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Resumo 

A avaliação de cursos é considerada importante instrumento de gestão, que auxilia 
as instituições na tomada de decisão. Nesse contexto, este trabalho teve por 
objetivo verificar a possibilidade de aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão 
de Tenório e Lopes (2010) a partir dos relatórios de avaliação de cursos de 
graduação reconhecidos pelo INEP/MEC. Para tanto, foi desenvolvida uma 
pesquisa qualitativa, caracterizada como descritiva, o método utilizado foi o Estudo 
de Caso na ALFA Faculdade de Almenara. Participaram da pesquisa os cursos 
superiores reconhecidos pelo MEC, a saber: Engenharia Civil, Enfermagem, 
Farmácia, Nutrição e o curso de Tecnologia em Gestão Pública. Os resultados 
revelam que a avaliação do INEP/MEC pode se constituir num instrumento de 
gestão contribuindo para a melhoria dos cursos. Portanto, é possível aplicar o 
Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) a partir dos relatórios 
de avaliação do INEP/MEC. 

Palavras-chave: Avaliação; Gestão; Educação Superior. 



Abstract 

 

The evaluation is considered an important management tool, which supports the 
institutions in their decision-making. Within this context, this research had the 
objective of verifying the possibility of applying the decision-making diagram of 
Tenório and Lopes (2010), starting from the evaluation reports of undergraduate 
courses certified by INEP/MEC. To do so, a qualitative research was developed, 
characterized as descriptive, which was the method used for Case Study in ALFA 
College of Almenara. The courses that took part in the research were the following 
ones, certified by MEC, namely: Civil Engineering, Nursing, Pharmacy, Nutrition and 
Technology in Public Management. The results show that the INEP/MEC evaluation 
can constitute a management tool, in order to contribute to the improvement of the 
courses. Therefore, it is possible to apply the Decision Making Diagram of Tenório 
and Lopes (2010) from INEP/MEC evaluation reports. 

Keywords: Evaluation; Management; College Education. 
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1 Introdução 

 

A avaliação está presente em todos os domínios da atividade humana. São muitos 

os conceitos que identificam a avaliação e os âmbitos nos quais ela se aplica, assim 

como os efeitos que ela produz. A complexidade dessa temática relaciona-se com os 

propósitos e os interesses para os quais ela se aplica. Segundo Dias Sobrinho 

(2003, p. 9), “a avaliação ultrapassa amplamente os âmbitos das aprendizagens. Ela 

hoje se estende aos domínios de todas as produções sociais, das políticas públicas, 

especialmente das educacionais”.  

Em vista disso, nos últimos anos, os estudos das teorias, dos significados e dos 

efeitos da avaliação têm assumido um papel de destaque no Brasil, não somente no 

campo educacional, mas também em todas as áreas. Atualmente, a avaliação 

ultrapassa os âmbitos da aprendizagem escolar e exerce um papel de importância 

sendo utilizada também como estratégia de governo nas políticas públicas.  

De acordo com a literatura atual sobre a temática, as práticas de avaliação na 

Educação Superior podem estar vinculadas basicamente a dois propósitos: um 

voltado para as políticas públicas, com a intencionalidade de controle e prestação de 

contas; e outro, no qual ela deixa de ser um processo exterior e participantes dão 

significado ao processo, com intencionalidade pedagógica e educativa.  

A literatura nacional e internacional focaliza essas duas modalidades de 
avaliação, uma de caráter interno, de orientação formativa e processual, 
centrada na melhoria e transformação qualitativa e no papel precípuo da 
universidade como produtora de cultura e de conhecimento, e outra 
modalidade, que enfatiza a regulação, o controle, a hierarquia, em busca de 
eficiência e produtividade e o estabelecimento de “rankings” para efeitos 
comparativos entre as instituições. (Ferreira & Freitas, 2017, p. 201) 

Esta pesquisa trata da avaliação como instrumento de gestão e foi realizada em uma 

instituição de Ensino Superior privada, denominada ALFA Faculdade de Almenara, 

que tem como missão: 

Ministrar ensino superior, integrado à extensão e prestação de serviços, 
pautado no conceito de liberdade, de responsabilidade social e consciência 
cidadã de modo a promover e consolidar o conhecimento e gerar recursos 
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humanos importantes para potencializar o processo de desenvolvimento no 
âmbito nacional e regional.1 

O interesse sobre a temática “avaliação” e seu papel na gestão nasceu a partir da 

experiência profissional da autora na IES (Instituição de Educação Superior), nas 

funções de coordenadora de ensino e procuradora institucional, acompanhando as 

avaliações do INEP/MEC (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira), desde o ano de 2004 até a presente data. Entendendo a avaliação 

como um processo contínuo, percebe-se uma aparente descontinuidade no 

processo no momento de se efetivarem as ações de melhoria identificadas por meio 

dos resultados obtidos ao final da visita de avaliação do INEP/MEC. Essa 

descontinuidade causa uma sensação de impotência diante das fragilidades 

apontadas nos relatórios de avaliação. Ou seja, as avaliações ocorrem, mas os 

relatórios das avaliações são pouco utilizados no sentido de trazerem contribuições 

para a IES. Nenhuma decisão é tomada, e o processo se encerra sem resultados. 

