eliminar barreiras entre professores e alunos por meio de 

diálogo e propostas de adaptação dentro dos departamentos de ensino e pesquisa, 

e participar efetivamente das decisões pertinentes à condição de estudo dentro dos 

conselhos universitários. 

Diante do exposto, os resultados confirmaram que, de certa forma, houve impactos 

positivos da avaliação externa nos cursos de graduação da UFAM, demonstrados 

por ações previstas no PDI e já desenvolvidas na IES. Essas ações possibilitaram 

um desenvolvimento institucional a partir da avaliação, por meio do conhecimento e 

da melhoria dos aspectos apontados como frágeis nas dimensões de organização 

didático-pedagógica, corpo docente e infraestrutura. 

 

Retomando os objetivos deste estudo e para alcançar o objetivo principal, que é a 

identificação dos impactos da avaliação nos cursos da UFAM, conforme indicado no 

parágrafo anterior, foram descritos a educação no país e seus processos de 

avaliação; foi apresentada a UFAM, suas unidades e a avaliação de seus cursos e, 

por fim, foram relacionados os indicadores de desempenho, especialmente a 

efetividade à avaliação das organizações educacionais. 

 

O planejamento e a avaliação institucional na UFAM são instrumentos de grande 

relevância para a condução do processo de gestão democrática, instituído com base 

nos princípios norteadores da administração pública brasileira. A supremacia do 

interesse público situa a universidade e seus dirigentes nessa fronteira entre sua 

autonomia e sua dependência na relação construída junto à comunidade acadêmica 

e a sociedade. Nessa permanente construção, a UFAM desenvolve as ações 

planejadas em seu Planejamento Estratégico, além de contar com autoavaliação 

permanente, utilizada para definir rumos institucionais, sempre observando o seu 

compromisso com a sociedade. 

 

Como contribuição, esta pesquisa aponta os aspectos da avaliação da UFAM que 

foram identificados como frágeis e discute em que medida foram tratados pela 

instituição por meio de ações previstas em seu planejamento, analisando assim as 
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implicações e desdobramentos da avaliação, além de descrever os mecanismos de 

avaliação da instituição e do país. 

 

Levando em consideração todos esses aspectos, a relevância desta pesquisa para a 

gestão das organizações de educação superior é indiscutível, pois pode relacionar a 

avaliação a seus resultados, vinculando a ação de avaliação à gestão dos cursos 

nas IES.  

 

Assim, o referido estudo busca analisar os impactos decorrentes do processo de 

avaliação externa nos cursos de graduação da Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM). 

 

O processo de avaliação na UFAM é considerado recente, especialmente nas 

unidades acadêmicas, localizadas em municípios no interior do Estado do 

Amazonas. As realidades desses municípios estão aquém das cidades localizadas 

na região sudeste e outras regiões do país. As discrepâncias são, sobretudo, 

ocasionadas pela distância, pois alguns municípios possuem para locomoção 

“estradas fluviais”, fatores socioeconômicos e culturais próprios, entre outros 

aspectos pertinentes. 

 

Ressalta-se que os indicadores de efetividade e as variáveis utilizadas para este 

estudo são a organização didático-pedagógica, infra-estrutura e corpo docente. 

 

Este estudo encontrou limitações referentes à existência de poucos registros que 

comprovam a relação da avaliação com as ações na IES e a dificuldade em se 

complementar a pesquisa com questionários que foram enviados, porém, sem 

obtenção de respostas. 

 

Espera-se estimular novos estudos a partir sobre o tema. Sugere-se para um estudo 

futuro a aplicação do modelo de Cameron para verificar a efetividade dos processos 

das IES, a partir de uma pesquisa que envolva não somente a avaliação dos cursos, 

mas, de forma complementar, a avaliação institucional e a avaliação do 

desenvolvimento dos alunos. 

 



185 
 

Referências  

 

Aranda, M. A., & Lima, F. R. (2014). O plano nacional de educação e a busca pela 

qualidade socialmente referenciada. Educação e políticas em debate,  3(2), 291-

313. 

Barreyro, G. B., & Rothen, J. C. (2008). Para uma história da avaliação da educação 

superior brasileira: análise dos documentos do PARU, CNRES, GERES e PAIUB. 

Avaliação,  13(1), 131-152. 

Barros, A. S. (2015). Expansão da educação superior no Brasil: limites e 

possibilidades. Educação Social, 36(131),  361-390. 

