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RESUMO 

 

A inovação tem sido considerada como diferencial competitivo essencial para as 
empresas. Em IES - Instituições de Educação Superior não é diferente, práticas de 
inovação em instituições de educação promovem a competitividade acadêmica, 
podem elevar a qualidade do ensino e reinventar o papel da educação superior. A 
inovação no ensino superior é indispensável para atender às demandas do novo 
perfil dos alunos e da sociedade atual. Esse trabalho teve como objetivos: Analisar 
como a inovação é praticada pela IES FAVAG, a partir de suas características e 
práticas consideradas inovadoras; propor modelo de avaliação de Inovação em IES; 
validar modelo de avaliação junto a dirigentes da FAVAG e identificar as práticas 
inovadoras da FAVAG através do modelo proposto com o corpo docente da IES. Os 
principais autores que embasaram o trabalho foram Marcos Masseto (2004) e o 
Instrumento de Avaliação de Cursos do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior, realizado pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira. A pesquisa foi realizada em uma faculdade privada 
(FAVAG) localizada no Norte de Minas Gerais. O trabalho caracteriza-se como 
estudo de caso e a metodologia utilizada foi abordagem qualitativa e quantitativa. 
Para obtenção dos dados foram realizadas entrevistas semiestruturadas e aplicação 
de questionários, através de link do Google Forms. A pesquisa resultou em um 
Modelo de Avaliação com vinte e dois critérios de inovação em IES. Os resultados 
obtidos apresentam as melhores práticas avaliadas na opinião dos professores da 
instituição.  
 
Palavras-chaves: inovação; inovação educação superior; avaliação inovação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

 
Innovation has been considered as an essential competitive differential for 
companies. In IES - Higher Education Institutions is no different, innovation practices 
in educational institutions promote academic competitiveness, can raise the quality of 
teaching and reinvent the role of higher education. Innovation in higher education is 
indispensable to meet the demands of the new profile of the students and the current 
society. This work had as objectives: To analyze how innovation is practiced by IES 
FAVAG, based on its characteristics and practices considered innovative; propose a 
model of innovation evaluation in HEI; validate an evaluation model with the FAVAG 
leaders and identify the innovative practices of the FAVAG through the proposed 
model with the IES faculty. The main authors that supported the work were Marcos 
Masseto (2004) and the Course Evaluation Instrument of SINAES - National System 
for the Evaluation of Higher Education, conducted by INEP - National Institute of 
Educational Studies and Research Anísio Teixeira. The research was conducted at a 
private college in the north of Minas Gerais. The work is characterized as a case 
study and the methodology used was a qualitative and quantitative approach. To 
obtain the data, we conducted semi-structured interviews and questionnaires, 
through a Google Forms link. The research resulted in an Evaluation Model with 
twenty-two innovation criteria in HEI. The results obtained present the best and worst 
practices evaluated in the opinion of the institution's teachers. 
 

Keywords: innovation; innovation higher education; innovation evaluation. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A história da educação superior no Brasil começa ainda no período colonial, quando 

e educação superior se reduzia a poucos cursos sobre a responsabilidade dos 

jesuítas e seguia modelos de Coimbra, em Portugal. Nesse período a educação era 

privilégio de poucos, embora essa situação tenha perdurado por muito tempo. Em 

1931, com a criação do Estatuto das Universidades Brasileiras, pelo então 

presidente Getúlio Vargas, além das universidades religiosas, as universidades 

mantidas pelo Estado passaram oficialmente a ser públicas (federal, estadual ou 

municipal), contando também com a expansão para outros estados e com novos 

cursos, principalmente nas áreas de humanas e sociais. Esse período foi marcado 

pela expansão de matrículas, ainda que ainda fosse direcionado para classes 

consideradas mais privilegiadas (Cunha, 2007).  

 

A reforma universitária de 1968, instituída oficialmente pela Lei n°. 5.540, de 28 de 

novembro de 1968, trouxe mudanças importantes para a educação superior, como a 

implantação do vestibular classificatório, indissociabilidade das atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, criação de cursos de curta duração, fim das cátedras, dentre 

outras inovações, que também colaboraram para o aumento da iniciativa privada na 

educação superior.  Outras grandes mudanças se deram na década de 1970, com 

uma sociedade cada vez mais urbanizada e industrializada e com a população a fim 

de ter uma formação pessoal e ascensão profissional, os movimentos estudantis 

lutaram pela bandeira de “mais verbas e mais vagas”, resultando em uma autonomia 

maior de gestão pelo governo para as IES – Instituições de Ensino Superior privadas 

(Vieira e Nogueira, 2017). Mas a maior contribuição para a expansão da educação 

superior foi a Constituição da República de 1988, que possibilitou que a iniciativa 

privada ingressasse no setor, contribuindo significativamente para o aumento de 

instituições de ensino. 

 

A iniciativa privada aproveitou essa oportunidade de novos consumidores, que 

resultou uma abertura rápida de novas faculdades e novos cursos. Entre 1960 e 

1980, o número de matrículas no ensino superior passou de 200 mil para 1,4 milhão, 

em um crescimento de quase 500% no setor privado (Sampaio, 2017). Segundo 
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Rodrigues (2016) esse crescimento proporcionado pela iniciativa privada no ensino 

superior é uma realidade mundial, já que ela cumpre uma função política, abrindo 

espaço para a prática da liberdade de ensino e da pluralidade de concepções 

pedagógicas. Cumpre também uma função estratégica, liberando o poder público de 

alocações de recursos e de atividades de gestão do ensino e cumpre uma função 

tática, especializando algumas instituições no que é específico da formação 

profissional e do compromisso com o desenvolvimento econômico e social na 

abrangência de suas áreas de influência e especializando outras no que é específico 

do ensino de pós-graduação e da pesquisa científica e tecnológica. 

 

No final da década de 1990, a Lei 9394/1996 que passou a permitir a finalidade 

lucrativa para as IES privadas, contribuiu ainda mais para a massificação da 

educação superior. Essa situação, obviamente, fez com que o número de oferta de 

vagas se tornasse maior do que a demanda, obrigando as IES a melhorarem sua 

gestão, seus processos e se tornarem mais atrativas para seus clientes, conforme 

afirma Oliveira (2004): “com as mudanças que vem ocorrendo no mundo e de forma 

muito rápida, o importante é que as instituições de ensino superior se abram para 

estas mudanças e transformações”. O aumento da demanda, dos concorrentes e a 

mudança no perfil dos alunos, exigiu a melhoria da competitividade das IES. Essa 

competividade, para algum autores (Gorni, Dreher, e Machado 2009; Bessant e Tidd 

2009; Moreira e Vargas 2015; Santos e Silva 2016; Vasconcellos et al., 2017) só 

pode ser alcançada através de uma gestão inovadora. 

 

O tema inovação está em alta nos negócios, e não é só mais uma tendência. 

Independentemente do tamanho da empresa, a inovação tornou-se essencial para a 

sustentabilidade e competitividade do empreendimento. A inovação traz benefícios 

não só para a empresa, mas contribui significativamente para o desenvolvimento 

econômico e tecnológico de um país (Chibás, Pantaleon, e Rocha, 2013). A 

empresa pode inovar de diversas formas, seja nos seus produtos, serviços, 

processos, gestão, posicionamento, cultura, dentre outros.  

 

O ambiente competitivo e a globalização exigem que as empresas tenham resposta 

rápida às exigências dos consumidores, ou a demandas que eles ainda não sabem 
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que possuem. Ideias e soluções inovadoras podem ainda otimizar processos, reduzir 

custos ou maximizar os lucros das empresas. (Davila et al., 2007; Bessant e Tidd 

2009) 

 

A literatura sobre inovação frequentemente afirma que ela é necessária para que a 

organização se torne competitiva, porém a implementação é uma tarefa muitas 

vezes complexa, cabendo ao gestor identificar quais fatores possibilitam uma boa 

gestão de inovação (Smith et al., 2008).  Silva e Di Serio (2017) afirmam ainda que 

uma das dificuldades possa ser a falta de um conceito claro do que é inovação e de 

métodos claros para colocá-la em prática. Smith et al. (2008) apontam que poucas 

foram as tentativas de reunir todo o conhecimento que se tem em inovação em um 

único modelo. Segundo Govindarajan (2016), “a falta de uma ferramenta simples 

para mensurar a inovação é uma dificuldade dos gestores, que lidam com a tensão 

de que devem inovar e conduzir o negócio ao mesmo tempo”.  

 

Na área da educação superior não é diferente. Embora as IES sejam 

tradicionalmente conhecidas como ambientes de conhecimento, a realidade de 

muitas delas ainda é de um ensino tradicional. Oliveira (2004) ressalta que as IES 

precisam se adaptar às mudanças que vem ocorrendo no mundo de forma rápida, 

pois as profissões estão mudando, as carreiras profissionais não são mais as 

mesmas e é preciso atenção especial ao ensino e a forma como concebemos a 

formação profissional. Ele aponta ainda que os gestores precisam de criatividade e 

flexibilidade acadêmica, para que os espaços de ensino se tornem mais 

desafiadores, produtivos e prazerosos. Fiates et al. (2012) apontam que “as IES 

relacionam-se com as mudanças de maneira muito mais intensa, uma vez que 

precisam adaptar-se não apenas às transformações do setor educativo, mas 

sobretudo precisam formar indivíduos capazes de lidar com as mudanças em todas 

as esferas da sociedade. ” 

 

A FAVAG – Faculdade Vale do Gorutuba, é uma instituição de ensino localizada em 

Nova Porteirinha, Norte de Minas Gerais. Iniciou suas atividades em setembro de 

2003 com quatro cursos: Administração, Pedagogia, Matemática e Serviço Social, 

aos quais se integraram, posteriormente, os cursos de Direito, Enfermagem, 
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Engenharia Civil, Arquitetura, Ciências Contábeis e Teologia. A instituição contava, 

no 2º semestre de 2018, com 1.326 alunos matriculados nos seus seis cursos, com 

36 turmas, se firmando como uma instituição superior de referência regional. A IES, 

apesar de não ter um plano estruturado de inovação, tem adotado desde 2015 

iniciativas consideradas inovadoras, tais como: capacitação para docentes em 

metodologias inovadoras de ensino, alterações na estrutura física de salas, 

laboratórios e espaços de convivência, aluno como protagonista do conhecimento, 

projetos de integração entre alunos e comunidade, novos métodos de avaliação e 

atividades complementares, entre outras. As iniciativas para inovar partem 

principalmente do diretor geral da faculdade, que busca novas experiências em IES 

brasileiras e internacionais.  

 

Na literatura é possível encontrar modelos de mensuração de inovação das 

empresas (Shapiro, 2001; Mendel, Oliveira e Mendel, 2004; Silva, Hartmann e Reis, 

2006; Sawhney, Wolcott e Arroniz, 2006; Manual de Oslo, 2006;  Mackinnons, 2007; 

Bachmann e Destafani, 2008;  Scherer e Carlomagno, 2009; Tidd, Bessant e Pavitt, 

2009; Cavalcante, Carvalho e Reis, 2011) porém as formas de inovar podem ser 

variadas, de acordo com cada modelo. Não foi possível, contudo, identificar um 

modelo que atendesse às especificidades de uma IES. Com base nesse cenário, a 

pergunta norteadora dessa pesquisa é: Como a inovação é praticada pela IES 

FAVAG, a partir de suas características e práticas consideradas inovadoras? 

 

Para responder a essa pergunta, foram definidos os seguintes objetivos de 

pesquisa: 

 

• Objetivo geral:  

o Analisar como a inovação é praticada pela IES FAVAG, a partir de 

suas características e práticas consideradas inovadoras. 

• Objetivos específicos:  

o Propor modelo de avaliação de Inovação em IES; 

o Validar modelo de avaliação junto a dirigentes da FAVAG; 

o Identificar as práticas inovadoras da FAVAG através do modelo 

proposto com o corpo docente da IES.   
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A realização deste trabalho justifica-se pelo interesse da pesquisadora pelo tema, 

que após vivenciar as práticas adotadas pela IES que atua, sentiu a necessidade de 

medir as práticas implementadas na instituição. Os resultados da pesquisa poderão 

servir de apoio para a tomada de decisões e estruturação de um projeto de inovação 

na FAVAG. Outras IES poderão se beneficiar do trabalho, visto que nas pesquisas 

realizadas, não foi identificado um modelo de avaliação de inovação em IES. 

 

Do ponto de vista acadêmico, inclusive, pode-se considerar que esta é uma 

pesquisa nova, visto que não foram encontrados modelos de mensuração de 

inovação em IES. A maior parte das pesquisas sobre inovação em IES tratam de 

inovação em metodologias de ensino ou de experiências isoladas em cursos 

específicos.  

 

O presente trabalho está estruturado em capítulos, sendo: o primeiro esta 

introdução, que apresenta a problematização, os objetivos e as justificativas da 

pesquisa. O segundo capítulo apresenta as bases teóricas que utilizadas na 

pesquisa. O terceiro capítulo apresenta a metodologia proposta para realização 

deste estudo. O quarto capítulo dispõe da apresentação e análise dos resultados e o 

quinto capítulo as considerações finais. Por último, encontram-se as referências, 

anexos e os apêndices utilizados. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Neste capítulo apresentam-se os conceitos teóricos que constituem a base desta 

pesquisa. 

 

2.1 Inovação: conceitualização e tipologias 

 

Inovação é uma palavra latina, derivada do termo innovatio, e que em seu sentido 

literal significa criar algo novo. Schumpeter (1961) classifica a inovação como um 

processo de destruição criativa, que substitui o obsoleto sem resistência dos 

consumidores e produtores e que faz desaparecer a concorrência perfeita. 

Damanpour (1996) associa a inovação a um produto ou serviço novo que atenda às 

necessidades e desejos dos usuários, mas que supere suas expectativas. Peter 

Drucker (1998) acredita que a inovação é o esforço para realizar mudanças com 

foco no potencial econômico ou social de um empreendimento. Messina (2001, 

p.226) conceitua a inovação como “algo aberto, capaz de adotar múltiplas formas e 

significados, associados com o contexto no qual se insere”. Barbieri (2003) prefere 

conceituar a inovação através da equação inovação = ideia + ação + resultados. 

Outro conceito importante de inovação é do Manual de Oslo (2006, p.55): 

 

Uma inovação é a implementação de um produto (bem ou serviço) novo ou 
significativamente melhorado, ou um processo, ou um novo método de 
marketing, ou um novo método organizacional nas práticas de negócios, na 
organização do local de trabalho ou nas relações externas. (Manual de Oslo, 
2006, p.55) 

 

A inovação também não é necessariamente, uma mudança tecnológica (Davila, 

Epstein e Shelton, 2007). Bessant e Tidd (2009) afirmam que a inovação é norteada 

pela habilidade de criar relações, identificar oportunidades e tirar vantagem delas. 

Capaldo (2014) define inovação como “a comercialização de uma invenção por meio 

da produção e venda de um bem ou serviço novo”. Porém, apesar de ter conceitos 

similares, a inovação e a invenção são conceitos diferentes: a invenção é o esforço 

para conceber algo para atingir um objetivo, e a inovação é seu primeiro uso 

(Cativelli e Lucas, 2016). Como visto, é difícil encontrar na literatura um conceito 
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padrão de inovação, não há clareza na sua conceituação, sequer na 

operacionalização (Silva e Di Serio, 2017). 

 

Há diferentes tipos de classificação da inovação. O Manual de Oslo (2006) distribui 

as inovações: i) por produto: bem ou serviço novo ou melhorado; ii) inovação de 

processo: mudança ou melhoria no método de produção ou distribuição de um bem 

ou serviço; iii) inovação em marketing: mudança ou melhoria na concepção, 

embalagem, posicionamento, promoção ou preço de um bem ou serviço e; iv) 

inovação organizacional: novos métodos no negócio da empresa, na organização do 

seu trabalho ou nas suas relações externas. Bessant e Tidd (2009) possuem uma 

classificação semelhante: i) inovação em produto: mudanças nas coisas (produtos 

ou serviços); ii) inovação no processo: mudança na forma de criar, apresentar, 

ofertar as coisas; iii) inovação de posição: mudança no conceito de introduzir as 

coisas e inovação de paradigma: mudanças nos modelos mentais do que a empresa 

faz.  

 

Já Davila, Epstein e Shelton (2007) categorizam as inovações como: i) incrementais, 

quando são realizadas melhorias moderadas em produtos e processos de uma 

organização; ii) semi radicais, quando são realizadas mudanças substanciais no 

modelo de negócio ou na tecnologia, mas não em ambas e; iii) radicais, quando as 

mudanças ocorrem de forma significativa na tecnologia e modelo de negócios de 

uma organização.  

 

A inovação também pode ser classificada como aberta ou fechada. No sistema 

fechado, a inovação é focada em métodos internos da organização, onde a empresa 

tem controle de todas as etapas dos processos e tem a própria organização como 

fonte de conhecimentos e recursos, funcionando como uma barreira para 

concorrentes (Engeroff e Balestrin 2008; Thomas, Bignetti 2009). Na inovação 

aberta são utilizados conhecimentos externos de clientes, concorrentes, órgãos 

reguladores, governo, fornecedores, instituições de pesquisa e ensino, dentre outros 

diversos, para tornar o processo de inovação mais rápido e eficiente, alterando o 

padrão de competição entre as empresas e sem depender somente do 
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conhecimento e pesquisa interno (Engeroff e Balestrin, 2008; Silva e Silva, 2015; 

Silva e Dacorso, 2016). 

 

A capacidade de uma empresa de inovar melhor e continuamente é o único fator 

capaz de garantir o seu futuro (Davila et al., 2007). A inovação é considerada um 

fator competitivo para as empresas (Gorni, Dreher, e Machado 2009; Bessant e Tidd 

2009; Moreira e Vargas 2015; Santos e Silva 2016; Vasconcellos et al., 2017) e 

também para o país (Chibás, Pantaleon, e Rocha, 2013). Segundo Faria e Fonseca 

(2014) diferentes tipos de organizações buscam a inovação e, dependendo de cada 

realidade, é preciso buscar fatores para fomentá-la ou eliminar as barreiras para que 

ela aconteça. Moreira e Vargas (2015, p.188) afirmam que “as capacidades 

inovadoras das empresas impactam diretamente suas condições de competir no 

mercado e de promover o surgimento de soluções capazes de gerar benefício 

econômico.” A inovação é uma necessidade para que as organizações sobrevivam, 

deixando de ser um artigo de luxo (Carvalho, Tadeu, Burcharth e Oliveira, 2017). 