Belloni, I. (2000). A função social da avaliação institucional. In D. Sobrinho, & D. I. 

Ristoff. Universidade desconstruida (pp. 37-58). Florianópolis-SC: Insular. 

Bertucci, J. L., & Moraes, W. B. (2003). Efetividade organizacional na perspectiva de 

coordenadores de cursos de graduação da PUC Minas. E & G Economia e 

Gestão, 3(6),  58-89. 

Bio, S. R. (1996). Sistemas de informação: um enfoque gerencial. São Paulo: Atlas. 

Borgdan, R. C., & Biklen, S. K. (1994). Investigação qualitativa em educação: uma 

introdução à teoria e aos métodos. Coleção Ciências da Educação. Porto: Porto 

Editora. 

Brandão, C. R. (1995). O que é educação. São Paulo: Brasiliense. 

Brito, M. R. (2008). O SINAES e o ENADE, da concepção à implantação. Avaliação, 

13(3), 841-850. 

Brito, R. M. (2011). 100 anos UFAM. Manaus : Editora da Universidade Federal do 

Amazonas. (2a ed.). Manaus: Edua. 

Burlamaqui, M. G. B. (2008). Avaliação e qualidade na educação superior: 

tendências na literatura e algumas implicações para o sistema de avaliação 

brasileiro. Estudos em avaliação educacional, 19(39), 133-154. 

Cardoso, R. M. (2015). A avaliação e acreditação no desenvolvimento da educação 

superior no Brasil. (Tese de Doutorado em Educação.  Universidade de Sorocaba, 

Programa de Pós-Graduação em Educação, Sorocaba, SP, Brasil). 

Cardoso, R. M., & Dias Sobrinho, J. (2014). A avaliação e educação no Brasil: 

avanços e retrocessos. Série Estudos - periódico do Programa de Pós-graduação 

em Educação da UCDB, 37, 263-273. 

Castro, R. B. (2006). Eficácia, eficiência e efetividade na administração pública. 

Enanpad, 30º encontro. Salvador, Bahia, Brasil. 



186 
 

CNE - Conselho Nacional de Educação (2012). Desafios e perspectivas da 

educação superior brasileira para a próxima década 2011-2020. Disponível em: 

http://unesdoc.unesco.org/images/0021/002189/218964POR.pdf 

CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior  (2004). 

Diretrizes Para a Avaliação das Instituições da Educação Superior: Secretaria da 

Educação Superior . Brasilia: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Disponível em: http://portal.mec.gov.br/conaes-

comissao-nacional-de-avaliacao-da-educacao-superior/conheca-a-conaes 

CONAES - Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (2009). Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior: Secretaria da Educação Superior .  

Brasilia: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. 

Disponível em: http://portal.mec.gov.br/conaes-comissao-nacional-de-avaliacao-

da-educacao-superior/232-programas-e-acoes-1921564125/pet-programa-de-

educacao-tutorial-645721518 

Cunha, L. A. (1997). Nova reforma do ensino superior: a lógica reconstruída. 

Cadernos de Pesquisa, 101,  20-49. 

Davok, D. F. (2006). Modelos de meta-avaliação de processos de avaliação da 

qualidade de cursos de graduação. (Tese de Doutorado, Universidade Federal de 

Santa Catarina. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção. 

Florianópolis, SC, Brasil).  

Decreto no 5.773. (2006, 9 de maio). Dispõe sobre o exercício das funções de 

regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e cursos 

superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Disponível 

em: http://portal.mec.gov.br/seed/arquivos/pdf/legislacao/decreton57731.pdf 

Decreto no 6.096. (2007, 24 de abril). Institui o Programa de Apoio a Planos de 
Reestruturação e Expansão das Universidades Federais - REUNI.Disponível em: 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2007-2010/2007/decreto/d6096.htm 

Decreto  no 19.851. (1931, 11 de abril). Dispõe que o ensino superior no Brasil 

obedecerá, de preferencia, ao systema universitario, podendo ainda ser 

ministrado em institutos isolados, e que a organização technica e administrativa 

das universidades é instituida no presente Decreto, regendo-se os institutos 

isolados pelos respectivos regulamentos, observados os dispositivos do seguinte 

Estatuto das Universidades Brasileiras. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1930-1939/decreto-19851-11-abril-