 

Davila et al. (2007) afirmam que a inovação precisa ser uma teoria transformada em 

prática e que ela depende da liderança e do comprometimento de transformar o 

compromisso em ações. Gorni, Dreher e Machado (2009) acreditam que, para que a 

inovação aconteça, não basta simplesmente a intenção para a mudança, mas 

também um esforço de todos os envolvimentos em movimentos coordenados entre 

conhecimento e ação. Osenieks & Babauska (2014) reforçam que a inovação não é 

só uma ideia ou mudança, o “algo novo” que é gerado deve ser desenvolvido e 

explorado, a inovação real tem que gerar algum valor para a empresa ou usuário, 

seja valor econômico, estratégico ou outro. A inovação depende da liderança, 

habilidades, métricas, métodos e mentalidades dos líderes envolvidos 

(Govindarajan, 2016). 

 

A inovação depende de uma série complexa de fatores, tal como o tamanho da 

organização. As organizações maiores geralmente têm mais recursos, podendo a 

inovação tornar-se mais fácil; entretanto também podem ser mais resistentes às 

mudanças (Damanpou, 1996). Decidir inovar não é o suficiente. É necessário 

desenvolver uma estratégia, elaborar processos, preparar a organização e as 
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pessoas para as mudanças, para que uma inovação seja bem-sucedida, é 

importante que os gestores dediquem atenção especial ao projeto e aloquem mais 

esforço aos setores que necessitam de mais cuidado (Davila et al., 2007). A 

inovação é um processo complexo, que depende da interdependência dos atores 

envolvidos e seus diferentes conhecimentos, por isso a empresa deve conhecer 

suas capacidades, fraquezas e potenciais parceiros (Kubota, 2009). Bessant e Tidd 

(2009) acreditam que o problema da inovação é que ela é um risco: é necessário 

comprometer recursos sem saber se a inovação será concretizada ou se funcionará.   

 

Embora importantes e dependentes, os diversos conceitos podem fazer com que a 

inovação seja facilmente confundida com criatividade ou pesquisa e 

desenvolvimento (Chibás et al., 2013; Thomas e Bignetti, 2009; Silva e Di Siero, 

2017). Silva e Di Serio (2017) acreditam que a principal fragilidade da inovação é a 

multiplicidade de tipologias e a ausência de conceitos, tipologias, operacionalizações 

claras, e que sirvam como modelos para prática da inovação nas empresas. Esses 

fatores fazem com que a inovação possa ser “qualquer coisa”, tornando-a difícil de 

ser adotada, identificada e gerida nas organizações.  

 

Para Vasconcellos, Di Serio, Pereira e Baraldi (2017, p.74), “embora as empresas 

criem mecanismos que as impulsionem a inovar, gerar inovação ainda é o principal 

desafio”. Inclusive, ser uma grande organização não é uma regra absoluta para 

inovar. Vasconcellos et al. (2017) acreditam que pequenas ideias de mudanças 

oferecem menos riscos, são fáceis de serem introduzidas e orientam as 

organizações para a inovação, e por isso devem ser valorizadas.  

 

Ainda assim, Davila et al. (2007) creem que a inovação é o elemento chave para 

aumentar as receitas e lucros de uma empresa, e tal feito não seria possível 

somente com reengenharia e redução de custos. Quando uma empresa adota uma 

gestão inovadora, ela consegue otimizar os investimentos e reduzir os riscos através 

de alternativas que acelerem os processos de criação, geração e absorção de 

conhecimento (Thomas e Bignetti, 2009), melhoram seu desempenho operacional e 

estratégico, sua relação com a sociedade e clientes (Santos e Silva, 2016) e 
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conseguem transformar competências em resultados de inovação (Vasconcellos et 

al., 2017). 

 

2.1.1 Inovação em serviços 

 

Gorni, Dreher, e Machado (2009, p.4), definem inovações em serviços como a 

“construção de soluções adequadas aos problemas apresentados pelos clientes”. 

Fitzsimmons e Fitzsimmons (2010) afirmam que a inovação de serviços tem um 

efeito secundário em relação à inovação de produtos e que ela surge a partir da 

busca de informações de outras áreas, buscando formas criativas de agregar valor 

para o cliente. 

 

Para Lima e Vargas (2012) a inovação é comumente mais associada à manufatura e 

dificilmente avaliada em serviços devido à sua característica tecnicista. Na inovação 

em serviços, é comum que o cliente tenha uma participação mais efetiva, redefinindo 

a forma como o serviço é entregue, o que consequentemente, é inovador (Silva e 

Silva, 2015). Moreira e Vargas (2015, p.190) apontam que: 

 

O processo de inovação em atividades de serviços mostra-se uma tarefa que 
deve abarcar as especificidades do setor – alto dinamismo, interatividade 
entre o prestador e o cliente e elevada diversidade nas atividades, entre 
outras –, o que impõe o desafio de não somente transpor as lógicas 
consideradas para a inovação nas atividades industriais, mas de buscar 
prioritariamente um entendimento para o processo de inovação aplicado 
propriamente às atividades de serviços. (Moreira e Vargas, 2015, p.190) 

 
 

Kline e Rosenberg (1986) afirmam que a inovação deve atender a demandas do 

mercado e não somente requisitos técnicos de produtos. Nesse sentido, Vargas e 

Zawislak (2006) chegam a questionar se o setor de serviços é capaz de gerar 

inovações originalmente para suas atividades ou se suas mudanças são subproduto 

das inovações das indústrias. As inovações de serviços muitas vezes são tidas 

como não adequadas, tratadas como inovações não tecnológicas (Manual de Oslo 

2006). Kubota (2009) afirma que o setor de serviços apresenta inovações, porém 

com uma maneira menos tecnológica em relação às indústrias, e por esse motivo, 
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acredita que há uma deficiência em modelos de inovação para serviços em relação 

à indústria.  

 

2.2 Ensino Superior no Brasil: características e evolução 

 

A história da educação superior no Brasil tem início ainda no período colonial, com 

os cursos de artes, teologia e filosofia nos colégios jesuítas. O primeiro colégio 

jesuíta foi fundado na Bahia, em 1550. Nesse período os cursos eram frequentados 

principalmente por filhos de funcionários públicos, senhores de engenho, mineiros, 

criadores de gado, entre outros nobres, mas também por aqueles que se 

preparavam para o exercício do sacerdócio (Cunha, 2007). Figueiredo (2005, p.14) 

afirma que “Portugal impedia o desenvolvimento do ensino superior nas suas 

colônias, com medo dos movimentos de independência.” Os cursos seguiam o 

mesmo plano pedagógico e rituais utilizados pelos jesuítas da Europa, porém não 

tinham o mesmo valor para que estudantes brasileiros pudessem ingressar em 

outros cursos, como medicina ou direito, nas universidades Europeias, exigindo que 

repetissem o curso em Coimbra ou Évora para prestar equivalência. No final do 

século XVI, a Companhia de Jesus, principal responsável pelo ensino, foi expulsa do 

Império Português, trazendo transformações no panorama escolar com mudanças 

nos currículos e métodos de ensino (Cunha, 2007). 

 

Ainda que por muitos não fossem considerados como cursos superiores, os cursos 

das escolas jesuítas antecederam os cursos de engenharia, cirurgia, medicina, 

economia, agricultura, química e desenho técnico, oferecidos pela Academia Militar, 

e que foram instalados após a chegada de Dom João VI no país em 1808. Após a 

proclamação da Independência do Brasil, D. João VI criou por decreto o curso de 

direito em 1827 e, posteriormente, houve uma expansão discreta de cursos e 

faculdades, ambas isoladas e financiadas pelo governo até o final do império 

(Saviani, 2010). Cunha (2007, p. 63) alega que os cursos superiores nesse período 

foram criados para “formar burocratas para o Estado e especialistas na produção de 

bens simbólicos, subprodutos e formar profissionais liberais”. Martins (2002) aponta 

que essa lentidão na expansão educacional deu-se muito devido à pequena 

capacidade de financiamento do governo e de sua vontade política. Já Figueiredo 
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(2005) acredita que o fator que contribuiu para a expansão lenta do ensino superior 

foi o modelo agro exportador do país, que não demandava qualificação profissional. 

 

Com a Proclamação da República, a busca por melhorias na educação superior 

começou com o desejo de deputados constituintes de criar novas universidades, 

entretanto, não obtiveram sucesso devido a problemas financeiros. Somente após 

1930, com a criação do Ministério da Educação e com o avanço econômico do país 

devido à industrialização e urbanização, novos cursos e universidades foram criados 

e puderam contar com um percentual do imposto para financiamento da educação 

(Figueiredo, 2005). Nesse período também surgiram as escolas superiores livres, 

independentes do estado, mantidas por particulares e que facilitaram o acesso à 

educação superior. O objetivo era qualificar a força de trabalho, mas também por 

determinações ideológicas (Cunha, 2007). Martins (2002) aponta como resultado 

importante da criação das universidades particulares, a institucionalização da 

pesquisa científica, mobilizada principalmente por críticos e opositores do modelo de 

educação colonial, que tinha como principal interesse a formação profissional sobre 

controle do Estado e que deixava o país em atraso em relação às universidades 

europeias. Martins (2002, p.4) ainda enfatiza que “as universidades não seriam 

meras instituições de ensino, mas centros de saber desinteressados”.   

 

Sobre esse período, Cunha (2007, p.164) acrescenta:  

 

A função desempenhada pelo sistema educacional escolar, nas sociedades 
capitalistas, de fonte fornecedora de diplomas garantidores da posse de 
conhecimentos “apropriados” aos cargos conferidos de maior remuneração, 
prestígio e poder, chegou a ser ameaçada por aquele processo de 
expansão/facilitação: os diplomas das escolas superiores tendiam a perder 
raridade e deixar de ser instrumento de discriminação social eficaz e aceito 
como legitimo. A introdução dos exames vestibulares às escolas superiores 
foi uma tentativa de se restabelecer o desempenho daquela função. Além do 
mais, o imediatismo na busca de diplomas escolares de grau superior, 
acelerada pelo bacharelismo, comprometia a função do ensino, nesse grau, 
de formar os intelectuais orgânicos das classes dominantes. (Cunha, 2007, 
p.164) 
 
 

Entre 1930 e 1945, período conhecimento como a Era Vargas, caracteriza-se uma 

disputa entre lideranças católicas e laicas pelo comando da educação. A educação 
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superior sofreu novas mudanças: a criação da Reforma Francisco Campos, que 

criou o regulamento para funcionamento das universidades, ofereceu autonomia 

administrativa e didática e autorizou a cobrança de anuidades (Martins, 2002; 

Figueiredo, 2005). Saviani (2010) ainda afirma que nesse momento a universidade 

assumiu grandes dimensões sociais e políticas. Também nesse período, a criação 

da UNE – União Nacional dos Estudantes, que ao contrário do estatuto criado por 

Vargas, defendia:  

 

A universidade aberta para todos; diminuição da taxa de exame e matrícula; 
exercício da liberdade de pensamento, cátedra, imprensa e tribuna; 
independência das universidades frente ao Estado, com eleições para seus 
dirigentes pelos discentes e docentes; a livre associação dos estudantes 
dentro das universidades; a participação discente na elaboração dos 
currículos e a criação de monitorias e estágios. (Figueiredo, 2005 p. 14) 
 

Na década de 1960, os movimentos estudantis ainda lutavam por mudanças na 

educação superior no país, a principal bandeira que carregavam era a luta por “mais 

verbas e mais vagas” (Saviani, 2010), todo o sistema de ensino estava em pauta 

para uma reforma, porém o ensino superior era prioridade. Segundo Martins (2002, 

p.5) “o elitismo se refletia no atendimento de parcela mínima da população, 

sobretudo dos estratos mais privilegiados”. Em 1961 foi aprovada a LDBE-Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, que pretendia regulamentar o ensino público e 

privado no Brasil e insistia que o ensino superior deveria acontecer em 

universidades. Para a iniciativa privada, ela simbolizou a liberdade de ensino 

(Martins, 2002). Figueiredo (2005) ressalta que a lei colaborou para que o monopólio 

do ensino saísse das mãos do Estado, favorecendo a iniciativa privada.  

 

Em 1968 um novo projeto de reforma universitária buscou novamente atender às 

novas demandas da educação, que segundo Saviani (2010, p.6) eram contraditórios: 

 
De um lado, a demanda dos jovens estudantes ou postulantes a estudantes 
universitários e dos professores que reivindicavam a abolição da cátedra, a 
autonomia universitária e mais verbas e mais vagas para desenvolver 
pesquisas e ampliar o raio de ação da universidade; de outro lado, a 
demanda dos grupos ligados ao regime instalado com o golpe militar que 
buscavam vincular mais fortemente o ensino superior aos mecanismos de 
mercado e ao projeto político de modernização em consonância com os 
requerimentos do capitalismo internacional. (Saviani, 2010, p.6) 
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A reforma trouxe como resultados o fim da cátedra, unificou o vestibular e tornou-o 

classificatório, nomeou reitores e diretores, organizou o currículo em ciclos básicos e 

profissionalizantes, criou o sistema de créditos de disciplinas, institucionalizou a 

pesquisa, centralizou decisões em órgãos federais, regulamentou cursos de longa 

duração e proporcionou a matricula por disciplina (Figueiredo, 2005; Martins 2002). 

 

Figueiredo (2005) ressalta que na década de 1960 ainda prevalecia a seletividade e 

a dualidade de ensino: para a elite, educação superior de qualidade em 

universidades federais, e para os mais pobres, restavam as faculdades privadas de 

baixo nível. 

 

As décadas de 1980 e 1990 caracterizaram-se por “abertura indiscriminada, via 

autorizações do Conselho Federal de Educação, de escolas isoladas privadas” 

Saviani (2010, p.10), através de um “processo de privatização sem precedentes do 

ensino no país, caracterizando a educação como um grande negócio“ (Figueiredo, 

2005, p.3). Apesar do aumento do número de faculdades ter facilitado o acesso ao 

ensino superior, assim como programas sociais, tal como o "Universidade para 

Todos" (Figueiredo, 2005), Martins (2002) lembra que esse período também foi 

marcado pela redução da demanda para o ensino superior, muito em função da 

retenção e evasão de alunos no segundo grau, ampliação do número de cursos e 

fragmentação de carreiras. 

 

Martins (2002) considera que o atendimento à massa e não somente à elite foi a 

principal transformação da educação superior no século XX, mas ele também 

reconhece que há uma deficiência nesse acesso à educação superior pelos menos 

favorecidos, atribuída à baixa qualidade nos ensinos fundamental e médio. Saviani 

(2010) concorda com esta posição, e afirma que o caráter elitista ainda prevalecia 

nas universidades, onde a maior parte dos investimentos públicos se concentrava. O 

autor lembra que em 1997 uma nova alteração na LDBE, de 1996, introduziu a 

diferença entre centros universitários e universidades, sendo o primeiro o que ele 

chama de “universidades de segunda classe, que não necessita desenvolver 

pesquisa, enquanto alternativa para viabilizar a expansão, e, por consequência, a 

democratização da universidade a baixo custo” (Saviani, 2010 p.8).  
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Saviani (2010) acredita que essa política de expansão de faculdades e cursos tem 

rebaixado o ensino superior, descaracterizando seu papel de formar intelectuais de 

alto nível e de cientistas para desenvolvimento cientifico e tecnológico, deixando o 

país em desvantagem em relação a outros. Severino (2009) já afirmava que as 

universidades devem rever de forma crítica, criativa e competente a relação que têm 

com o conhecimento, vendo-o como um processo e não como produto. Saviani 

(2010) assegura que as faculdades estão direcionadas para a classe trabalhadora, e 

que a população caiu em uma passividade cultural e os universitários no 

academicismo. Neves (2007) opina que a mudança no modelo da educação superior 

brasileira, de educação para a elite para a educação em massa, dá atenção maior à 

formação técnica do que à formação acadêmica, distanciando ainda mais a 

população mais pobre das universidades de prestígio.  

 

Sobre a atuação das instituições de ensino superior, Severino (2009, p.3) acredita 

que vivenciam:  

 
Um momento de plena revolução tecnológica, capaz de lidar com a produção 
e transmissão de informações em extraordinária velocidade, num processo de 
planetarização não só da cultura mas também da economia e da política. 
Tratar-se-ia de um momento marcado pelo privilegiamento da iniciativa 
privada, pela minimalização da ingerência do Estado nos negócios humanos, 
pela maximalização das leis do mercado, pela ruptura de todas as fronteiras e 
barreiras entre estados e mercados. No plano mais especificamente filosófico, 
estaria em pauta uma crítica cerrada às formas de expressão da razão teórica 
da modernidade, propondo-se a desconstrução de todos os discursos por ela 
produzidos, todos colocados sob suspeita, inclusive aqueles da própria 
ciência. Este mundo novo dispensa a Universidade tradicional, forjada à luz 
das referências da modernidade, uma de suas expressões mais arrematadas. 
(Severino, 2009, p.3) 

 

Menezes (2011) aponta que nas últimas décadas a educação superior tornou-se 

“sem paredes” devido ao aparato tecnológico, criando o fenômeno da 

internacionalização nas instituições de ensino e que as estas buscam cada vez mais 

atender às demandas do mercado de trabalho, resultando em diversos modelos de 

ensino e de gestão universitária. Prates e Barbosa (2015) acrescentam como 

mudanças as novas políticas institucionais de acesso, como por exemplo, cotas para 
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negros, bolsas estudantis e sistemas de financiamento, além da classificação dos 

cursos em bacharelado, licenciatura e mais recentemente, os tecnológicos.  

 

2.2.1 As Instituições de Ensino Superior Privadas em Minas Gerais 

 

Em Minas Gerais a primeira universidade, a UFMG – Universidade Federal de Minas 

Gerais, foi organizada por aglutinação dos cursos de Escolas de Engenharia, Direito, 

Medicina, Odontologia e Farmácia, em 7 de setembro de 1927, sendo a segunda do 

país (Boaventura, 2009). De lá para cá, principalmente no início na década de 1960, 

a expansão do setor privado ocorreu predominantemente por meio dos 

estabelecimentos isolados de pequeno porte, não só em Minas Gerais, como em 

todo o país (Santos, 2016). A lei 5.540/68 implantava um novo sistema de ensino 

superior, com o aumento da iniciativa privada no ensino superior. Porém o 

crescimento considerável ocorreu na década de 1990, após a implantação da LDBE 

- Lei 9.394/96, que permitiu a criação de instituições de ensino superior com fins 

lucrativos (Paiva, Barbosa, Gonçalves e Costa, 2014). Logo mais, na primeira 

década dos anos 2000, as instituições de ensino superior privadas puderam contar 

com outros benefícios, tais como o Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), o 

Programa Universidade Para Todos – ProUni, a regulamentação da Educação a 

Distancia (EaD) através do Decreto n. 5.622/2005 e autonomia aos centros 

universitários, através do Decreto n. 4.914/2003 (Santos, 2016). 

 

Segundo o Censo da Educação Superior do Ministério da Educação (2016), havia 

em Minas Gerais 276 instituições de ensino superior privadas (sendo 9 

universidades, 19 centros universitários e 248 faculdades); destas, 44 estavam 

localizadas na capital (Belo Horizonte) e 232 no interior do Estado. Ao todo, 

representavam um total de 615.599 matriculas. Em 1995, esse número era de 103 

instituições de ensino privadas, com 102.298 matrículas.  

 

Segundo a SEMESP – Sindicado das Mantenedoras do Ensino Superior (2017), 

Minas Gerais é o segundo Estado brasileiro em número de alunos matriculados em 

cursos presenciais. Concentra em suas instituições de ensino superior 10,2% de 

matrículas em cursos presenciais, superado apenas pelo Estado de São Paulo 
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(25,9%). Em 2015, teve um crescimento de 0,8% em matrículas nas instituições 

privadas, contra 4,6% nas instituições públicas. O Estado é formado por 12 

mesorregiões. As mesorregiões que concentram a maior porcentagem de matrículas 

em cursos presenciais são: a Metropolitana de Belo Horizonte (41%) e o Triângulo 

Mineiro (15%). Nos cursos a distância (EaD) em instituições privadas houve um 

aumento de 6,5% de matriculas entre 2014 e 2015.  

 

Ainda segundo a SEMESP (2017), a porcentagem de evasão anual dos cursos 

presenciais no Estado, em 2015, chegou a 22,6% na rede privada. O ensino superior 

privado no Estado de Minas Gerais obteve, de 2009 a 2015, um crescimento de 18% 

em relação ao número de matrículas em cursos presenciais. As matrículas em 

cursos à distância no Estado de Minas Gerais registraram de 2009 a 2015 um 

crescimento de 35%, sendo um aumento de 47% na rede privada. O número de 

ingressantes (que iniciam o 1º ano) em cursos presenciais no Estado de Minas 

Gerais sofreu uma queda de 6,3% no período de 2014 a 2015 (227 mil para 213 mil). 

Na rede privada o decréscimo chegou a 9,6% (178 mil alunos em 2014 para 161 mil 

em 2015).  

 

Em 15 anos, o Estado de Minas Gerais registrou um crescimento de 232% no total 

de cursos presenciais, saindo de 974 cursos em 2000 e chegando a 3.238 em 2015. 

Na rede privada houve um aumento de 287% (590 cursos em 2000 para 2.281 em 

2015). Os cursos presenciais mais procurados pelos estudantes no Estado de Minas 

Gerais, em 2015, na rede privada foram: Direito (93 mil matrículas), Administração 

(46 mil) e Engenharia Civil (44 mil). 

 

2.3 A Inovação nas IES Privadas 

 

Segundo Nogueira, Souza, Queiroz e Silva, (2007), no Brasil, a inovação em 

Instituições de Ensino é uma herança dos processos de produção. A administração 

escolar nas décadas de 1960 e 1970 tiveram princípios inovadores da Administração 

Clássica, inovadores para a época, tais como racionalidade técnica, divisão do 

trabalho, hierarquia, controle de tempos e movimentos. Benini e Oliveira (2007, 

p.137) afirmam que, nesse período, a inovação deu-se por “uma preocupação com a 
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produtividade e com a eficiência da universidade. Isso é manifestação acentuada na 

despolitização dos conteúdos e dos conhecimentos, atribuindo relevância à 

educação tecnicista”. Desde então, segundo Messina (2001, p.227), “a inovação tem 

sido referência obrigatória e recorrente no campo educacional, empregada para 

melhorar o estado de coisas vigente”.  

 

Nogueira et al. (2007) ainda apontam que, nos anos 1980, as inovações passaram a 

ser a gestão democrática, participação coletiva do projeto-político-pedagógico e 

autonomia da escola, fundamentadas na luta pela democratização da educação, 

mas que nem sempre atendiam a necessidade, já que, segundo Messina (2001), as 

inovações vinham “de cima para baixo” através de diversas reformas curriculares 

conservadoras. Entretanto, desde que se foi dada mais autonomia para as 

instituições de ensino, tornou-se mais fácil implantar inovações. Lamarra e Garcia, 

(2015) acreditam que a melhor estratégia para enfrentar o cenário da educação atual 

deve basear-se em políticas institucionais inovadoras. 

 

Ferreira, Freitas e Moreira (2018, p.27) acreditam que a inovação na educação “é 

construída por meio de resistências e experiências acadêmicas alternativas, no 

sentido de construir um espaço de contradições, de criação e de utopia. ” O novo 

modelo de inovação nas IES atende às demandas da “sociedade do conhecimento”, 

com empenho na formação de profissionais, baseados no aumento da eficiência e a 

efetividade das organizações e na adaptação das instituições às condições locais. 

Masseto (2003) afirma que as exigências provocadas pela sociedade do 

conhecimento, que demandam novas habilidades e competências dos profissionais, 

que não só a técnica, e que trazem uma crise para as carreiras profissionais, são o 

que levam as IES a pensar no seu papel de formação profissional exigido pela 

sociedade atual e, necessariamente, a pensarem na inovação na educação superior. 

Audy (2017) acredita que as instituições de ensino devem ampliar sua missão de 

ensino e pesquisa e atuar como vetor do desenvolvimento econômico e social da 

sociedade, sendo esse processo de transformação ocorrendo via inovação. 

Segundo Benini e Oliveira (2007, p.139):  
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A universidade tem uma história. Antes direcionada pelo estado e agora pelo 
mercado econômico/social em constante mudança. O estado exerce o papel 
de provedor dos direitos universais por longa data, porém entrega o comando 
às forças externas à instituição. E a instituição superior, para manter-se em 
uma sociedade em movimento, deve estar também no centro das 
transformações, deve mover-se por si só. Nesse fluxo, a experiência 
inovadora toma assento e pode apresentar propostas desafiadoras e 
valorosas aos protagonistas universitários. (Benini e Oliveira, 2007, p.139) 

 

Nogueira et al. (2007) concordam que a inovação é norteada para o mercado ao 

afirmar que os gestores buscam visibilidade administrativa e pedagógica para se 

manterem presentes no campo e para promover inovações capazes de construir um 

diferencial em relação aos demais. Benini e Oliveira (2007) apontam que a inovação 

nas instituições de ensino brasileiras sempre foi voltada para reformas curriculares e 

na evolução institucional, mas que essas inovações devem agora refletir-se na 

produção de conhecimento, atendendo as exigências sociais e do mercado, sendo 

esse o seu principal desafio. Masseto (2003) acredita que as políticas 

governamentais para a educação superior favorecem propostas inovadoras, 

parcerias entre organizações com objetivos comuns e a pesquisa. Oliveira (2014, 

p.7) aponta que “as práticas docentes e a organização formativa dos cursos 

superiores devem se adequar aos processos de inovação como um todo, 

considerando as tendências de mercado e os desafios para a melhoria de condições 

de vida da sociedade. ” Segundo Audy (2017), ou as instituições de educação 

incorporam inovações significativas, ou serão desafiadas e superadas pelas 

instituições que o farão. Drucker (2000) afirmou que nos próximos 50 anos as 

escolas e universidades teriam mudanças mais drásticas e inovadoras do que 

tiveram em 300 anos. 

 

Benini e Oliveira (2007, p.113) acreditam que o processo inovador em uma 

instituição de ensino deve “transcender além do ensinar”. A inovação relacionada à 

educação surgiu associada à concepção de que os avanços da ciência e da 

tecnologia determinam o desenvolvimento econômico, social e cultural. (Rodrigues, 

2016). Pessin (2017) acredita que assumir a inovação não é só se ater ao novo 

porque é diferente, mas romper práticas tecnicistas e tradicionais de ensino, 

implicando no trabalho educativo. Em virtude disso, o tema inovação em instituições 

de ensino tem sido amplamente discutido. “A mudança é o centro da discussão 
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educacional” (Messina, 2001, p229). Cunha (2004) aponta que “a universidade, na 

perspectiva de fazer rupturas com a racionalidade técnica, tem sido objeto de 

inovações que almejam uma nova configuração de saberes, ultrapassando a 

perspectiva dicotômica da modernidade”. Oliveira (2014) acredita que o tema ainda é 

complexo, pois requer muitas análises sobre a gestão do conhecimento, os projetos 

desenvolvidos e o fazer pedagógico. Oliveira (2014, p.122) afirma que:  

 

O tema da inovação em educação tem sido parte dos debates acadêmicos 
atuais nos espaços universitários de uma forma cada vez mais importante e 
pertinente para os dias atuais. Primeiro, por se tratar de um tema emergente 
que tem possibilitado um ―olharǁ para o que vem sendo realizado nos 
bancos acadêmicos das instituições de ensino superior em nosso País. 
Segundo, por se tratar de parte de uma discussão maior que vai além da 
academia, torna-se pauta das reflexões sobre uma necessidade de mudança 
na forma como o ensino é ministrado, como a sociedade entende educação e 
de como as escolas e instituições de ensino superior se constituem. (Oliveira, 
2014, p.122) 

 

Rodrigues (2016) alerta que nos debates sobre inovação em eventos e seminários, 

todos falam e opinam sem se preocupar com o conceito e significado de inovação na 

educação. Masseto (2004, p.197) conceitua a inovação nas IES como “o conjunto de 

alterações que afetam pontos chaves e eixos constitutivos da organização do ensino 

universitário provocadas por mudanças na sociedade ou por reflexões sobre 

concepções intrínsecas à missão da Educação Superior.” Para Rodrigues (2016) “o 

conceito de inovação relacionado à educação surgiu associado à concepção de que 

os avanços da ciência e da tecnologia determinam o desenvolvimento econômico, 

social e cultural. Segundo essa perspectiva, o progresso científico e tecnológico 

deve beneficiar e valorizar, onde quer que seja, o empregado, o indivíduo, o produto 

e o processo.” Lucarrelli (2003, citado por Morosini, 2006) conceitua inovação nas 

IES como “aquella práctica protagónica de enseñanza o de programación de la 

enseñanza, en la que a partir de la búsqueda de la solución de un problema relativo 

a las formas de operar con uno o varios componentes didácticos, se produce una 

ruptura en las prácticas habituales que se dan en el aula de clase, afectando el 

conjunto de relaciones e la situación didáctica”1 

                                                           

1 Aquela prática protagônica de ensino ou de programação do ensino, em que a partir da busca da 
solução de um problema relativo às formas de operar com um ou vários componentes didáticos, se 
produz uma ruptura nas práticas habituais que se dão na sala de aula, afetando o conjunto de 
relações e a situação didática. (Traduzido pelo pesquisador). 
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Lamarra e Garcia (2015) acreditam que o termo inovação é usado para se referir a 

mudanças dentro das IES, mas que não existe um conceito de inovação 

devidamente elaborado, sendo importante traçar esse conceito para entender o seu 

significado e a melhor forma de incorporar a inovação na gestão universitária. Ao 

tentar chegar a um conceito de inovação, afirmam que ele pode ser algo novo, no 

seu real sentido, algo que nunca foi tentado, inventado ou conhecido, ou que já foi 

usado para fins diferentes, ou ainda algo melhorado, como por exemplo, com 

relação ao uso de métodos, estratégias, recursos didáticos ou modos de 

organização do grupo anteriormente utilizados. Sobre inovação nas IES, Pessin 

(2017, p.32) alerta: 

 

A inovação implicaria, assim, a interrupção de uma determinada forma de 
comportamento que se repete ao longo do tempo. Como consequência, tal 
inovação se legitima, dialeticamente, com a possibilidade de relacionar esta 
nova prática com outras práticas existentes por meio de mecanismos de 
oposição, diferenciação ou articulação. É interessante notar como esta 
concepção de inovação distancia-se da compreensão de que inovar, em 
educação, significa adotar um padrão, um modelo, um formato segundo o 
qual as IES e os professores passam a agir, todos, numa mesma direção, 
presentes todos em uma mesma racionalidade, num mesmo referencial 
operativo e, assim, fazem mais do mesmo. (Pessin, 2017, p.32) 

 

Lamarra e Garcia (2015) atentam para o uso indevido do termo inovação para 

inovações tecnológicas que as IES devem implementar com o avanço das 

tecnologias de informação e comunicação. Masseto (2017) alerta que deve-se ter 

cuidado em não qualificar mudanças casuais, desvinculadas dos currículos, 

processos de aprendizagem ou objetivos das IES como inovação, tais como adoção 

de equipamentos eletrônicos, construção de laboratórios, novos softwares ou 

metodologias de ensino. Lamarra e Garcia (2015, p. 61) também atentam para a 

confusão entre inovação e mudanças ou melhorias:  

 

Si consideramos que innovación es la introducción de algo nuevo que 
produce mejora, el hecho de pasar de lo que se tenía antes a un estado 
diferente, apreciado como mejor respecto del anterior, supone la presencia de 
un cambio. Sin embargo, así como no todo cambio implica mejora, no todo 
cambio es una innovación. Un cambio puede ocurrir incluso de manera no 
deliberada como consecuencia de la concurrencia de múltiples factores en 
una situación determinada. Por lo tanto, avanzando en la definición del 
concepto de innovación, podemos afirmar que se trata de algo planeado, 
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deliberado, sistematizado y producto de una intención mientras que un 
cambio puede darse de manera espontánea.2 (Lamarra e Garcia, 2015, p.61) 
 

A UNESCO - Organização para a Educação, a Ciência e a Cultura das Nações 

Unidas, em 1998, durante a Conferência Mundial sobre a Educação Superior no 

Século XXI: Visão e Ação, já orientava sobre práticas inovadoras, conforme Art. 09 

da Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI: Visão e Ação:  

 

Art. 9 - Aproximações educacionais inovadoras: pensamento crítico e 
criatividade,  
a) Em um mundo em rápida mutação, percebe-se a necessidade de uma 
nova visão e um novo paradigma de educação superior que tenha seu 
interesse centrado no estudante, o que requer, na maior parte dos países, 
uma reforma profunda e mudança de suas políticas de acesso de modo a 
incluir categorias cada vez mais diversificadas de pessoas, e de novos 
conteúdos, métodos, práticas e meios de difusão do conhecimento, 
baseados, por sua vez, em novos tipos de vínculos e parcerias com a 
comunidade e com os mais amplos setores da sociedade. 
b) As instituições de educação superior têm que educar estudantes para que 
sejam cidadãs e cidadãos bem informados e profundamente motivados, 
capazes de pensar criticamente e de analisar os problemas da sociedade, de 
procurar soluções aos problemas da sociedade e de aceitar 
responsabilidades sociais; 
c) Para alcançar estas metas, pode ser necessária a reforma de currículos, 
com a utilização de novos e apropriados métodos que permitam ir além do 
domínio cognitivo das disciplinas. Novas aproximações didáticas e 
pedagógicas devem ser acessíveis e promovidas a fim de facilitar a aquisição 
de conhecimentos práticos, competências e habilidades para a comunicação, 
análise criativa e crítica, a reflexão independente e o trabalho em equipe em 
contextos multiculturais, onde a criatividade também envolva a combinação 
entre o saber tradicional ou local e o conhecimento aplicado da ciência 
avançada e da tecnologia. Estes currículos reformados devem levar em conta 
a questão do gênero e o contexto cultural, histórico e econômico específico 
de cada país. O ensino das normas referentes aos direitos humanos e 
educação sobre as necessidades das comunidades em todas as partes do 
mundo devem ser incorporados nos currículos de todas as disciplinas, 
particularmente das que preparam para atividades empresariais. O pessoal 
acadêmico deve desempenhar uma função decisiva na definição dos planos 
curriculares. 

                                                           

2 Se considerarmos que a inovação é a introdução de algo novo que produz melhorias, o fato de 
passar do que tínhamos antes a um estado diferente, apreciado como melhor que o anterior, supõe a 
presença de uma mudança. No entanto, assim como nem toda mudança implica melhoria, nem toda 
mudança é uma inovação. Uma mudança pode ocorrer mesmo que não intencionalmente, como 
resultado da concordância de múltiplos fatores em uma determinada situação. Portanto, avançando 
na definição do conceito de inovação, podemos afirmar que é algo planejado, deliberado, 
sistematizado e produto de uma intenção, enquanto uma mudança pode ocorrer espontaneamente. 
(Traduzido do pesquisador). 
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d) Novos métodos pedagógicos também devem pressupor novos métodos 
didáticos, que precisam estar associados a novos métodos de exame que 
coloquem à prova não somente a memória, mas também as faculdades de 
compreensão, a habilidade para o trabalho prático e a criatividade. 
(UNESCO, 1998) 

 

Algumas iniciativas são frequentemente apontadas na literatura como inovadoras em 

IES, tais como: formação e práticas docentes (Venturelli, 2000; Masseto, 2004; 

Cunha, 2004; Machado et. al., 2011; Pessin, 2017; Araújo e Belian, 2018); 

metodologias de ensino (Ferreti, 1995; Venturelli, 2000; Cunha, 2004, Masseto, 

2004; Araújo e Belian, 2018), currículos inovadores, (Ferreti, 1995; Venturelli, 2000; 

Masseto, 2004; Machado et. al., 2011; Lamarra e Garcia, 2015); aprendizagem em 

grupos (Venturelli, 2000); vivências práticas (Venturelli, 2000), interdisciplinaridade 

(Audy, Marosini, 2007; Masseto, 2011); ambientes virtuais (Rodrigues, 2016; Audy, 

2017); novas tecnologias de informação e comunicação (Ferreti, 1995; Masseto, 

2004; Rodrigues, 2016; Ferreira et. al., 2018); novas relações entre aluno e 

professor (Ferreti, 1995; Masseto, 2004; Rodrigues, 2016; Araújo e Belian, 2018); 

produção e pesquisa (Cunha, 2004; Masseto, 2011; Cativelli e Lucas, 2016); novas 

formas de avaliação (Ferreti, 1995; Masseto, 2004) e infraestrutura (Masseto, 2004). 