1931-505837-publicacaooriginal-1-pe.html 

Decreto  no 77.138. (1976, 12 de fevereiro). Concede reconhecimento os Cursos de 

Ciências, Matemática, Física, Química, Biblioteconomia e Letras da Universidade 

do Amazonas, com sede em Manaus Estado do Amazonas. Disponível em: 



187 
 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1970-1979/decreto-77138-12-fevereiro-

1976-425802-publicacaooriginal-1-pe.html 

Decreto  no 99.177. (1990, 15 de março). Dispõe sobre o regime de acumulação de 

cargos e empregos, e dá outras providências. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1990/decreto-99177-15-marco-1990-

330944-norma-pe.html 

Dias Sobrinho, J. (2000). Avaliação da educação superior. Petrópolis: Vozes. 

Dias Sobrinho, J. (2002). Universidade e avaliação: entre a ética e o mercado. 

Florianópolis: Insular. 

Dias Sobrinho, J. (2003). Avaliação: políticas educacionais e reforma da educação 

superior. São Paulo: Cortez. 

Dias Sobrinho, J. (2005). Avaliação como instrumento da formação cidadã e do 

desenvolvimento da sociedade democrática: por uma ético-epistemologia da 

avaliação. In D. Ristoff, & V. d. Almeida. Avaliação participativa: perspectivas e 

debates. Coleção Educação Superior em Debate (Vol. 1, p. 240). Brasilia, DF: 

INEP. 

Dias Sobrinho, J. (2010). Dilemas da educação superios no mundo glbalizado: 

sociedade do conhecimento ou economia do conhecimento? São Paulo: Casa do 

psicólogo. 

Dias Sobrinho, J., & Ristoff, D. I. (2002). Avaliação democrática: para uma 

universidade cidadã. Florianópolis: Insular. 

Dias Sobrinho, J., & Ristoff, D. I. (2003). Avaliação e compromisso público: a 

educação superior em debate. Florianópolis: Insular. 

Diniz, M. I. (2009). Consolidação dos dados acadêmicos, orçamentários e de 
pessoal referentes aos acordos e metas do programa de apoio a planos de 
reestruturação das universidades. Disponível em:  
www.andifes.org.br/.../Relatorio%20do%20periodo_maio%20a%20outubro%20de%2 
 

 

Dourado, L. F. (2002). Reforma do estado e as políticas para a educação superior no 

Brasil nos anos 90. Educ. Soc. Campinas, 23(80), 234-253. 

Dourado, L. F., Catrani, A. M., & Oliveira, J. F. (2003). Políticas e gestão da 

educação superior: transformações recentes e debates atuais. São Paulo: 

Alternativa. 



188 
 

Fernandes, M. N., Barales, R. F., Santos, T. R., & Gomide, S. J. (2007). Percepção 

de efetividade organizacional: construção e validação de uma medida do 

construto. Psicilogia organizacional e trabalho, 7(2), 115 -132. 

Ferreira, P. V. (2014). Avaliação institucional como instrumento de gestão e 

plenejamento estratégico. Revista formadores: vivências e estudo, 7(3), 45-62. 

Fonseca, J. J. S. da. (2002). Metodologia da pesquisa científica. Ceará: 

Universidade Estadual do Ceará. 

Francisco, T. H., Nakayama, M. K., Melo, P. A., Pitta, M. A., & Oliveira, F. P. (2015). 

Análise epstemológica da avaliação institucional da educação superior brasileira: 

reflexões sobre a transposição de paradigmas. Avaliação, 20(2), 531- 562. 

Gil, A. C. (2008). Como elaborar projetos de pesquisa.(4a ed.). São Paulo: Atlas. 

Godoy, A. S. (1995). Pesquisa qualitativa: tipos fundamentais. Revista de 

Administração de Empresas, 35(3), 20-29. 

Gomes, A. M. (2003). Exame nacional de cursos e política de regulação estatal do 

ensino superior. Caderno de Pesquisa, 120, 28-149. 

Gumbwsky, A. (2017). Os impactos e mudanças promovidos pela avaliação 

institucional no ensino de graduação das instituições de ensino superior 

fundacionais municipais catarinenses sob a influência do programa de avaliação 

institucional das universidades brasileiras - PAIUB. Avaliação, 22(2), 358-372. 