 

A inovação na educação não deixa de ser um desafio. Para Garcia (1980), a 

inovação não resolve todos os problemas da educação de forma mágica, devendo 

ser avaliado “a quem ela interessa? ”; “por quem foi proposta ou implementada? ” e 

“a quem poderá beneficiar?”. Segundo Rodrigues (2016) a inovação no ensino é 

necessária para garantir a sua sobrevivência e sustentabilidade, e as oportunidades 

inovadoras são a opção de superação dos desafios da educação. Para Sancho et al. 

(2000) a inovação deve ir além de metodologias, sendo amplamente utilizada em 

todo o sistema educacional e não pode ser burocratizada, dando espaço para a 

criatividade, a reestruturação, a análise de erros e dos acertos em sua execução. 

Pessin (2017) alerta que esse movimento por inovação não pode ser resumido 

somente à competitividade da IES, sendo esse um indicador de sucesso nas 

dimensões de mercado, resultado do “empresariamento” da educação superior. A 

prática inovadora imperativa à prática pedagógica imposta por avaliações de cursos, 

não pode se tornar contrária à inovação, pois devem criar alternativas mais 

educativas e menos empresariais.  
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2.4 Marco Teórico 

 

Apesar das dificuldades que as empresas possam encontrar em conceituar e medir 

a inovação (Smith et all, 2008; Govindarajan, 2016 e Silva e Di Serio, 2017), é 

possível encontrar na literatura modelos de avaliação e diagnóstico de inovação. O 

Manual de Oslo (2016) aponta que as pesquisas que as empresas fazem sobre 

inovação podem fornecer dados qualitativos e quantitativos sobre os seus 

resultados, além disso os dados obtidos podem ser insumos muito úteis para 

análises empíricas sobre os impactos da inovação dentro da organização. Segundo 

Silva Neto e Rivanda (2014, p.9) um “diagnóstico de inovação objetiva medir o grau 

de inovação em que a empresa se encontra e apontar quais atividades inovadoras 

estão sendo desenvolvidas pela empresa. ” Especificamente sobre Educação 

Superior, Messina (2001) aponta, que “a inovação tem sido referência obrigatória e 

recorrente no campo educacional, empregada para melhorar o estado de coisas 

vigente”. 

 
Tabela 1 
Tipos de mensuração de inovação 
Autor Características 
Shapiro (2001)  Identifica os estágios da inovação: funcionalmente vinculada; sensível a 

processos;  orientada a processos; dominada por processos; baseada em 
capacidade e baseada em aliança. 

Mendel, Oliveira e 
Mendel (2004) 

Considera as 12 dimensões : ambiente físico; comunicação; estrutura 
organizacional; liberdade e autonomia; atuação em equipe; participação; 
atuação gerencial; disponibilidade de recursos; reconhecimento e 
recompensa; estratégia de novos produtos e serviços; treinamento e 
desenvolvimento e aprendizagem organizacional. 

Silva, Hartmann e 
Reis (2006) 

Considera as 5 dimensões: entrada; saída; formas de inovação; fontes de 
inovação e impactos da inovação. 

Sawhney, Wolcott e 
Arroniz (2006) 

Considera as 12 dimensões: oferta; plataforma; marca; clientes; soluções; 
relacionamento; agregação de valor; processos; organização; cadeia de 
fornecimento; presença e rede. 

Mackinnons (2007)  Divide a inovação em 4 estágios de maturidade em: ad hoc, onde a 
inovação não é gerenciada sistematicamente; inovação localizada, onde a 
inovação tem o gerenciamento eficiente em algumas áreas; inovação 
generalizada, em que há introdução de processos e estruturas para 
gerenciamento da inovação; e a inovação contínua, estágio em que as 
organizações realizam avaliações contínuas e aprimoram sua performance. 

Bachmann e 
Destafani (2008 

Considera as 12 dimensões de Sawhey (2006) com inclusão de ambiência 
inovadora 

Scherer e 
Carlomagno 
(2009) 

Considera as Dimensões – Octógono da Inovação: liderança; estratégia; 
relacionamento;  cultura;  pessoas; estrutura; processos e  financiamento. 

Tidd, Bessant e 
Pavitt 
(2009) 

Considera as dimensões: visão e liderança para inovação; estrutura 
organizacional apropriada; papéis-chave para a inovação na organização; 
treinamento; envolvimento das 
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pessoas; formação de equipe para inovação; clima criativo; foco externo; 
comunicação multidirecional e multicanais e  capacidade de aprendizagem 
organizacional. 

Cavalcante, 
Carvalho e 
Reis (2011) 

Classifica a inovação na organização em um dentre oito estágios: 
conscientização, disseminação, inovação como estratégia, parcerias, 
estruturação, processo de gestão da inovação, capacidade de inovar e 
acompanhamento. 

INEI – atual  Avalia 25 indicadores, considerados fatores críticos para os processos de 
inovação organizacional através da ferramenta diagnóstica – Questionário 
Diagnóstico de Inovação – Q.D.I. ® 

Manual de Oslo 
(2006) 

Padroniza conceitos de inovação e as dimensões das atividades 
inovadoras. Divide as inovações por produto, processo, marketing e 
inovação organizacional. Apresenta uma a escala das atividades de 
inovação, as características das empresas inovadoras e os fatores internos 
e sistêmicos que podem influenciar a inovação.  

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

Entretanto, apesar dos diversos modelos apresentados, não foi possível identificar 

nas pesquisas realizadas um modelo que atendesse especificamente IES.  Segundo 

o manual de Oslo (2014) as atividades requeridas para a inovação podem variar 

consideravelmente de acordo com o negócio, e sua característica contínua são 

fatores que podem dificultar sua mensuração. Oliveira (2014, p.5) aponta que esse 

pode ser um desafio, pois “não há receitas para a definição de modelos que levem a 

ações inovadoras e pensamentos criativos na universidade. ” 

 

Muitos autores falam da importância da inovação nas IES, e conforme apresentado 

no capítulo anterior, chegam a apontar iniciativas ou práticas consideradas 

inovadoras, sejam nas práticas de gestão ou na nas práticas 

pedagógicas/educacionais. Contudo, dois trabalhos pesquisados se destacam por 

apresentar de forma mais específica pontos importantes a respeito da inovação em 

IES. Um desses trabalhos é o artigo “Inovação na Educação Superior”, de Marcos 

Masseto publicado em 2004 na Revista Interface, v.8, n.14, p.197-202, set. 2003-

fev.2004. Nesse artigo o autor apresenta um conceito de Inovação em IES, já 

apresentado nesse trabalho, e aponta “pontos-chave e eixos constitutivos”, como ele 

mesmo descreve, que são importantes para avaliação da inovação em IES, a saber:  

 

• o projeto pedagógico de um curso ou de uma Instituição, desde sua 
criação (pela inexistência dele) até alterações no projeto existente, por força 
de novas exigências da sociedade ou de novas políticas governamentais; 
• a explicitação de objetivos educacionais mais amplos incluindo, além 
dos aspectos cognoscitivos, habilidades e competências humanas e 
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profissionais e atitudes e comportamentos exigidos pela sociedade atual, 
como ética, política, profissionalismo; 
• a re-organização e flexibilização curricular para atender às novas 
exigências do projeto pedagógico ou de novas metas educacionais; 
• a reconceptualização do papel das disciplinas como componentes 
curriculares, selecionadas em função dos objetivos formativos pretendidos e 
como fonte de informações necessárias para o profissional que se pretende 
formar; 
• a integração das disciplinas e atividades curriculares em função dos 
objetivos educacionais, superando o isolamento e a fragmentação do 
conhecimento; 
• a substituição da metodologia tradicional, baseada apenas em aulas 
expositivas, por metodologias que favoreçam o alcance dos vários objetivos 
educacionais, estimulem o aluno para aprender e possibilitem sua 
participação no processo de aprendizagem; 
• a exploração das novas tecnologias, baseadas na informática, 
telemática, internet, propiciando atividades a distância, fora do espaço sala de 
aula, ao mesmo tempo estimulando o aluno para o encontro com o professor 
e os colegas; 
• a revisão do conceito de avaliação, entendendo-a como avaliação 
formativa, instrumento de feedback (retro-informação) que motive o aluno 
para aprender, colabore para o seu desenvolvimento integral, o acompanhe 
em seu processo de aprendizagem de forma contínua, e que, com a 
colaboração de colegas, professor e do próprio aluno (auto- avaliação), 
consiga ampliar e aprofundar sua aprendizagem; 
• a substituição do papel do professor de ministrador de aulas e 
transmissor de informações para o papel de mediador pedagógico, 
desenvolvendo relação de parceria e co-responsabilidade com seus alunos, 
trabalhando em equipe; 
• a preparação dos professores para se comprometerem com a inovação 
e assumirem projetos inovadores, mediante um trabalho de formação docente 
contínua e em serviço que possibilite a reflexão sobre suas atividades 
docentes, o intercâmbio de experiências com colegas e o diálogo entre as 
áreas; 
• a revisão de infraestrutura de apoio para projetos inovadores, incluindo 
biblioteca atualizada e informatizada, laboratórios adequados, preparação dos 
novos ambientes de aprendizagem. (Masseto, 2014 p.98) 

 
 
A segunda contribuição de destaque sobe inovação em IES é o novo Instrumento de 

Avaliação de Cursos do SINAES – Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, realizado pelo INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira. Na última alteração realizada, foram inclusos 13 

critérios de análise que consideram práticas inovadoras. Segundo Reis, Covac e 

Covac (2013, p.6), Diretores da Semesp - Sindicato das Entidades Mantenedoras de 

Estabelecimentos de Ensino Superior:  
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os novos instrumentos favorecem a inovação nas IES, pois os parâmetros de 
avaliação representam um avanço significativo para IES que acreditam e 
investem em inovação. As mudanças podem nortear a revisão das 
estratégias institucionais, de projetos políticos institucionais, de projetos 
pedagógicos de curso de graduação e consequentemente da concepção de 
currículo, de avaliação, de espaços de aprendizagem e podem proporcionar 
investimentos em tecnologia e prioridade nos processos de aprendizagem. O 
SEMESP aponta ainda que a palavra “inovação”, está presente no novo 
instrumento de maneira concreta. São 16 citações contra nenhuma do antigo 
instrumento. Para as IES que acreditam na inovação acadêmica, as 
mudanças de dezembro de 2017 são bem-vindas. A SERES e o INEP 
finalmente apresentaram novidades na legislação que vão instigar a 
inovação. Provavelmente muitas IES não sabem como inovar ou como 
construir ambientes na instituição que possam fortalecer a cultura da 
inovação. 

 

Os critérios de análise são: 

 

Tabela 2 
Critérios de Análise 
Indicador Critério de Análise 

Políticas 
institucionais no 
âmbito do curso 

As políticas institucionais de ensino, extensão e pesquisa (quando for o caso), 
constantes no PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional, estão previstas no 
âmbito do curso e claramente voltadas para a promoção de oportunidades de 
aprendizagem alinhadas ao perfil do egresso, pressupondo-se práticas exitosas 
ou inovadoras para a sua revisão. 

Objetivos do 
curso 

Os objetivos do curso estão previstos no PPC – Prática como Componente 
Curricular, considerando o perfil profissional do egresso, a estrutura curricular, o 
contexto educacional, características locais e regionais e novas práticas 
emergentes no campo do conhecimento relacionado ao curso. 

Estrutura 
curricular 

A estrutura curricular, prevista no PPC, considera a flexibilidade, a 
interdisciplinaridade, a acessibilidade metodológica, a compatibilidade da carga 
horária total (em horas-relógio), evidencia a articulação da teoria com a prática, a 
oferta da disciplina de LIBRAS e mecanismos de familiarização com a 
modalidade a distância (quando for o caso), explicita claramente a articulação 
entre os componentes curriculares no percurso de formação e apresenta 
elementos comprovadamente inovadores. 

Conteúdos 
curriculares 

Os conteúdos curriculares, previstos no PPC, possibilitam o efetivo 
desenvolvimento do perfil profissional do egresso, considerando a atualização da 
área, a adequação das cargas horárias (em horas-relógio), a adequação da 
bibliografia, a acessibilidade metodológica, a abordagem de conteúdos 
pertinentes às políticas de educação ambiental, de educação em direitos 
humanos e de educação das relações étnico-raciais e o ensino de história e 
cultura afro-brasileira, africana e indígena, diferenciam o curso dentro da área 
profissional e induzem o contato com conhecimento recente e inovador. 

Metodologia A metodologia, prevista no PPC (e de acordo com as DCN – Diretrizes 
Curriculares Nacionais, quando houver), atende ao desenvolvimento de 
conteúdos, às estratégias de aprendizagem, ao contínuo acompanhamento das 
atividades, à acessibilidade metodológica e à autonomia do discente, coaduna-se 
com práticas pedagógicas que estimulem a ação discente em uma relação teoria-
prática, e é claramente inovadora e embasada em recursos que proporcionem 
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aprendizagens diferenciadas dentro da área. 
Estágio 
Curricular* 

O estágio curricular supervisionado está previsto e possibilita a vivência da 
realidade escolar de forma integral, a participação em conselhos de classe/ 
reuniões de professores, a relação com a rede de escolas da Educação Básica, 
prevendo-se registro acadêmico, havendo planejamento para acompanhamento 
pelo docente da IES (orientador) nas atividades no campo da prática, ao longo do 
ano letivo, e práticas inovadoras para a gestão da relação entre a IES e a rede 
de escolas da Educação Básica. 

Atividades 
complementares 

As atividades complementares estão previstas e consideram a carga horária, a 
diversidade de atividades e de formas de aproveitamento, a aderência à 
formação geral e específica do discente, constante no PPC, e o planejamento de 
mecanismos inovadores na sua regulação, gestão e aproveitamento. 

Apoio ao 
discente 

A previsão de apoio ao discente contempla ações de acolhimento e permanência, 
acessibilidade metodológica e instrumental, monitoria, nivelamento, 
intermediação e acompanhamento de estágios não obrigatórios remunerados, 
apoio psicopedagógico, participação em centros acadêmicos ou intercâmbios 
nacionais e internacionais, e ações inovadoras. 

Conhecimentos, 
habilidades e 
atitudes 
necessárias às 
atividades de 
tutoria** 

Os conhecimentos, habilidades e atitudes da equipe de tutoria foram previstos 
adequadamente para que as atividades e ações estejam alinhadas ao PPC, às 
demandas comunicacionais e às tecnologias previstas para o curso, com 
planejamento de avaliações periódicas para identificar necessidade de 
capacitação dos tutores e apoio institucional para adoção de práticas criativas e 
inovadoras para a permanência e êxito dos discentes.  

Material didático O material didático descrito no PPC, a ser disponibilizado aos discentes, teve 
previsão de elaboração ou validação por equipe multidisciplinar (no caso de EAD) 
ou equivalente (no caso presencial), possibilita desenvolver a formação definida 
no projeto pedagógico, considerando sua abrangência, aprofundamento e 
coerência teórica, sua acessibilidade metodológica e instrumental e a adequação 
da bibliografia às exigências da formação, e prevê linguagem inclusiva e 
acessível, com recursos inovadores. 

Integração com 
as redes 
públicas de 
ensino * 

Os convênios e ações previstas possibilitam integração com a rede pública de 
ensino, viabilizam o desenvolvimento, a testagem, a execução e a avaliação de 
estratégias didático-pedagógicas, inclusive com o uso de tecnologias 
educacionais, prevendo-se que as experiências sejam documentadas, 
abrangentes e consolidadas, com resultados relevantes para os discentes e para 
as escolas de educação básica, e planejando ações inovadoras. 

Fonte: Elaborado pela autora com base no Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação-
SINAES/INEP 
*Para cursos de licenciatura 
**Para EAD 
 

Os dois trabalhos acima descritos embasarão o questionário que será utilizado para 

pesquisa neste trabalho, que se encontra no item Apêndices desse trabalho.  
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2.5 Contexto da Pesquisa 

 

A Faculdade Vale do Gorutuba - FAVAG é um estabelecimento isolado de ensino 

superior criado e mantido pela Associação de Ensino Vale do Gorutuba S/C Ltda - 

AEVAG, pessoa jurídica de direito privado, registrada no cartório de registro de 

Pessoas Jurídicas de Janaúba - MG, sob nº AV1/422 do livro A, em 23/05/2001. A 

Faculdade Vale do Gorutuba e sua mantenedora têm como sua sede e foro a cidade 

de Nova Porteirinha, Estado de Minas Gerais, à Av. Tancredo de Almeida Neves, 

302, Bairro: Centro. 

 

A FAVAG tem como proposta contribuir para o crescimento regional fundamentado 

no desenvolvimento educacional e social, na preservação da cultura e sustentado no 

desenvolvimento econômico que o Vale do Gorutuba garante a seu povo através de 

seus recursos naturais aliados aos tecnológicos. Iniciou suas atividades em 

setembro de 2003 com quatro cursos: Administração, Pedagogia, Matemática e 

Serviço Social, aos quais se integraram, posteriormente, os cursos de Direito, 

Enfermagem, Engenharia Civil, Arquitetura, Ciências Contábeis e Teologia.  

 

A Faculdade Vale do Gorutuba teve seu Credenciamento em 08/08/2003, pelo então 

Ministro da Educação, o Sr. Cristovam Buarque através da Portaria nº 2166 

publicada no Diário Oficial do dia 11/08/2003, à pág. 7, seção 01. 

• Em 08/08/2003, pelas portarias n.º. 2.167, 2.168, 2.169 e 2.170, foram 

autorizados os cursos de Administração (bacharelado); Pedagogia, 

Orientador Educacional (bacharelado); Matemática (licenciatura) e de 

Serviço Social (bacharelado); 

• Em 14/09/2003 foi realizado o primeiro processo seletivo da FAVAG; 

• Em 22/09/2003 foram iniciadas as atividades acadêmicas com 485 alunos 

matriculados em seus quatro cursos; 

• Em 07/12/2005, pela Portaria 4 247, foi autorizado o curso de Direito 

(bacharelado), iniciando suas atividades de ensino em 10/01/2005. 

Posteriormente, foram autorizados os cursos de Enfermagem, Tecnólogo em 

Gestão Ambiental, no ano de 2013, o curso de Engenharia Civil, e no ano de 

2014, o curso de Arquitetura e Urbanismo. Em 2015 foram autorizados os 
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cursos de Ciências Contábeis e Teologia, sendo que o curso de Ciências 

Contábeis se iniciou em 01/02/2017; 

• Em 07/06/2006, pela Portaria 223, publicada no DOU em 09/06/2006, foi 

reconhecido o Curso de Matemática (licenciatura). Em sequência, foram 

reconhecidos os cursos de Administração, Serviço social, Pedagogia e 

Direito; 

• Em 11/08/2006 foi realizada a primeira colação de grau da FAVAG com a 

formatura de 37 licenciados em Matemática; 

• Em 08/01/2007, tiveram início as atividades da pós-graduação da FAVAG 

com o curso de especialização lato sensu em Pedagogia Empresarial. 

 

Pela portaria nº 370 - DOU de 23/04/2018, a FAVAG foi credenciada, de forma 

provisória, para oferta EaD, já tendo sido avaliada para esse fim com nota 3. Por 

essa mesma portaria, foi autorizada, de forma provisória, a ofertar os seguintes 

cursos na modalidade EaD: Pedagogia (licenciatura), Administração (bacharelado) e 

Gestão de Recursos Humanos (tecnólogo). Com isso, a FAVAG assume o desafio 

de garantir aos seus alunos a mesma qualidade que imprime aos seus cursos 

presenciais em seus diferentes níveis. Busca responder, de um lado, às demandas 

de formação de profissionais competentes e, de outro, atender aos anseios de uma 

realidade social, pautada pela exclusão, que exige a ampliação da capacidade de 

produção e disseminação do conhecimento permanente, o que se mostra 

fundamental para a formação do cidadão brasileiro e o desenvolvimento do País. 

 

A instituição contava, no 2º semestre de 2018, com 1.326 alunos matriculados nos 

seus seis cursos, com 36 turmas, se firmando como uma instituição superior de 

referência regional. A FAVAG e seus cursos se orientam pelos princípios de 

Honestidade, Coletividade, Respeito, Gratidão, Autonomia e Flexibilidade. A Missão 

da FAVAG é “formar o cidadão e profissional com capacidade para atuar em uma 

sociedade em constante mudança”. 

 

O recente município de Nova Porteirinha é fruto da dinamização do projeto de 

irrigação do Gorutuba, viabilizado pela construção da barragem Bico da Pedra em 

1979. Faz parte da microrregião de Janaúba e da mesorregião do norte de Minas 
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Gerais, ocupando uma área de 122,71 Km2, à margem direita do Rio Gorutuba, 

apresentando certo dinamismo nas três últimas décadas. O município é vizinho da 

cidade de Janaúba, separados apenas pelo Rio Gorutuba, principal economia da 

região, que possui uma área de 2.151,7 Km2, à margem esquerda do rio Gorutuba, 

situando-se a 130 Km de Montes Claros e 547 Km da capital Belo Horizonte, 

localizada na mesorregião norte-mineira. É cortada pelas rodovias BR 122, que a 

liga ao centro-sudestino e ao nordeste, e a MG 401 que a interliga à região do 

projeto Jaíba. Com topografia bastante plana, abriga uma vegetação de transição 

entre o cerrado e a caatinga, com o clima semiárido. 

 

O Vale do Gorutuba se estende por uma grande planície banhada pelo Rio 

Gorutuba, subafluente do Rio São Francisco, na região do Norte de Minas Gerais. 

Terra exuberante, de vales irrigáveis, de campos excelentes, com clima propício, 

apresenta as condições naturais para a agricultura e a pecuária. Ambos municípios 

fazem parte da microrregião da Serra Geral, que é composta por 16 municípios que 

se localizam no Norte de Minas Gerais, região ladeada pela Serra Geral e envolve 

quase todas as cidades dessa formação geológica, pertencente à bacia do São 

Francisco. A formação intermunicipal se estabeleceu com os seguintes municípios: 

Catuti, Espinosa, Gameleiras, Jaíba, Janaúba, Manga, Mamonas, Matias Cardoso, 

Mato Verde, Monte Azul, Nova Porteirinha, Pai Pedro, Porteirinha, Riacho dos 

Machados, Serranópolis de Minas e Verdelândia.  

 

A FAVAG tem recebido o reconhecimento da sociedade pelo excelente trabalho 

educacional e sua colaboração no desenvolvimento regional o que pode ser 

comprovado pelos vários prêmios obtidos regional, nacional e internacionalmente 

concedidos à IES ou ao seu Diretor Geral. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Este capítulo descreve os princípios metodológicos adotados neste estudo, incluindo 

também os procedimentos escolhidos para a coleta e análise dos dados. 

 

3.1 Caracterização da Pesquisa 

 

Segundo Prodanov e Freitas (2013) a investigação científica depende de uma série 

de procedimentos intelectuais e técnicos para atingir os seus objetivos, esses 

procedimentos são os métodos científicos, que podem ser descritos como o conjunto 

de processos ou operações mentais usadas na investigação. É a linha de raciocínio 

adotada no processo de pesquisa.  

 

O presente estudo teve uma abordagem qualitativa e quantitativa. O modelo de 

mensuração de inovação em IES proposto pela autora foi inicialmente exposto para 

os gestores da instituição, para que criticassem e validassem a proposta 

apresentada. Segundo Marconi e Lakato, (2011, p. 269) “a metodologia qualitativa 

preocupa-se em analisar e interpretar aspectos mais profundos, descrevendo a 

complexidade do comportamento humano. Fornece análise mais detalhada sobre as 

investigações, hábitos, atitudes, tendências de comportamento etc.”.  

 

Sobre o método, Oliveira (2004, p. 117) defende que: 

 

As pesquisas que utiliza da abordagem qualitativa possuem a facilidade 
de poder descrever a complexidade de uma determinada hipótese ou 
problema, analisar a interação de certas variáveis, compreender e 
classificar processos dinâmicos experimentados por grupos sociais, 
apresentar contribuições no processo de mudança, criação ou formação 
de opiniões de determinado grupo e permitir, em maior grau de 
profundidade, a interpretação das particularidades dos comportamentos 
ou atitudes dos indivíduos. (Oliveira,2004, p.117) 

 
 
Após validação do instrumento pelos dos gestores, o modelo foi aplicado através de 

um questionário para os professores da instituição, para que estes atribuíssem notas 

aos critérios apresentados. Nesse momento a pesquisa teve uma abordagem 

quantitativa. Ainda segundo Oliveira (2004) a abordagem quantitativa significa 



47 

 

quantificar opiniões, dados, nas formas de coleta de informação, assim como 

também com o emprego de recursos e técnicas estatísticas simples ou complexas 

para definir relações entre os resultados. Martinelli (1994) a abordagem quantitativa 

serve de fundamento ao conhecimento produzido pela pesquisa qualitativa e ambas 

devem sinergicamente se complementar de forma mútua.  

 

Quanto aos fins, esta pesquisa caracteriza-se como descritiva. Segundo Gil (2008) 

esse tipo de pesquisa descreve as características de determinadas populações ou 

fenômenos. Malhotra (2012) aponta que a pesquisa descritiva é uma investigação 

conclusiva, cujo propósito é descrever o objeto do estudo. Para Triviños (1987) o 

estudo descritivo almeja descrever os fatos e fenômenos de determinada realidade 

considerando suas características, valores e problemas.  

 

Já quanto aos meios, a pesquisa caracteriza-se como estudo de caso único. 

Segundo Gil (2008) o estudo de caso é um estudo intenso e exaustivo de um ou 

poucos objetos, de modo que se permita o seu amplo e detalhado conhecimento.  

 

Para Martins (2008) um estudo de caso é amparado por um referencial teórico, que 

guia as questões e proposições do estudo, reunindo muitas informações obtidas 

através de diversas técnicas de levantamento de dados. Segundo, Yin (2005, p. 32): 

 

O estudo de caso é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 
contemporâneo dentro de seu contexto da vida real” adequado quando “as 
circunstâncias são complexas e podem mudar, quando as condições que 
dizem respeito não foram encontradas antes, quando as situações são 
altamente politizadas e onde existem muitos interessados. (Yin, 2005, p.32) 

 

O estudo de caso é o método mais adequado para conhecer em profundidade todas 

as particularidades de um determinado fenômeno organizacional. (YIN, 2005). 

Meirinhos e Osório (2010) apontam que o estudo de caso é uma metodologia útil e 

complementar aos métodos quantitativos, pois permite conhecer mais sobre uma 

realidade.  
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3.2 Unidades de Análise e de Observação 

 

A unidade de análise desta pesquisa foi a Instituição de Ensino Superior FAVAG – 

Faculdade Vale do Gorutuba, que já foi devidamente apresentada no item “3 -

Contexto da Pesquisa” deste trabalho. Já as unidades de observação foram 

diferentes de acordo com os momentos de pesquisa. No primeiro momento, foram 

os gestores da instituição, composta pelo sócio-diretor e reitor da faculdade, pelos 

coordenadores pedagógicos e pelos coordenadores dos cursos de administração, 

contabilidade, direito, enfermagem, arquitetura e engenharia. No segundo momento, 

foram os 79 docentes dos cursos de graduação da IES.  

 

3.3 Procedimento de Coleta de Dados 

 

Para obter os dados necessários para esse estudo, inicialmente foram realizadas 

entrevistas com os gestores da organização, para que validassem e criticassem o 

modelo proposto de mensuração de inovação em IES. O modelo possuia 21 

critérios, que foram apresentados individualmente para críticas. Segundo Marconi e 

Lakatos (2011) a entrevista é um encontro de duas pessoas para que uma delas 

tenha informações sobre algum assunto, mediante conversa profissional. O método 

é usado na coleta de dados ou para ajudar a diagnosticar ou tratar um problema.  

Para Gil (2008), a entrevista constitui uma técnica de pesquisa que visa obter 

informações úteis à análise do objeto proposto. O modelo da entrevista utilizado foi a 

entrevista semiestruturada. De acordo Marconi e Lakatos (2008, p.281) “a pesquisa 

semi-estruturada também chamada de assistemática, antropológica e livre, quando o 

entrevistador tem liberdade para desenvolver cada situação em qualquer direção 

que considere adequada. É uma forma de poder explorar mais amplamente a 

questão. ”. 

 

Posteriormente, foi aplicado um questionário junto aos professores da instituição. 

Marconi e Lakatos (2008, p. 184) conceituam questionário como “instrumento de 

coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que devem ser 

respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador.”. Cervo e Bervian (2006) 
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defendem que o questionário é a forma mais usada para coletar dados, já que mede 

com melhor exatidão o que se deseja.  

 

3.3.1 Instrumento de coleta de dados 

 

Para melhor condução das entrevistas que foram realizadas neste trabalho, foi 

elaborado um roteiro semiestruturado (Apêndice A). Segundo Manzini (2003), o 

roteiro permite o preparo das perguntas pelo entrevistador, auxilia o entrevistado a 

fornecer as informações de maneira mais fácil e precisa, e permite a busca 

organizada das informações sobre o objetivo da pesquisa. As entrevistas foram 

realizadas pessoalmente.  

 

O questionário estruturado (Apêndice B) proposto é composto por 22 atributos que 

foram avaliados pelos professores. Para atribuição da nota, foi utilizada uma escada 

de 5 pontos, do tipo Likert, com variação de notas de 0 a 4. A pesquisa foi do tipo 

survey, a qual, segundo Freitas et al. (2000), pode ser descrita como a obtenção de 

dados ou informações sobre características, ações ou opiniões de determinado 

grupo de pessoas indicado como representantes de uma população alvo. Foi 

utilizada a ferramenta de questionário do Google Forms e o link foi disponibilizado 

para professores via e-mail e pelo aplicativo Whatsapp.  

 

3.4 Procedimentos para análise dos dados 

 

Para analisar os dados obtidos na primeira etapa da pesquisa, foi utilizado o método 

de análise de conteúdo, considerado adequado para pesquisas qualitativas 

(Camara, 2013). As entrevistas foram agendadas com gestores nas dependências 

da FAVAG, foram gravadas e analisadas posteriormente. As contribuições, 

sugestões e críticas relevantes, foram descritas no capítulo 4 deste trabalho. 

 

Segundo Bardin, (2011, p.47): 

 

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas de análise das 
comunicações visando a obter, por procedimentos sistemáticos e 
objetivos de descrição do conteúdo das mensagens, indicadores 
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(quantitativos ou não) que permitam a inferência de conhecimentos 
relativos às condições de produção/recepção (variáveis inferidas) destas 
mensagens. (Bardin, 2011, p.47) 

 
 

No segundo momento, para analisar os resultados obtidos através da aplicação do 

questionário, foi utilizada a técnica da estatística descritiva, que segundo Reis (1996, 

p.15) “consiste na recolha, análise e interpretação de dados numéricos através da 

criação de instrumentos adequados: quadros, gráficos e indicadores numéricos”. 

Segundo Freund e Simon (2000) a estatística descritiva foca em resumir, descrever 

ou apresentar dados obtidos, sem buscar interferir em algo que possa ultrapassar os 

próprios dados. Os resultados gerados através da ferramenta Google Forms foram 

transferidos para uma planilha do Excel, separados individualmente por tipo de 

resposta e classificadas por maior percentual obtido.  Foram gerados gráficos para 

melhor representação dos resultados. 
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4 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

 

Neste capítulo serão apresentados, analisados e discutidos, com base nos objetivos 

geral e específicos propostos, os dados da pesquisa.  

 

4.1 Resultado da Pesquisa Qualitativa 

 

Conforme apresentado no capítulo anterior, no primeiro momento desta pesquisa foi 

aplicado um questionário com os gestores da FAVAG com o objetivo de validar o 

instrumento de coleta de dados a ser apresentado aos professores. A entrevista foi 

realizada com 9 gestores, entre coordenadores de curso, coordenadores 

pedagógicos e o reitor da instituição. Durante a realização da entrevista, além de ser 

apresentado o questionário, foi solicitado aos entrevistados que criticassem cada 

uma das questões, avaliando se estavam com a grafia clara, se consideravam os 

aspectos apresentados como critérios inovadores em uma IES, e se os termos 

utilizados seriam de fácil identificação pelos professores, que seriam entrevistados 

posteriormente via pesquisa quantitativa. 

 

O instrumento apresentado para o grupo de gestores foi composto por 23 perguntas, 

com 21 atributos para avaliação, conforme Apêndice 1. Os resultados obtidos 

através das entrevistas estão apresentados a seguir. Para manter a privacidade das 

respostas obtidas, os respondentes foram identificados de E1 a E9. 

 

4.1.1 Políticas de Gestão da IES 

 

A 1ª questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES – Instituição de Ensino 

Superior, as políticas institucionais internas de gestão são inovadoras". De forma 

geral, os respondentes apontaram que a afirmativa estava com a grafia clara, de 

fácil entendimento para os professores e que a gestão interna de uma Instituição de 

Ensino pode representar uma prática inovadora. Não houve nenhum respondente 

que discordasse da afirmativa; porém alguns disseram ser provável que alguns 

professores não se sintam à vontade para avaliar a questão, por não conhecerem as 

práticas de gestão da IES. Abaixo estão descritas algumas respostas obtidas. 
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Tabela 3 

Respostas Afirmativa 1 

Respondente Resposta 

E1 “Alguns professores não são muito ativos, pode ser que não vão saber 

responder. Se bem que com o financeiro, secretaria, coordenação, TI, todos 

tem contato, né?” 

E2 “Eu não sei se eles vão ter conhecimento sobre isso” 

E9 “Coisas mais internas, tipo assuntos estratégicos da instituição, eles não 

vão ter conhecimento muito claro.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.2 Políticas de Ensino da IES 

 

A 2ª questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as políticas de ensino 

são inovadoras". De forma unânime, todos afirmaram que a afirmativa está clara e 

que o critério pode apresentar práticas de inovação em uma IES. Abaixo descrição 

de uma das respostas obtidas. 

 

Tabela 4 

Respostas Afirmativa 2 

Respondente Resposta 

E6 “Acho que a coordenação aqui tenta bastante (...) vão entender sim.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.3 Políticas de Pesquisa da IES 

 

A 3ª questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as políticas de pesquisa 

são inovadoras". Todos os respondentes afirmaram que a afirmativa está clara e que 

o critério pode apresentar práticas de inovação em uma IES. Por um dos 

entrevistados foi ressaltado que, apesar de não ser obrigatória (por se enquadrar 

como faculdade), a IES possui práticas de pesquisa. Ele lembra ainda que mesmo 

sendo indispensável, o critério é medido nas avaliações do MEC (critério “Políticas 

institucionais no âmbito do curso”, apresentado na Tabela 2 deste trabalho). Abaixo 

estão descritas algumas respostas obtidas. 
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Tabela 5 

Respostas Afirmativa 3 

Respondente Resposta 

E5 Para isso aí tem uma coisa diferenciar (....) pesquisa e extensão é 

obrigatório só em universidades e centros universitários, não em faculdade, 

então é uma coisa para se avaliar (...) todos os instrumentos do MEC, 

independente do que seja, avalia tudo. Não vai fechar se não tiver, mas se 

for avaliação de qualidade, aí já conta se tiver (...). No caso da faculdade a 

gente tem iniciação científica e projetos de pesquisa.” 

E6 “Sim, está claro. Tem o trabalho do Arley, a revista, os simpósios, até 

promovendo alguns acadêmicos com bolsas.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.4 Políticas de Extensão da IES 

 

A 4ª questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as políticas de 

extensão são inovadoras". Assim como na pergunta anterior, foi ressaltada por 

alguns entrevistados a falta de obrigatoriedade do critério em uma faculdade, mas 

todos afirmaram que a afirmativa está clara e que o critério pode apresentar práticas 

de inovação em uma IES. Abaixo descrição de algumas das respostas obtidas. 

 

Tabela 6 

Respostas Afirmativa 4 

Respondente Resposta 

E5 “Nós temos uma extensão que quem faz é a FUNVALE, apesar que vários 

dos nossos professores, até sem a anuência da FUNVALE, fazem muitos 

trabalhos, como é o caso do curso de enfermagem, e de outros cursos 

também(...)” 

E7 “Sim,está claro, nosso curso até tem muitos projetos.” 

E9 “Essa questão deve até ser ressaltada na FAVAG.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.5 Estruturas Curriculares 

 

A 5ª questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as estruturas 

curriculares dos cursos atendem às metas educacionais com elementos e práticas 
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inovadoras". De forma geral, os entrevistados apontaram que os professores 

saberão identificar o que são estruturas curriculares; porém alguns acreditam que 

terão dificuldades em avaliar se a estrutura curricular é inovadora e se atendem às 

metas educacionais. Todavia, todos acreditam que esse quesito pode representar 

uma prática inovadora em uma IES. Abaixo estão descritas algumas das respostas 

obtidas. 