Hoffmann, J. (2005). Avaliação: mitos e desafios. Porto Alegre: Mediação. 

INEP  -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2000). Evolução do ensino superior - graduação 1980 -1998. Disponível em: 

https://ces.ibge.gov.br/base-de-dados/metadados/inep/censo-da-educacao-

superior.html 

INEP -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2006). Educação superior brasileira (1991-2004) - Amazonas. Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-

/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/491315 Brasília: INEP/MEC. 

_______. Modelos instittucionais da educação superior. (Coleção educação superior 

em debate. (v.7). Brasília: INEP/MEC. 

Inep -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2009). Sistema nacional de avaliação da educação superior - SINAES: da 

concepção à regulação (5a ed). Disponível em: 

http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484109/SINAES+-

+Sistema+Nacional+de+Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+Educa%C3%A7%C3%A3



189 
 

o+Superior+Da+Concep%C3%A7%C3%A3o+%C3%A0+Regulamenta%C3%A7%

C3%A3o+5a+ed+amp/d98724bf-b529-4a88-a5f9-e62b9d6f9ebc?version=1.4  

INEP -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2015). Plano nacional de educação - PNE 2014-2024: Linha de Base. Disponível 

em: http://portal.inep.gov.br/informacao-da-publicacao/-

/asset_publisher/6JYIsGMAMkW1/document/id/493812Brasília. 

INEP -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2015). Sistema nacional de avaliação da educação superior: política institucional 

de integração e de avaliação do egresso na melhoria da IES. (vol. 3).  Disponível 

em: http://portal.inep.gov.br/documents/186968/484109/SINAES+-

+Sistema+Nacional+de+Avalia%C3%A7%C3%A3o+da+Educa%C3%A7%C3%A3

o+Superior+Vol+3/4aa14291-0451-4017-b280-19f313eb4116?version=1.0 

INEP  -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2016). Censo da educação superior 2016: notas estatísticas. Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/censo_superior/documentos/2016/

notas_sobre_o_censo_da_educacao_superior_2016.pdf Brasilia  

INEP -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2017). Instrumento de avaliação de curso: presencial e a distância, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento. Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instr

umentos/2017/curso_autorizacao.pdf Brasília. 

INEP -  Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(2017). Instrumento de avaliação de cursos de graduação: presencial e a 

distância. Disponível em: 

http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_cursos_graduacao/instr

umentos/2016/instrumento_2016.pdf 

LDBEN - Lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional. Art. 53 e 54 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Disponível em: 

https://www.portaleducacao.com.br/conteudo/artigos/educacao/art-53-e-54-da-lei-de-

diretrizes-e-bases-da-educacao-nacional/42659 

Lakatos, S. M. E. (2017). Metodologia do Trabalho Cientifico. (8a ed.). São Paulo: 

Atlas. 

Lei no 5. 540, de 28 de novembro de 1968. (1968, 28 de novembro). Fixa normas de 

organização e funcionamento do ensino superior e sua articulação com a escola 

média, e dá outras providências.  Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/1960-1969/lei-5540-28-novembro-1968-

359201-publicacaooriginal-1-pl.html 



190 
 

Lei no 10.172, de 09 de janeiro de 2001. (2001, 09 de janeiro). Aprova o Plano 

Nacional de Educação e dá outras providências. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf_legislacao/tecnico/legisla_tecnico_lei10

172.pdf 

Lei no 10.468, de 20 de junho de 2002. (2002, 20 de junho). Altera o art. 3º da Lei nº 

4.069-A, de 12 de junho de 1962, dando nova denominação à Universidade do 

Amazonas. Disponível em: http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2002/lei-10468-

20-junho-2002-464718-publicacaooriginal-1-pl.html 

Lei no 10.861, de 14 de abril de 2004. (2004, 14 de abril). Institui o Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior - SINAES e dá outras providências.  

Disponível em: http://www.camara.gov.br/sileg/integras/756047.pdf 

Lei no 10.891, de 09 de julho de 2004. (2004, 09 de julho). Institui a Bolsa-Atleta. 

Disponível em:      http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2004/lei-10891-9-julho-

2004-532976-publicacaooriginal-15545-pl.html 

Lei no 13.005, de 25 de junho de 2014. (2014, 25 de junho).  Aprova o Plano 

Nacional de Educação - PNE e dá outras providências. Disponível em: 

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/lei/2014/lei-13005-25-junho-2014-778970-

publicacaooriginal-144468-pl.html 

Libâneo, J. C. (2005). Pedagogia e pedagogos para que? São Paulo: Cortez. 

Macedo, A. R., Trevisan, L. M., Trevisan, P., & Macedo, C. S. (2005). Educação 

superior no século XXI e a reforma universitária no brasileira. Ensaio. aval. pol. 

públ. Educ.,  13, 127-148. 

Maia, L. C., & Santos, M. d. (2015). Gestão da biblioteca universitária: análise com 

base nos indicadores de avaliação do MEC. Perspectivas em ciência de 

informação, 20(2), 100-119. 

Mancebo, D., Do Vale, A. A., & Martins, T. B. (2015). Políticas de expansão da 

educação superior no Brasil: 1995 - 2010. Revista brasileira de educação, 20(60), 

31-50.  

Marchelli, P. S. (2007). O sistema de avaliação externa dos padrões de qualidade da 

educação superior no Brasil: condições sobre os indicadores. Ensaio: aval. pol. 

públi. educ, Rio de Janeiro, 15(56), 351-372. 

Marconi, M. d., & Lakatos, E. M. (2017). Fundamentos de metodologia científica. (8a 

ed.). São Paulo: Atlas. 

Marinho, A., & Façanha, L. O. (2001). TD0787 - Programas sociais: efetividade, 

eficiência, eficácia como dimensões operacionais da avaliação. Disonível em: 

http://www.ipea.gov.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=406

0 



191 
 

Marques, C. S., Pereira, B. A., & Alves, J. N. (2010). Identificação dos principais 

fatores relacionados à infraestrutura universitária: uma análise em uma IES 

pública. Revista Sociais e Humanas, 23(1), 91-103.  

Marques, W. (2013). Expansão e oligopolização da educação superior no Brasil. 

Avaliação, 18(1), p. 69 - 83. 

MEC - Ministério da Educação (2004). Diretrizes para a avaliação das instituições de 

educação superior. Disponível em: 

http://www.ceuma.br/cpa/downloads/Diretrizes_Avaliacao_IES.pdf 

MEC - Ministério da Educação (2007). Reestruturação e expansão das 

universidades federais: diretrizes gerais. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/sesu/arquivos/pdf/apresentacaoreuni.pdf  

 MEC - Ministério da Educação (2009). Programa de apoio a planos de 

reestruturação e expansão das universidades federais - REUNI -2008 - Relatório 

do primeiro ano. Disponível em: http://reuni.mec.gov.br/o-que-e-o-reuni 

MEC - Ministério da Educação (2012). Análise sobre a expasão das universidades 

federais 2003 a 2012. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1

2386-analise-expansao-universidade-federais-2003-2012-pdf&Itemid=30192 

MEC - Ministério da Educação (2014). A democrartização e expansão da educação 

superior no país: 2003 a 2014. Disponível em: 

http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_docman&view=download&alias=1

6762-balanco-social-sesu-2003-2014&Itemid=30192 

Mendonça, A. W. P. C. (2000). A universidade no Brasil.  Revista brasileira de 

educação, 14, 131-194. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/rbedu/n14/n14a08  

Minayo, M. C. (1994). Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. Petrópolis, RJ: 

Vozes. 

Minayo, M. C., Deslandes, S. F., & Gomes, R. (2015). Pesquisa social: teorias, 

métodos e criatividade. Petrópolis: Vozes. 

Novelli, P. (2001). O conceito de educação em Hegel. Interface, 5(9), 65-88. 

Disponível em: http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S1414-

32832001000200005&script=sci_abstract&tlng=pt 

Oliveira, M. F. (2011). Metodologia científica: um manual para a realização de 

pesquisas em edministração. Disponível em: 

https://adm.catalao.ufg.br/up/567/o/Manual_de_metodologia_cientifica_-

_Prof_Maxwell.pdf. 



192 
 

Piana, M. C. (2009). As políticas educacionais: dos princíos da organização à 

proposta de democratização. São Paulo: Unesp. 

Queiroz, T. D. (2003). Dicionário prático de pedagogia. São Paulo: Rideel. 

Ramalho, W. (2010). Reflexão sobre a geração de indicadores como ferramenta 

gerencial e de planejamento social. Finanças dos Municípios Mineiros, 6, 130-

133. 