 

Tabela 7 

Respostas Afirmativa 5 

Respondente Resposta 

E2 “a pergunta está clara, mas olha, eu penso que mesmo que a gente fique o 

tempo inteiro falando sobre isso (...) penso que vão saber o que são 

estruturas curriculares, mas resta saber se eles tem conhecimento das 

diretrizes de uma forma que eles consigam saber se tem práticas 

inovadoras nas estruturas curriculares, se elas estão atendendo.” 

E8 “vai ter dúvidas em responder ‘dos cursos’. Eu vou ter acesso do meu 

curso, talvez se perguntar nos cursos que a pessoa trabalha fica mais fácil.” 

E9 “Um coordenador saberia responder com certeza, eu até fico com medo. As 

vezes isso é passado de uma forma mais simples para o professor (...) eles 

só recebem: a disciplina que você vai trabalhar é essa, com essa 

metodologia(...)” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.6 Projetos Pedagógicos 

 

A questão 6 referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES os projetos pedagógicos 

atendem às exigências governamentais e da nova sociedade, formando profissionais 

aptos para o mercado atual". Todos os entrevistados afirmaram que a assertiva está 

clara e que aponta um critério de inovação em uma IES. Através das respostas 

obtidas, foi possível perceber que o assunto é tratado com frequência dentro da IES. 

Essa preocupação da IES também é observada por Benini e Oliveira (2003) quando 

ressaltam que as IES devem orientar seus objetivos para o mercado/sociedade 

atual, colaborando para manter a sociedade em movimento, pois o papel das IES é 

estar no centro das transformações. A seguir estão descritas algumas das respostas 

obtidas. 
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Tabela 8 

Respostas Afirmativa 6 

Respondente Resposta 

E2 “Está claro porque é o que a gente vem falando bastante.” 

E3 “Falamos disso em toda reunião.” 

E5 “Está claro, na FAVAG eu digo que não é nem o mercado atual, é o 

mercado em constante mudança (...) a nossa missão é nesse sentido” 

E6 “com o que nós estamos trabalhando hoje, eles vão entender sim (....) só 

acho que falta uma padronização para todos os cursos.” 

E9 “Está claro, quando entra nessa parte nos projetos tem a explicação por 

que a gente tem que atender a sociedade, a comunidade...” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.7 Objetivos educacionais 

 

A sétima questão referiu-se à seguinte afirmativa "Os objetivos educacionais da 

minha IES consideram os aspectos cognitivos e habilidades humanas exigidas pelo 

atual mercado/sociedade". Assim como na assertiva anterior, foi possível observar 

que há uma cobrança da IES por esse aspecto. Todos os entrevistados afirmaram 

que os professores poderão identificar o quesito com clareza e que ele representa 

uma prática inovadora em IES. Masseto (2003) afirma que a IES deve auxiliar o 

aluno a desenvolver novas habilidades e competências profissionais, que não só as 

técnicas, assim como apontado por um dos entrevistados abaixo. 

 

Tabela 9 

Respostas Afirmativa 7 

Respondente Resposta 

E2 “A gente tem falado nisso o tempo todo.” 

E3 “Temos cobrado muito isso dos professores: desenvolver habilidades 

através dos conteúdos.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.8 Conteúdos de ensino 

 

A oitava questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES os conteúdos de 

ensino são inovadores". Os entrevistados, quase de forma unânime, sugeriram que 
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a palavra 'conteúdo' fosse substituída pela palavra 'plano', já que esse é o nome 

adotado pela IES para o documento 'Plano de Ensino'.  

 

Tabela 10 

Respostas Afirmativa 8 

Respondente Resposta 

E3 “Conteúdo? Que tipo de conteúdo? Você quer dizer os Planos de Ensino 

que vocês enviam para a coordenação todo início de semestre?” 

E5 “ O que você quer dizer com conteúdo?(...) é melhor mudar para ementa ou 

plano.” 

E9 “Eu entenderia como o conteúdo que é ministrado em sala, com as 

metodologias que a gente aprendeu, mas às vezes você coloca o exemplo 

entre parênteses para deixar bem claro e ele não fugir.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.9 Metodologias de aprendizagem 

 

A nona questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as metodologias de 

aprendizagem são inovadoras e impulsionam a participação do aluno no processo 

de aprendizagem". Os entrevistados apontaram que esse é um critério inovador para 

IES. Ressaltaram que o item será facilmente avaliado pelos professores, já que a 

IES investe em metodologias inovadoras, e que a instituição promoveu 

recentemente uma pós-graduação para os professores sobre o tema. A seguir 

algumas das respostas obtidas: 

 

Tabela 11 

Respostas Afirmativa 9 

Respondente Resposta 

E2 “Essa aí está mais do que clara.” 

E6 “Está bem claro (...) acho que aí os alunos que não quiseram engajar.” 

E7 “Até fizemos a pós, né? Investem muito nisso aqui.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.1.10 Estágio supervisionado 

 

A décima questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as práticas de 

estágio supervisionado são inovadoras". Todos os entrevistados afirmaram que a 

assertiva está clara e pode apresentar práticas inovadoras em uma IES. Não houve 

nenhum discurso sobre o tema ou sugestões sobre a questão. 

 

4.1.11 Atividades complementares 

 

A décima primeira questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as 

atividades complementares são inovadoras". Sobre esse critério, apesar da maior 

parte dos entrevistados apontar que a afirmativa está clara, foi possível perceber 

uma limitação sobre o conhecimento dos entrevistados sobre o assunto. A maior 

parte deles apontou o evento “Semana de Cursos” como única atividade 

complementar, mesmo havendo diversas possibilidades e exemplos em IES, 

inclusive promovidas pela IES em estudo, como cursos extras, viagens, visitas 

técnicas, palestras, seminários, dentre outros. Um dos entrevistados apontou que a 

pergunta não deveria ser feita, pelo fato do critério ser uma responsabilidade do 

aluno. A seguir algumas das respostas obtidas. 

 

Tabela 12 

Respostas Afirmativa 11 

Respondente Resposta 

E1 “sim, está tranquilo. Aqui nós até temos as semanas dos cursos como 

exemplo.” 

E2 “tenho medo deles não saberem o que são atividades complementares, de 

repente você coloca entre parênteses (semana dos cursos, palestras), só 

para o caso de quem não souber (...) a faculdade promove e a gente 

sempre incentiva os coordenadores a estarem trazendo coisas para os 

alunos, palestras nas áreas (...) os coordenadores tem liberdade para fazer 

isso.” 

E5  “As atividades complementares são mais feitas pelos alunos mesmo né? 

Como que a gente vai cobrar o que é inovador nesse sentido? (...) Isso aí é 

o que o aluno tem que trazer as 180 horas? Como eu vou inovar nisso? O 

aluno pode até inovar. Isso seria para o aluno, não para a instituição.” 
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E7 “tem a semana dos cursos, a semana jurídica.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.12 Apoio ao aluno 

 

A décima segunda questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES há 

práticas inovadoras e criativas de apoio ao aluno". Os entrevistados avaliaram a 

prática como uma iniciativa inovadora, inclusive citando exemplos de práticas que 

haviam sido implantadas recentemente na instituição, mas sugeriram incluir 

exemplos para que ficasse mais claro o apoio que é oferecido ao aluno. Foi citado, 

inclusive, que apesar da FAVAG adotar a prática, ela é pouco utilizada pelos 

professores. A seguir algumas transcrições das respostas obtidas. 

 

Tabela 13 

Respostas Afirmativa 12 

Respondente Resposta 

E2 “Tem o consulado que é uma prática muito boa, agora a gente sempre fala 

para mandar para o consulado se perceber que o aluno está com problema, 

mas são pouquíssimos os que fazem isso. De repente é bom citar: apoio ao 

aluno, apoio psicopedagógico.” 

E8 “ sugiro especificar o que é.” 

E6 “Acho que você podia especificar isso aí.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.13 Uso de TICs 

 

A décima terceira questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES há 

práticas inovadoras de uso de TIC". Os entrevistados apontaram que a prática é 

uma iniciativa inovadora, porém isso ocorreu somente após a explicação do que são 

TICs para a maior parte deles. No questionário da entrevista não havia a descrição 

da sigla, mas a maioria dos entrevistados sugeriu que fosse apresentada uma 

descrição para melhor compreensão dos professores. 
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Tabela 14 

Respostas Afirmativa 13 

Respondente Resposta 

E3  “Descreve essa sigla aí ou não vão saber.” 

E6 “Eu acho que tem que colocar a sigla e o nome, eu particularmente não 

conhecia.” 

E7 “é bom descrever essa sigla.” 

E8 “eu acho que precisa explicar melhor” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.14 Materiais didáticos 

 

A décima quarta questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES os 

materiais didáticos são inovadores". Todos os entrevistados concordaram que os 

materiais didáticos podem apontar práticas inovadoras em uma IES, e nessa 

questão não houve nenhuma recomendação de melhoria ou sugestão sobre o tema. 

Apontaram que os materiais didáticos oferecidos podem ser da própria instituição, 

entretanto, o mais comum é que os professores confeccionem o material didático 

que será utilizado ao longo do semestre. Não há nenhuma política definida para 

confecção dos materiais. 

 

4.1.15 Integração de disciplinas e atividades 

 

A questão seguinte (15ª) referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES há 

integração entre disciplinas e atividades curriculares, alinhadas aos objetivos 

educacionais". A FAVAG, desde 2017, atua com um projeto chamado 'Projeto 

Integrador', onde os professores inscrevem projetos de integração entre cursos, 

períodos ou disciplinas. Em 2018, em alguns cursos, as atividades desses projetos 

passaram a compor obrigatoriamente um percentual da nota do semestre. Diante 

disso, todos afirmaram que será fácil para os professores identificarem a prática, 

apontando que essa é uma pratica inovadora na IES. 
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Tabela 15 

Respostas Afirmativa 15 

Respondente Resposta 

E2 “É o projeto integrador, a pergunta está clara, quero até ver o que eles vão 

responder.” 

E3 “Isso aí é o Projeto Integrador que vocês escrevem.” 

E6 “O Projeto Integrador, né?” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.16 Novas práticas de avaliação 

 

A décima sexta questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES há novas 

práticas de avaliação, inclusive formativas, que colaboram para o desenvolvimento 

dos alunos". A FAVAG possui alternativas de avaliação, reaplicando a prova para o 

aluno com o objetivo de reforçar a aprendizagem. A implantação do projeto contou 

com a resistência de alguns professores, diante disso há a afirmação do 

entrevistado E2 sobre o assunto. No mais, a única sugestão foi de alterar a palavra 

'formativa' por 'prova', objetivando facilitar a compreensão dos professores. 

 

Tabela 16 

Respostas Afirmativa 16 

Respondente Resposta 

E2 “Está claro, foi a maior briga.” 

E5 “Formativa é prova?” 

E8 “Formativa não vão entender que é prova.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.17 Papel do professor 

 

A décima sétima questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES o professor 

possui papel de mediador de conhecimentos e não de transmissor". Todos os 

entrevistados apontaram que a afirmativa apresenta uma prática inovadora em IES e 

que será de fácil compreensão pelos professores. Nenhum dos entrevistados fez 

apontamentos ou críticas nesse quesito. 
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4.1.18 Apresentação de projetos 

 

A décima oitava questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES os 

professores apresentam projetos inovadores de ensino". Todos os entrevistados 

apontaram que a assertiva apresenta uma prática inovadora em IES e que será de 

fácil compreensão pelos professores e não fizeram apontamentos ou críticas nesse 

quesito. 

 

4.1.19 Capacitação dos professores 

 

A décima nona questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES os 

professores são capacitados frequentemente". Todos os entrevistados apontaram 

que a afirmativa apresenta uma prática inovadora em IES e que será de fácil 

compreensão pelos professores, sem nenhum outro apontamento ou critica. 

 

4.1.20 Infraestrutura 

 

A vigésima questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES a infraestrutura 

(laboratórios, biblioteca, espaços de convivência) são inovadores e auxiliam o aluno 

no desenvolvimento das atividades acadêmicas". De forma geral, os entrevistados 

avaliaram que esse quesito representa inovação em IES. Alguns dos entrevistados 

apontaram que a descrição da assertiva ficou clara com a citação de exemplos, e 

que essa forma deveria ser adotada em outras questões do questionário. Um dos 

entrevistados apontou que deveria citar a estrutura digital, mas posteriormente 

apontou que a mesma já havia sido contemplada na pergunta sobre as TICs.  

 

Tabela 17 

Respostas Afirmativa 20 

Respondente Resposta 

E3 “Tem a infraestrutura digital também, o nosso sistema é muito bom.” 

E6 “Olha, aí você especificou. Ficou bom assim.” 

E8 “Dessa forma que você coloca, especifica o que você realmente está 

querendo, fica bem mais claro.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 
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4.1.21 Integração com a comunidade 

 

A vigésima primeira questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Os projetos da minha 

IES promovem integração com a comunidade em que está inserida". Os 

entrevistados apontaram que a afirmativa é de fácil compreensão e a prática pode 

ser considerada uma inovação em IES. Afirmaram que os professores saberão 

identificar os projetos que a FAVAG possui. A seguir algumas das respostas obtidas 

pelos entrevistados. 

 

Tabela 18 

Respostas Afirmativa 21 

Respondente Resposta 

E1 “Alguns cursos mais, outros menos, mas sim. Eles vão saber avaliar.” 

E7 “Nós temos várias, A APACs, o Núcleo. Os professores vão saber 

identificar sim.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.22 Práticas não inovadoras 

 

A vigésima segunda questão referiu-se a uma pergunta: "Em sua opinião, alguma 

prática descrita acima não é inovadora?". Somente um dos entrevistados apontou 

que a pergunta sobre atividades complementares deveria ser excluída, conforme já 

apresentado no item 5.1.11.  

 

4.1.23 Sugestão de novas práticas 

 

A vigésima terceira questão também se referiu a uma pergunta: "Em sua opinião, há 

alguma prática inovadora em IES que não foi descrita acima?". Alguns dos 

entrevistados sugeriram a inclusão de perguntas sobre o uso de aplicativos, de 

ferramentas em sala de aula, ou de projetos, os quais já haviam sido contemplados 

nas questões anteriores. Entretanto, alguns dos entrevistados citaram a incubação 

de empresas, os negócios digitais e o apoio às startups. Tais assuntos têm sido 

amplamente discutidos na instituição, que realizou e ainda pretende realizar eventos 

para o público interno e para a comunidade sobre estes assuntos, como forma de 
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fomento ao empreendedorismo e ao desenvolvimento local. Esses projetos 

ultrapassam as barreiras pedagógicas e dos currículos, assim como afirma Audy 

(2017), que acredita que as instituições de ensino devem ampliar sua missão de 

ensino e pesquisa e atuar como vetor do desenvolvimento econômico e social da 

sociedade, sendo esse processo de transformação ocorrendo via inovação. 

 

Tabela 19 

Sugestões de inclusão 

Respondente Resposta 

E1 “Inovação em uso de aplicativos, ferramentas em sala de aula. E também 

sobre essa questão das startups que estamos atendendo aqui, isso é uma 

novidade.” 

E2 “algumas coisas para o professor aplicar em sala de aula, aplicativos, tem 

um monte de coisa assim (...)ferramentas mesmo.” 

E3 “Acho que deve incluir essas novas tendências de inovação, das startups, 

cooworkings, incubadoras. Temos avançado muito nisso, realizado eventos 

com a participação de todos os cursos. Isso é importante incluir.” 

E5 “A gente está com uma pegada da tecnologia que são as startups, 

empresas de base tecnológicas (...) hoje tem muita gente que diz que a 

universidade tem que ser base para startups, existir um estudo voltado para 

a criatividade, para a criação de empresas(...) outra questão que tá aí, que 

é muito importante, é a Revolução da Indústria 4.0, então nesse sentido eu 

acho que faltou. Falar de inovação e não falar de empresas de base 

tecnológica, startups e das ferramentas da Industria 4.0, eu acho que fica 

faltando, o seu trabalho não fica inovador (...) já fica um pouco obsoleto.” 

E8 “Muito específico da enfermagem, mas acho que são projetos extensão 

junto com a comunidade, nós temos o “Enfermagem em casa”, que é uma 

integração do aluno com o hospital (...), mas acredito que isso já está aí.” 

Fonte: Elaborado pela autora. 

 

4.1.24 Conclusões sobre a pesquisa qualitativa 

 

De forma geral, o questionário foi bem avaliado pelos entrevistados. Foram 

realizadas duas alterações no questionário inicialmente proposto: a primeira 

alteração na questão 8, com a mudança da palavra “conteúdo” para “plano” de 

ensino, com o objetivo de adequá-lo à nomenclatura que já é utilizada na IES 

FAVAG para identificar o documento. A segunda mudança foi a inclusão da 
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afirmativa “A IES está atenta a novas demandas de mercado (startups, negócios 

digitais e incubação de empresas) ”. Também serão inseridos alguns exemplos de 

práticas, para facilitar a compreensão sobre o tema. 

 

Durante as entrevistas com os gestores, percebeu-se que eles estavam afoitos em 

responder a questão ou adivinhar o que os professores responderiam, fazendo 

relações entre as afirmativas e algumas práticas já adotadas pela FAVAG. Alguns 

entrevistados também observaram similaridade entre o questionário apresentado e o 

Instrumento de Avaliação de Cursos do MEC, que foi utilizado como referência para 

este trabalho.  

 

A realização desta primeira etapa da pesquisa atendeu ao segundo objetivo 

específico deste trabalho, que foi “Validar modelo de avaliação junto a dirigentes da 

FAVAG.” Os entrevistados validaram o questionário, apresentaram suas opiniões e 

fizeram contribuições significativas para o presente estudo. 

 

4.2 Resultados da Pesquisa Quantitativa 

 

A segunda etapa desta pesquisa compreendeu a aplicação do questionário validado 

pelos gestores na etapa anterior para os professores da instituição, conforme 

Apêndice 2 deste trabalho. O instrumento apresentado para os professores foi 

composto por 22 afirmativas sobre práticas de inovação para avaliação, baseados 

na IES FAVAG. A FAVAG contava, no primeiro semestre de 2019, 79 professores 

nos cursos de Administração, Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem 

e Engenharia Civil.  

 

O contato com os professores ocorreu inicialmente através do envio de e-mail, o link 

do questionário foi enviado para todos os 79 professores, o link foi posteriormente 

reenviado, solicitando novamente a participação dos professores e ressaltando o 

apoio da direção acadêmica na pesquisa. Após envio e reenvio do e-mail, o link da 

pesquisa foi disponibilizado através do aplicativo Whatsapp em grupos dos 

professores da FAVAG e individualmente através da ferramenta ‘Lista de 

Transmissão’, fornecida pelo aplicativo. Alguns professores também formam 
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contatados por ligações telefônicas e pessoalmente, como forma de reforçar a 

participação. 