Romanelli, O. d. (2014). História da educação no Brasil. Petrópolis:RJ: Vozes. 

Rosco, J. A. (2000). A autoavaliação institucional como processo de formação do 

professorado. In J. Dias Sobrinho, & D. I. Ristoff. Universidade desconstruída. (pp. 

73-94). Florianópolis-SC: Insular. 

Sabóia, R. M. (2015). O REUNI na UFAM: repercussões na gestão pedagógica. 

(Dissertação de Mestrado em Educação. Universidade Federal do Amazonas. 

Progrma de Pós-Graduação em Educação. Manaus, AM, Brasil).  

Sampaio, H. (1991). Evolução do ensino superior brasileiro, 1808 - 1990. Núcleo de 

pesquisa sobre o ensino superior. Disponível em: 

http://nupps.usp.br/downloads/docs/dt9108.pdf 

Santos, A. P., & Cerqueira, E. A. (2009). Ensino superior: trajetória e políticas 

recentes. IX Colóquio internacional sobre gestão universitária na America do Sul. 

Disponível em: http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/35836 

Santos, L. S. (2017). Avaliação externa do ensino superior: prevalência de 

objetividade ou subjetividade do instrumento de avaliação in loco. XIII congresso 

de educação - EDUCERE, 307-319. Disponível em: 

http://educere.bruc.com.br/arquivo/pdf2017/23933_12679.pdf 

Silva, A. F., & Martins, T. C. (2014). O REUNI no contexto de expansão das 

universidades federais de 2003 a 2012. A gestão do conhecimento e os novos 

modelos de universidade. XIV Colóquio Internacional de Gestão Universitária. 

Florianópolis, SC, Brasil. 

Silva, J. d., & Sguissardi, V. (2001). Novas faces da educação superior no Brasil: 

reforma do estado e mudanças na produção. Bragança Paulista, SP: Cortez. 

Silva, J. R., Almeida, C. D., & Guindani, J. F. (2009). Pesquisa documental: pistas 

teóricas e metodológicas. Revista Brasileira de história e ciências sociais, 1-15. 

Disponível em: https://www.rbhcs.com/rbhcs/article/view/6 

Silva, M. V. (2013). (Re)lendo a trajetória do ensino superior no Brasil: implicações 

na formação de professores para a educação básica. Saberes em perspectiva, 

3(7), 29-50. 

Soares, M. S. (2002). A educação superior no Brasil. Porto Alegre:RS. 

http://repositorio.ufsc.br/xmlui/handle/123456789/35836


193 
 

Teixeira, A. (1999). Educação no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ. 

Tenório, R. M., & Andrade, M. A. (2009). A avaliação da educação superior no Brasil: 

desafios e perspectivas. Salvador: Edufra. Scielo Books 

<http://boocks.scielo.org>. 

UFAM - Universidade Federal do Amazonas (2006-2008). Relatório de autoavaliação 

institucional. Disponível em: http://www.cpa.ufam.edu.br/relatorio.html 

UFAM - Universidade Federal do Amazonas (2011). Relatório Parcial de 

Autoavaliação: ufam multicampi. Disponível em: http://www.cpa.ufpa.br/docs/relat-

2011-cpa.pdf 

UFAM - Universidade Federal do Amazonas (2014-2015). Comissão Própria de 

Avaliação: manual. Disponível em: http://www.cpa.ufam.edu.br/manual.html 

UFAM - Universidade Federal do Amazonas (2015). Manual da CPA.  Disponível em:  

http://www.cpa.ufam.edu.br/manual.html 

UFAM - Universidade Federal do Amazonas (2018). Relatório de autoavaliação da 

UFAM: AVALIES/2017. Disponível em: http://www.cpa.ufam.edu.br/relatorio.html 

Vieira, R. L. (2008). Políticas Públicas de Avaliação da educação Superior – o 

SINAES na universidade pública estadual: o caso da universidade do estado da 

Bahia. Disponível em: 

http://www.dominiopublico.gov.br/pesquisa/DetalheObraForm.do?select_action=&

co_obra=134401 

Yarzábal, L. (2002). Consenso para a mudança na educação superior. Curitiba: 

Champagnat. 

Zandavalli, C. B. (2009). Avaliação da educação superior no Brasil: os antecedentes 

hitóricos do SINAES. Avaliação, Campinas;Sorocaba, SP, 14(2), 385-438. 

 