 

Do universo de 79 professores, foram obtidos ao final, 48 questionários respondidos, 

que representam 90% de nível de confiança com margem de erro de 7% com 

relação à população. Os resultados obtidos através das entrevistas estão 

apresentados a seguir. 

 

4.2.1 Perfil dos participantes 

 

Quanto ao sexo, a maioria dos professores que responderam à pesquisa, 52%, era 

de mulheres. Já quanto à idade, 40% dos professores que responderam a pesquisa 

tinham entre 35 e 45 anos, 37% tinham entre 25 e 35 anos, 21% tinham entre 45 e 

55 anos e 2% acima de 55 anos. Nenhum dos participantes tinha menos que 25 

anos.  

 
Gráfico 1 
Sexo dos participantes 

 

Fonte: Elaborado pela autora 
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Gráfico 2 
Idade dos participantes 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Quanto ao curso de atuação, pode-se observar que os cursos que a maior parte dos 

professores que responderam a pesquisa atuam nos cursos de Engenharia Civil e 

Direito, com 14 professores que responderam a pesquisa, seguido dos cursos de 

Administração, com 12 professores; Enfermagem, com 9 professores; Arquitetura, 

com 7 professores, Ciências Contábeis, com 6 professores e outros cursos com 2 

professores.  

 

Gráfico 3 
Cursos de atuação 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

0%

37%

40%

21%

2%

até 25 anos

de 25 a 35 anos

de 35 a 45 anos

de 45 a 55 anos

acima de 55 anos

12

7

6

13

9

13

2

Administração

Arquitetura

Ciências Contábeis

Direito

Enfermagem

Engenharia Civil

Outros



67 

 

É importante ressaltar que é comum na instituição que o professor atue em mais de 

um curso. Foram disponibilizados como opções de respostas para professores todos 

os cursos com turmas formadas no primeiro semestre de 2018 (Administração, 

Arquitetura, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem e Engenharia Civil). Os 

professores que afirmaram que atuam em outros cursos podem ser professores que 

ainda atuam em atividades de monitoria, dependências ou orientação de trabalhos 

de conclusão de curso de outros cursos que não possuem turma formada no referido 

semestre.  

 

4.2.2 Políticas de Gestão da IES 

 

A 1ª questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES – Instituição de Ensino 

Superior, as políticas institucionais internas de gestão são inovadoras”. A maioria 

dos respondentes, 41%, afirmou que “Concorda em Parte” com a afirmativa. O 

segundo maior percentual obtido nessa afirmativa foi de 31% para a opção “Não 

concordo, nem discordo”. Esse resultado havia sido previsto pelos gestores na 

primeira etapa dessa pesquisa, que sugeriram que alguns professores 

provavelmente não saberiam avaliar a afirmativa por não participarem ou 

conhecerem as políticas de gestão da IES.  

 

Gráfico 4 
Inovação em Políticas de Gestão 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

2% 2%

31%

43%

22%

Discordo Totalmente

Discordo em Parte

Não concordo, nem
discordo

Concordo em Parte

Concordo totalmente



68 

 

Apesar do grande número de respondentes para a alternativa “Não concordo, nem 

discordo”, a maior parte dos entrevistados avaliou o quesito de forma positiva ou 

negativa, visto que os professores lidam com outros setores da instituição ou são 

afetados pelas práticas de gestão da IES.  

 

4.2.3 Políticas de Ensino da IES 

 

A 2ª questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as políticas de ensino 

são inovadoras". O maior percentual obtido nesse quesito foi para a opção 

“Concordo em Parte”, que obteve 51% da opinião dos respondentes. Segundo Lima 

et al. (2017) ensino é geralmente o item mais lembrado quando se trata de 

educação, por se tratar das atividades mais comuns, como atividades em sala de 

aula, laboratórios, entre outras. Assim como na entrevista com os gestores, a prática 

foi bem avaliada, sem respondentes que discordassem com a afirmativa. 

 
Gráfico 5 
Inovação em Políticas de Ensino 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

As práticas de ensino estão diretamente ligadas ao dia a dia dos professores. Na 

IES os professores participam ativamente do planejamento das atividades de ensino, 

portanto, o que pode ter impactado os resultados positivos nesse critério.  
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4.2.4 Políticas de Pesquisa da IES 

 

A 3ª questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as políticas de pesquisa 

são inovadoras". A maioria dos respondentes, 33%, “Não concordam, nem 

discordam” da afirmativa apresentada. Também há de se destacar que a segunda 

opção que obteve maior parte das respostas foi “Discordo em Parte”, com 31%. 

Durante a etapa de entrevistas com os gestores, o resultado negativo dessa 

afirmativa era considerado esperado, por não ser um critério obrigatório para 

faculdades. Entretanto, vale ressaltar que também foi citado pelos entrevistados que 

a instituição adota algumas práticas de pesquisa, inclusive envolvendo a 

participação de professores, o que provavelmente justificam os demais resultados. 

 
Gráfico 6 
Inovação em Políticas de Pesquisa 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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aos resultados obtidos na afirmativa anterior, com maior resultado para a opção 

“Não concordo, nem discordo” que alcançou 35% da opinião dos respondentes e 

“Discordo em parte” com 31% de respostas. Por não ser uma prática obrigatória em 

faculdades, também foi previsto pelos entrevistados na primeira etapa que o quesito 

poderia receber avaliações negativas, apesar de a instituição ter algumas práticas 

de extensão. Algumas dessas práticas de extensão foram citadas pelos 

coordenadores dos cursos de Direito e Enfermagem  

 
 
Gráfico 7 
Inovação em Políticas de Extensão 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
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professores, que poderiam não saber avaliar por desconhecimento das metas 

educacionais da instituição. Entretanto, conforme pode ser observado no gráfico 

abaixo, os resultados obtidos apontam que a maior parte dos professores concorda 

com a afirmativa. 

 
 
Gráfico 8 
Inovação em Estruturas Curriculares 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

A avaliação positiva em relação às estruturas curriculares pode evidenciar a 

aprovação dos professores em relação às adequações realizadas pela 

administração geral da instituição nas estruturas curriculares, que além de atender 

às normas educacionais vigentes, somada às melhorias na infraestrutura, nas 

práticas de ensino, nas metodologias de aprendizagem, contribuem para a avaliação 

do critério como inovador. 

 

4.2.7 Projetos Pedagógicos 

 

A questão 6 referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES os projetos pedagógicos 

atendem às exigências governamentais e da nova sociedade, formando profissionais 

aptos para o mercado atual". A maior parte dos respondentes, 52%, apontou que 

“Concorda em Parte” com a afirmativa. O resultado corrobora com as respostas 

obtidas pelos gestores, que afirmaram que o assunto é sempre tratado em reuniões. 
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Gráfico 9 
Inovação em Projetos Pedagógicos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Sugere-se que a avaliação positiva no critério seja resultado da construção dos 

projetos de forma participativa, envolvendo os professores e deixando o material 

sempre disponível para os envolvidos. 

 

4.2.8 Objetivos educacionais 

 

A sétima questão referiu-se à seguinte afirmativa "Os objetivos educacionais da 

minha IES consideram os aspectos cognitivos e habilidades humanas exigidas pelo 

atual mercado/sociedade". 65% dos entrevistados apontaram que “Concordam em 

parte” com a afirmativa. Esse reflexo positivo de respostas compara-se aos 

resultados da etapa das entrevistas, já que os gestores mencionaram que o assunto 

é frequentemente discutido nas reuniões e que há uma cobrança pelo 

desenvolvimento de habilidades dos alunos através dos conteúdos de ensino. 
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Gráfico 10 
Inovação em Objetivos Educacionais 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

O desenvolvimento das habilidades e competências frente à transmissão do 

conhecimento é uma das maiores cobranças da instituição para os professores. A 

cobrança é amparada com o apoio de consultorias, orientações, oficinas e 

treinamentos para que os professores sejam orientados sobre como a prática pode 

ser efetiva em sala de aula. 

 

4.2.9 Planos de ensino 

 

A oitava questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES os conteúdos de 

ensino são inovadores".  Segundo o INEP, os conteúdos curriculares devem 

proporcionar o efetivo desenvolvimento do perfil profissional do egresso, 

considerando diversos fatores, inclusive o contato com conhecimento recente e 

inovador. A maior parte dos respondentes, 67%, apontou que concorda em parte 

com a afirmativa, resultado que evidencia que o quesito é bem avaliado na FAVAG. 
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Gráfico 11 
Inovação em Planos de Ensino 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Para amparar o desenvolvimento das habilidades e competências citado no critério 

anterior, os planos de ensino devem estar alinhados com as necessidades e 
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coordenação pedagógica. Consideram atividades e aulas teóricas e práticas, 

integrando a utilização de metodologias ativas e uso da infraestrutura de 

laboratórios, bibliotecas e outros espaços para o aprendizado efetivo.  

 

4.2.10 Metodologias de aprendizagem 

 

A nona questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as metodologias de 

aprendizagem são inovadoras e impulsionam a participação”. Assim como foi 

apontado pelos gestores na primeira etapa, o critério foi muito bem avaliado pelos 
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afirmativa e 31% responderam que “Concordam em parte”.  O critério inovação em 
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por favorecer o alcance dos objetivos educacionais, estimulando o aluno a aprender 

e possibilitando sua participação no processo de aprendizagem. O critério é inclusive 

o que mais aparece nos materiais pesquisados sobre inovação na educação e 

inovação na educação superior.  
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Gráfico 12 
Inovação em Metodologias de Aprendizagem 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Sugere-se que a avaliação positiva do critério seja resultado dos investimentos e 

cobranças realizadas pela instituição para o uso efetivo de metodologias ativas de 

aprendizagem. Além das orientações constantes em reuniões, foi ofertada uma pós-

graduação sobre o tema para os professores. A FAVAG realiza avalições das 

metodologias aplicadas, promove atividades de compartilhamento de experiências 

entre professores, além de ações como, por exemplo, o Dia da Metodologia Ativa, 

onde durante um dia são ministradas aulas com metodologias ativas de ensino 

aprendizagem. 

 

4.2.11 Estágio supervisionado 

 

A décima questão referiu-se à afirmativa: "Na minha IES as práticas de estágio 

supervisionado são inovadoras". 52% dos professores mostrou neutralidade na sua 

resposta, apontando que “Não concordam, nem discordam” da afirmativa. A 

instituição possui diferentes modelos de práticas de estágio, de acordo com o curso. 

Na etapa anterior, os gestores também não apontaram contribuições sobre o critério. 
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Gráfico 13 
Inovação em Estágio Supervisionado 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Os cursos de Direito e Enfermagem costuram ofertar mais práticas de estágio e 

acompanhar melhor os processos, inclusive com atividades em projetos de 

extensão. Já os demais cursos, apesar de exigem a prática obrigatória, não 

possuem projetos de estágio estruturados.  

 

4.2.12 Atividades complementares 

 

A décima primeira questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES as 

atividades complementares são inovadoras". Metade dos professores apontou que 

“Concorda em parte” com a afirmativa. O INEP (2017) aponta que as IES devem ter 

planejamento e mecanismos inovadores para regulação, gestão e aproveitamento 

das atividades curriculares, oferecendo diversidades de atividades e de formas de 

aproveitamento, com atividades aderentes à formação geral e específica do aluno. 

Na etapa anterior, os gestores limitaram-se em exemplificar as atividades 

curriculares com o evento “Semana dos Cursos” promovido pela IES, e também 

chegou a ser citado que essa não era uma responsabilidade da instituição. 

Entretanto, nenhum professor respondeu a afirmativa de forma negativa.  
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Gráfico 14 
Inovação em Atividades Complementares 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

A instituição possui um calendário diversificado de eventos, inclusive com 

envolvimento da comunidade escolar. Entretanto, os cursos podem ofertar 

atividades distintas, desde a oferta de palestras até a prática de atividades 

diretamente ligadas ao curso, como por exemplo, do curso de enfermagem em 

hospitais locais ou de atividades de acompanhamento de consultorias em empresas.  

 

4.2.13 Apoio ao aluno 

 

A décima segunda questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES há 

práticas inovadoras e criativas de apoio ao aluno". 58% dos professores 

responderam que “Concorda em parte” com a afirmativa, que não recebeu 

avaliações negativas. Segundo o INEP (2017) o apoio ao aluno envolve atividades 

de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e instrumental, 

monitoria, nivelamento, intermediação e acompanhamento de estágios não 

obrigatórios remunerados, apoio psicopedagógico, participação em centros 

acadêmicos ou intercâmbios nacionais e internacionais. Algumas das ações 

inclusive foram apontadas como presentes na instituição durante a etapa de 

entrevistas com os gestores. 
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Gráfico 15 
Inovação em Práticas de Apoio ao Aluno 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

As práticas de apoio da FAVAG incluem monitorias, apoio psicopedagógico, 

atividades de acolhimento e permanência, acompanhamento em intercâmbios, entre 

outras. São amplamente divulgadas na instituição e contam com a participação dos 

professores, inclusive.  

 

4.2.14 Uso de TICs 

 

A décima terceira questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES há 

práticas inovadoras de uso de TIC". 33% dos professores afirmaram que “Concorda 

em parte” com a afirmativa, que foi seguida de 27% que “Discorda em parte”. Na 

etapa das entrevistas, os gestores manifestaram-se apenas em apontar que seria 

necessário descrever a sigla para facilitar a compreensão do critério avaliado. 

Segundo Masseto (2004) o uso de tecnologias em sala de aula estimula o aluno no 

processo de aprendizado e o seu relacionamento com o professor e os colegas. O 

alto número de avaliações negativas do critério pode ser um ponto de atenção para 

a FAVAG. 
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Gráfico 16 
Inovação em Uso de TICs 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Recentemente a instituição realizou uma mudança em seus ambientes virtuais de 

aprendizagem e de comunicação com o aluno. Tais mudanças podem ter gerados 

os impactos negativos na avaliação deste critério, já que ele está em fase de 

implementação e avaliação. Também são reclamações comuns dos professores a 

qualidade da velocidade da internet na instituição, que as vezes impacta no 

desenvolvimento de algumas atividades em sala de aula que necessitem de sua 

utilização.  

 

4.2.15 Materiais didáticos 

 

A décima quarta questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES os 

materiais didáticos são inovadores". O maior índice de respostas para essa 

afirmativa foi de 42% para a opção “Não concordo, nem discordo”, seguido de 40% 

para a opção “Concordo em parte”. Segundo o INEP (2017) podem ser utilizados 

recursos inovadores para que os materiais didáticos auxiliem no desenvolvimento da 

formação prevista no projeto pedagógico, considerando sua abrangência, 

aprofundamento e coerência teórica, sua acessibilidade metodológica e 

instrumental. Na etapa anterior, os gestores não apresentaram contribuições sobre o 

critério.  
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Gráfico 17 
Inovação em Materiais Didáticos 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Quanto aos materiais didáticos, há algumas situações que podem ter impactado na 

avaliação deste critério pelos professores. Quanto à biblioteca, a FAVAG oferece 

grande diversidade de materiais, tais como livros, revistas, audiovisuais, publicações 

e periódicos científicos para todos os cursos. Por outro lado, a produção de material 

didático para alunos ou disponibilização de conteúdo pelos professores no ambiente 

virtual de aprendizagem não é frequente.  

 

4.2.16 Integração de disciplinas e atividades 

 

A décima quinta questão referiu-se à afirmativa: "Na minha IES há integração entre 

disciplinas e atividades curriculares, alinhadas aos objetivos educacionais". O critério 

foi muito bem avaliado pelos professores, com 50% das respostas para a opção 

“Concordo em parte” e 46% para a opção “Concordo Totalmente”. O resultado da 

avaliação pode ser reflexo do “Projeto Integrador”, que os gestores citaram na 

primeira etapa dessa pesquisa, que havia sido implementado recentemente.  
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Gráfico 18 
Integração de Disciplinas e atividades 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

O projeto de Integração de Disciplinas foi implementado recentemente na instituição 

e foi muito bem aceito pelos professores. A prática já era adotada de forma isolada 

por alguns cursos e disciplinas e o projeto possibilitou a estruturação das práticas.  

 

4.2.17 Novas práticas de avaliação 

 

A décima sexta questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES há novas 

práticas de avaliação, inclusive formativas, que colaboram para o desenvolvimento 

dos alunos".  A maioria dos professores concorda com a afirmativa, sendo que 46% 

“Concordam em parte” e 37% “Concordam totalmente”. A FAVAG recentemente 

alterou os processos de avaliação, implementando novas práticas para substituir a 

prova tradicional e proporcionando mais chances de o aluno refazer a prova, com o 

objetivo de reforçar o aprendizado. A nova prática foi citada pelos gestores na 

primeira etapa desta pesquisa, e os resultados obtidos eram previstos por eles.  
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Gráfico 19 
Inovação em Práticas de Avaliação 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
As novas práticas de avaliação foram adotadas por todos os cursos, de forma geral 

os professores acreditam que os novos métodos são eficientes para avaliação do 

aprendizado do aluno, entretanto, alguns professores ainda defendem os métodos 

tradicionais de avaliação, o que pode justificar as respostas neutras e negativas 

desse critério. 

 

4.2.18 Papel do professor 

 

A décima sétima questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES o professor 

possui papel de mediador de conhecimentos e não de transmissor". Masseto (2004) 

aponta que o professor deve ter o papel de mediador pedagógico, desenvolvendo 

relação de parceria e co-responsabilidade com seus alunos, trabalhando em equipe. 

Nesse critério que o professor deveria avaliar a sua própria atuação e de seus 

colegas, 62% responderam que “Concordam em parte” com a afirmativa.  
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Gráfico 20 
Papel do Professor 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
  

A temática do papel do professor é amplamente discutida na instituição, que oferece 

ferramentas, capacitações e orientações para o desenvolvimento dessa prática. A 

coordenação pedagógica frequentemente orienta para que as aulas, projetos, 

atividades extras sejam desenvolvidas com o envolvimentos dos alunos. Entretanto, 

há professores que ainda defendem práticas mais tradicionais de ensino-

aprendizagem. 

 

4.2.19 Apresentação de projetos 

 

A décima oitava questão referiu-se à afirmativa: "Na minha IES os professores 

apresentam projetos inovadores de ensino".  68% dos professores apontaram que 

“Não concordam, nem discordam” da afirmativa. Segundo Masseto (2004) os 

professores devem assumir e se envolver em projetos inovadores, que promovam a 

troca de experiências e diálogos. Diferente da questão anterior, em que os 

professores avaliaram a si e seus colegas como mediadores, nessa afirmativa eles 

mostraram-se indiferentes à apresentação de projetos inovadores. 

 
  

2% 2%

17%

62%

17%

Discordo Totalmente

Discordo em Parte

Não concordo, nem
discordo

Concordo em Parte

Concordo totalmente



84 

 

Gráfico 21 
Apresentação de Projetos Inovadores 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
Sugere-se que o resultado desse quesito seja resultado do grande número de 

projetos implementados pela instituição. As ações apresentadas, apesar de contar 

com a participação dos professores, partem, na maioria das vezes, da gestão ou 

coordenação da instituição.  

 
 
4.2.20 Capacitação dos professores 

 

A décima nona questão referiu-se à afirmativa: "Na minha IES os professores são 

capacitados frequentemente". O resultado obtido mostra que as capacitações são 

frequentes na FAVAG, com 83% dos professores que responderam que “Concordam 

totalmente”. Na etapa anterior, os gestores não fizeram questionamentos sobre o 

critério, e apontaram que seria ele seria avaliado com facilidade pelos professores.  
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Gráfico 22 
Capacitação dos Professores 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

As capacitações na instituição são frequentes, e nos últimos anos são ligadas 

principalmente à práticas de inovação.  As capacitações não são obrigatórias, mas o 

número de professores participantes é expressivo.           

 
 
4.2.21 Infraestrutura 
 

A vigésima questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Na minha IES a infraestrutura 

(laboratórios, biblioteca, espaços de convivência) são inovadores e auxiliam o aluno 

no desenvolvimento das atividades acadêmicas". O critério foi muito bem avaliado 

pelos professores, com 72% que “Concordam totalmente” e 28% que “Concordam 

em parte” com a afirmativa. Os gestores já apontaram na etapa anterior que o 

critério seria facilmente avaliado, já que recentemente toda a infraestrutura de 

laboratórios, espaços de convivência, biblioteca e salas de aula foi adequada. 

Segundo Masseto (2004) as IES devem rever sua infraestrutura de apoio para 

projetos inovadores fornecendo novos ambientes de aprendizagem.  
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Gráfico 23 
Inovação em Infraestrutura 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Os investimentos recentes na infraestrutura podem ter impactado nos resultados 

positivos deste critério. Os espaços criados, atualização e modernização da 

biblioteca, investimento em laboratórios contribuíram significativamente para o 

desenvolvimento e realização de aulas e atividades diferenciadas e atrativas. Os 

espaços também são utilizados com frequência por alunos e ex alunos. 

 

4.2.22 Integração com a comunidade 

 

A vigésima primeira questão referiu-se à seguinte afirmativa: "Os projetos da minha 

IES promovem integração com a comunidade em que está inserida". A maioria dos 

professores, 58%, apontou “Concorda totalmente” que a FAVAG promove a 

integração da IES com a comunidade. Os gestores entrevistados na etapa anterior 

também fizeram uma avaliação positiva do critério, inclusive apontando alguns 

projetos que a FAVAG possui. 
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Gráfico 24 
Integração com a Comunidade 

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
A preocupação com os problemas da comunidade local é uma realidade na 

instituição. A FAVAG é reconhecida pela iniciativa pública e privada por ações 

apoiadas ou realizadas pela instituição que promovem o desenvolvimento local, 

além de ser sempre convidada por lideranças locais para discutir assuntos de 

interesse público.   

 
4.2.23 Atenção às novas demandas 

 
A vigésima segunda questão referiu-se à seguinte afirmativa “A minha IES está 

atenta à novas demandas de mercado (ex: startups, negócios digitais e incubação 

de empresas)”. O último critério avaliado refere-se à pergunta que foi sugerida por 

grande parte dos gestores que fosse inclusa no questionário de avaliação. 83% dos 

professores “Concordam totalmente” com a afirmativa, o que reforça opinião dos 

gestores que a FAVAG está atenta às novas demandas.                                          
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Gráfico 25 
Atenção às Novas Demandas  

 
Fonte: Elaborado pela autora 
 

Acredita-se que os resultados positivos da avaliação sejam impacto dos resultados 

já obtidos pela prática na instituição. Vários alunos, de todos os cursos, já 

conseguiram desenvolver projetos, atividades e negócios com o apoio da FAVAG. 

Projetos desenvolvidos na instituição já foram premiados em eventos de startups e a 

instituição é um dos principais atores do ecossistema de inovação na região da 

Serra Geral. 

 

4.2.24 Síntese das respostas  

 

A tabela 20 apresenta as afirmativas em escala decrescente da opção “Concordo 

totalmente” apresentando os critérios que os professores concordaram mais e 

menos. Duas alternativas receberam o maior número de professores que afirmaram 

“Concordam Totalmente”: A primeira foi “A minha IES está atenta à novas demandas 

de mercado (ex: startups, negócios digitais e incubação de empresas).”, classificada 

em primeiro lugar por critério de desempate da segunda opção com maior número 

de respostas, e a segunda foi “Na minha IES, os professores são capacitados 

frequentemente.” Em último lugar, encontra-se a afirmativa “Na minha IES, as 

práticas de estágio supervisionado são inovadoras.”, onde nenhum professor 

afirmou que “Concorda totalmente”.   
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Tabela 20 
Síntese das respostas (em %) 
AFIRMATIVA CONCORDO 

TOTALMENTE 
CONCORDO 
EM PARTE 

NÃO 
CONCORDO, 

NEM 
DISCORDO 

DISCORDO 
EM PARTE 

DISCORDO 
TOTALMENTE 

22 - A minha IES 
está atenta à novas 
demandas de 
mercado (ex: 
startups, negócios 
digitais e incubação 
de empresas). 

83 17 0 0 0 

19 - Na minha IES, 
os professores são 
capacitados 
frequentemente.  

83 13 2 2 0 

20 - Na minha IES, a 
infraestrutura (salas 
de aula, 
laboratórios, 
biblioteca, espaços 
de convivência) são 
inovadores e 
auxiliam o aluno no 
desenvolvimento 
das atividades 
acadêmicas. 

71 27 0 2 0 

9 - Na minha IES, as 
metodologias de 
aprendizagem são 
inovadoras e 
impulsionam a 
participação do 
aluno no processo 
de aprendizagem. 

67 31 2 0 0 

21 - Os projetos da 
minha IES 
promovem a 
integração com a 
comunidade em 
que está inserida. 

58 36 6 0 0 

15 - Na minha IES, 
há integração entre 
disciplinas e 
atividades 
curriculares, 
alinhadas aos 
objetivos 
educacionais. 

46 50 4 0 0 

16 - Na minha IES, 
há novas práticas 
de avaliação, que 
colaboram para o 
desenvolvimento 
dos alunos. 

37 46 15 0 2 

5 - Na minha IES, as 
estruturas 
curriculares dos 

35 44 17 2 2 



90 

 

cursos atendem às 
metas educacionais 
com elementos e 
práticas 
inovadoras. 
12 - Na minha IES, 
há práticas 
inovadoras de 
apoio ao aluno 
(consulado, apoio 
psicopedagógico).  

33 54 13 0 0 

2 - Na minha IES, as 
políticas de Ensino 
são inovadoras. 

31 52 17 0 0 

6 - Na minha IES, os 
projetos 
pedagógicos 
atendem às 
exigências 
governamentais e 
da nova sociedade, 
formando 
profissionais aptos 
para o mercado 
atual. 

29 52 17 0 2 

7 - Os objetivos 
educacionais da 
minha IES 
consideram 
aspectos cognitivos 
e habilidades 
humanas exigidas 
pelo atual 
mercado/sociedade. 

27 65 2 0 6 

8 - Na minha IES, os 
Planos de Ensino 
são inovadores. 

23 67 8 2 0 

1 - Na minha IES - 
Instituição de 
Ensino  Superior, 
as políticas de 
gestão são 
inovadoras. 

23 44 31 2 0 

13 - Na minha IES, 
há práticas 
inovadoras de uso 
de TICs - 
Tecnologias de 
Informação e 
Comunicação. 

19 33 21 27 0 

17 - Na minha IES, o 
professor possui 
papel de mediador 
de conhecimento, e 
não de transmissor. 

17 62 17 2 2 

11 - Na minha IES, 
as atividades 
complementares 
(semanas dos 

17 50 33 0 0 
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cursos, palestras, 
cursos extras, 
seminários) são 
inovadoras.  
14 - Na minha IES, 
os materiais 
didáticos são 
inovadores. 

14 40 42 2 2 

3 - Na minha IES, as 
políticas de 
Pesquisa são 
inovadoras. 

13 10 33 31 13 

4 - Na minha IES, as 
políticas de 
Extensão são 
inovadoras 

13 8 35 31 13 

18 - Na minha IES, 
os professores 
apresentam 
projetos inovadores 
de ensino. 

10 17 65 8 0 

10 - Na minha IES, 
as práticas de 
estágio 
supervisionado são 
inovadoras.  

0 40 52 6 2 

Fonte: Elaborado pela autora 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho teve como objetivo geral analisar como a inovação é praticada pela IES 

FAVAG, a partir de suas características e práticas consideradas inovadoras. Para 

atingir tal objetivo foi realizada uma pesquisa com características qualitativa e 

quantitativa, através de um estudo de caso. A pesquisa resultou na proposta de um 

modelo de avaliação das práticas de inovação com 22 atributos, posteriormente 

validada pelos gestores e pelo corpo docente da instituição. Os resultados obtidos 

na pesquisa apontaram as práticas consideradas mais e menos inovadoras dentro 

da FAVAG. De forma geral, as opiniões dos gestores e dos professores foram, em 

sua maioria, similares. É importante destacar que, considerando uma escala 

decrescente da resposta “Concordo totalmente” os atributos que receberam as 

melhores avaliações foram “atenção à novas demandas de mercado (ex: startups, 

negócios digitais e incubação de empresas)” e  “capacitação de professores”.  Já o 

atributo “inovação em práticas de estágio supervisionado” recebeu a pior avaliação.  

 

Há alguns critérios que também precisam de atenção da instituição, por apresentar 

um grande número de professores que discordavam da presença da prática na 

instituição, como “uso de TICs”, “inovação em práticas de pesquisa” e “inovação em 

práticas de extensão”. Vale ressaltar também, que os critérios que receberam as 

melhores avaliações foram citados pelos gestores como práticas “mais cobradas” ou 

presentes em projetos lançados recentemente pela instituição, tais como 

“infraestrutura”, em que os gestores informaram que foram feitos investimentos; 

“metodologias de aprendizagem”, em que os gestores informaram que foi oferecida 

aos professores uma pós-graduação sobre o tema e a realização do “Dia da 

Metodologia Ativa” (evento interno em que todas as aulas do dia deveriam ser com 

metodologias ativas de aprendizagem) e “integração com a comunidade” e 

“integração entre disciplinas”, em que os gestores apontaram o “Projeto Integrador” 

(incentivo da instituição a projetos e atividades que realizem a integração de 

disciplinas, períodos, cursos, entre outros).  

 

O primeiro objetivo específico desta pesquisa foi propor modelo de avaliação de 

inovação em IES. Para atingir tal objetivo, foi realizada uma pesquisa bibliográfica 
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em que as principais buscas compreendiam os temas: inovação, inovação na 

educação e inovação no ensino superior. Dois trabalhos pesquisados se destacam 

por apresentar de forma mais específica pontos importantes a respeito da inovação 

em IES. Um desses trabalhos é o artigo “Inovação na Educação Superior”, de 

Marcos Masseto publicado em 2004, onde o autor apresenta um conceito de 

Inovação em IES, já apresentado nesse trabalho, e aponta “pontos-chave e eixos 

constitutivos”, como ele mesmo descreve, que são importantes para avaliação da 

inovação em IES, a saber: A segunda contribuição de destaque sobe inovação em 

IES é o novo Instrumento de Avaliação de Cursos do SINAES – Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior, realizado pelo INEP – Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira. Na última alteração realizada, 

em 2017, forma inclusos 13 critérios de análise que consideram práticas inovadoras. 

 

O segundo objetivo específico desta pesquisa foi validar modelo de avaliação junto a 

dirigentes da FAVAG. Para atingir o objetivo foi realizada pesquisa qualitativa, 

através do instrumento de coleta de dados entrevista semiestruturada junto a nove 

gestores da instituição, entre coordenadores pedagógicos, coordenadores de cursos 

e o reitor da instituição. As contribuições fornecidas pelos gestores foram muito 

importantes para a construção do modelo de avaliação, inclusive com sugestões de 

inclusão de perguntas, conforme apresentado no capítulo 5 deste trabalho.  

 

O terceiro e último objetivo específico desta pesquisa foi identificar as práticas 

inovadoras da FAVAG através do modelo proposto com o corpo docente da IES. 

Para atingir o objetivo foi realizada uma pesquisa quantitativa, através do 

instrumento questionário. Os professores da FAVAG foram convidados a responder 

um questionário com 22 atributos de inovação para que avaliassem individualmente 

cada um deles. Dos 79 professores da instituição, 48 responderam ao questionário. 

Os resultados obtidos pela pesquisa estão apresentados individualmente no capítulo 

4 deste trabalho.  

 

A realização deste trabalho apresentou contribuições significativas para a FAVAG. 

Os resultados da pesquisa apontam as práticas que já estão sendo bem trabalhadas 

na instituição e outras que requerem atenção, conforme já apresentado nesta seção. 
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Os resultados obtidos podem auxiliar a instituição a aprimorar as práticas 

inovadoras, auxiliando a tomada de decisões. 

 

Para a administração, o questionário proposto pode ser um instrumento relevante 

para gestão de IES. O modelo proposto foi validado tanto por gestores, quanto por 

professores da instituição, e os resultados obtidos podem gerar contribuições 

significativas para melhorias da gestão da inovação na FAVAG. Diante disso, o 

modelo de avaliação proposto pode ser replicado em outras IES. 

 

Os ganhos para a pesquisadora também devem ser destacados, o conhecimento 

adquirido e aprimorado sobre o tema proporcionou maior envolvimento nos projetos 

de inovação da instituição, resultado em contribuições para melhorias das práticas 

inovadoras na FAVAG.  

 

5. 1 Limitações da pesquisa 

 

A principal limitação desta pesquisa foi a amostra obtida para a segunda fase, de 

caráter quantitativo. Apesar de ter uma boa representatividade, diante dos esforços 

e solicitações para que os professores respondessem o questionário, da importância 

dos resultados para a instituição e também diante do apoio da coordenação da 

FAVAG, era esperado que o número de professores participantes fosse maior.  

 

5.2 Sugestões de pesquisa futuras 

 

Recomenda-se que a pesquisa seja replicada na instituição de tempos em tempos, a 

fim de avaliar se há mudanças nos resultados por critério, e o impacto das ações de 

melhoria que possam ser implantadas. Também podem ser realizadas pesquisas 

que investiguem os motivos para que os critérios fossem melhores ou pior avaliados, 

inclusive comparando práticas individuais ou experiências positivas e negativas por 

cursos. O modelo proposto e utilizado na FAVAG também pode ser aplicado em 

outras IES que tenham interesse em avaliar as suas práticas de inovação.  

Recomenda-se também que sejam realizados estudos comparativos com outras IES, 
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para que a FAVAG possa comparar os seus resultados junto ao seus concorrentes 

no mercado . 
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APÊNDICES 

 

1 – Roteiro das Entrevistas Semi-estruturadas 

 

Olá! 

O questionário abaixo visa atender aos objetivos da minha dissertação de 

mestrado sobre IES Inovadoras. Sua contribuição é muito importante para 

mim.   

Serão listados 19 atributos considerados inovadores em IES, e você deve 

marcar somente uma alternativa.  

 

Desde já, muito obrigada! 

 

1. Na minha IES – Instituição de Ensino Superior, as políticas institucionais 

internas de gestão  são inovadoras. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

 

2. Na minha IES – Instituição de Ensino Superior, as políticas de ensino, são 

inovadoras. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 
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3. Na minha IES – Instituição de Ensino Superior, as políticas institucionais de 

pesquisa são inovadoras. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

 

4. Na minha IES – Instituição de Ensino Superior, as políticas institucionais de 

extensão são inovadoras. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

5. Na minha IES, as estruturas curriculares dos cursos atendem às metas 

educacionais com elementos e práticas inovadoras.  

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

6. Na minha IES, os projetos pedagógicos atendem às exigências 

governamentais e da nova sociedade, formando profissionais aptos para o 

mercado atual. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 
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7. Os objetivos educacionais da minha IES consideram aspectos cognitivos e 

habilidades humanas exigidas pelo atual mercado/sociedade. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

 

8. Na minha IES os conteúdos de ensino são inovadores. 

(  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

9. Na minha IES, As metodologias de aprendizagem são inovadoras e 

impulsionam a participação do aluno no processo de aprendizagem. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

10. Na minha IES, as práticas de estágio supervisionado são inovadoras. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 
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11. Na minha IES, as atividades complementares são inovadoras. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

  

12. Na minha IES, há práticas inovadoras e criativas de apoio ao aluno. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

13. Na minha IES, há práticas inovadoras de uso de TIC. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

14. Na minha IES, os materiais didáticos são inovadores. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 
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15. Na minha IES, há integração entre disciplinas e atividades curriculares, 

alinhadas aos objetivos educacionais. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

16. Na minha IES, há novas práticas de avaliação, inclusive formativas, que 

colaboram para o desenvolvimento dos alunos. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

17. Na minha IES, o professor possui papel de mediador de conhecimento e não 

de transmissor. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

18. Na minha IES, os professores apresentam projetos inovadores de ensino. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 
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19. Na minha IES, os professores são capacitados frequentemente. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

20. Na minha IES, a infraestrutura  (laboratórios, biblioteca, espaços de 

convivência) são inovadores e auxiliam o aluno no desenvolvimento das 

atividades acadêmicas. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

21. Os projetos da minha IES promovem integração com a comunidade em que 

está inserida. 

 (  )Discordo totalmente 

(  )Discordo em parte 

(  )Não concordo, nem discordo 

(  )Concordo em parte 

(  )Concordo totalmente 

 

 

23 - Na sua opinião, alguma prática descrita acima não é inovadora? 

 

24 - Na sua opinião, há alguma prática inovadora em IES que não foi descrita 

acima? 

 
Obrigada pela sua contribuição! 
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2 Questionário Estruturado 

 

Print do Questionário enviado aos professores através da ferramenta Google Forms. 
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