Com o crescimento e o aperfeiçoamento das IES a partir dos resultados do processo 

avaliativo, a eficácia da avaliação para a gestão tem “... sido muito baixa, em razão 

de que os relatórios muitas vezes têm o destino das gavetas e não são utilizados 

como instrumentos de gestão e de melhoramento pedagógico” (Dias Sobrinho, 2007, 

p. 15). 

Considerando que os relatórios das avaliações possuem informações importantes 

relacionadas à qualidade dos cursos, apresentando um diagnóstico rico de seu 

funcionamento e que, muitas vezes, eles não são utilizados pela IES como um 

instrumento de gestão, esta pesquisa dedicou-se a desenvolver um estudo que 

busca demonstrar como seria a aplicação de um modelo de gestão a partir dos 

resultados contidos nos relatórios de avaliação.  

O modelo que será utilizado na pesquisa é o Diagrama de Tomada de Decisão de 

Tenório e Lopes (2010). Neste modelo é possível identificar a estreita relação entre 

gestão e avaliação para o processo de tomada de decisão, principalmente nas 

questões de cunho administrativo e pedagógico. Os resultados obtidos nos 

processos de avaliação dos cursos são discutidos e negociados entre os atores 

                                                           
1 Plano de Desenvolvimento Institucional: 2018 a 2021. 
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envolvidos como forma de buscar soluções para as fragilidades apresentadas e 

contribuir para a tomada de decisões. 

A pesquisa busca responder à seguinte questão: “É possível aplicar o Diagrama de 

Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) a partir dos relatórios de avaliação 

de cursos da ALFA Faculdade de Almenara? 

O objetivo geral desta pesquisa é verificar a possibilidade de aplicação do Diagrama 

de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) a partir dos relatórios de 

avaliação de cursos da ALFA Faculdade de Almenara. 

São estes os objetivos específicos: 

 Descrever os processos de avaliação da ALFA Faculdade de Almenara; 

 Descrever em que medida a avaliação pode contribuir para a gestão das IES; 

 Correlacionar o Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) 

com os relatórios de avaliação de cursos; 

 Sugerir práticas de gestão a partir da avaliação nas Instituições de Educação 

Superior. 

Para alcançar os objetivos propostos neste trabalho foi desenvolvida uma pesquisa 

qualitativa, caracterizada como descritiva. O método utilizado é o Estudo de Caso, 

buscando os resultados de avaliação de uma IES para a identificação da 

possibilidade de utilização dos relatórios para aplicação de um modelo de gestão. 

Este trabalho é estruturado em seis partes: a introdução, que aborda a 

contextualização do problema, a problematização, o objetivo da pesquisa e a 

justificativa, que deram origem a este estudo; em seguida, o referencial teórico, que 

possibilitou a sustentação científica deste trabalho, por meio de uma revisão da 

literatura; o terceiro capítulo traz a metodologia, que identifica como a questão 

apontada foi investigada; no quarto capítulo é desenvolvida uma análise dos 

instrumentos de avaliação, verificando a possibilidade de correlacioná-los a um 

modelo de gestão, de acordo com o referencial teórico utilizado; e, para concluir, são 

apresentadas as considerações finais, com as contribuições sobre a temática 
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pesquisada. São identificadas também, ao final, as limitações do estudo sugerindo 

novas pesquisas sobre o tema. 

A importância deste trabalho está no fato de agregar valor às atividades profissionais 

desenvolvidas pela pesquisadora na IES, como coordenadora de ensino e 

procuradora institucional. Dessa forma, a ALFA Faculdade de Almenara terá a 

oportunidade de desenvolver novas práticas de gestão por meio dos relatórios de 

avaliação do INEP/MEC. Além disso, ele dará à ALFA e à educação uma 

oportunidade de reflexão sobre o potencial da avaliação como instrumento de 

gestão. Aplica-se aqui as palavras Cardoso (2015): “sonho com o dia em que a 

avaliação olhe verdadeiramente para a instituição e busque nela o entendimento do 

seu ambiente, verificando a sua real importância, a sua pertinência. 
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2 Referencial Teórico 

 

Neste capítulo apresenta-se um histórico sobre a avaliação institucional no Brasil, 

chegando ao atual Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 

que integra os processos avaliativos das Instituições de Ensino Superior.  

2.1 Histórico da avaliação da Educação Superior no Brasil 

A avaliação da Educação Superior no Brasil apresenta uma trajetória inovadora 

quanto à sua concepção. De políticas de avaliação que primavam pelo caráter de 

“controle pelo Estado”, passou a políticas que primam pela avaliação entendida 

como um processo e que respeita as particularidades de cada Instituição de 

Educação Superior (IES).  

No período escolhido para tratar do histórico da avaliação (1980 até a presente 

data), serão discutidos os momentos considerados importantes e as ações 

implementadas pelo governo: 

1) Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU); 

2) Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior (CNRES); 

3) Grupo Executivo para Reformulação da Educação Superior (GERES); 

4) Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB); 

5) Exame Nacional de Cursos (ENC); 

6) Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

2.1.1 Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) 

De acordo com Barreyro e Rothen (2008), o Conselho Federal de Educação (CFE) 

foi criado em 1962 e substituído, em 1994, pelo Conselho Nacional de Educação 

(CNE). O CFE foi um órgão colegiado vinculado ao Ministério da Educação, 

responsável pelas funções regulatórias no Brasil. O Programa de Avaliação da 

Reforma Universitária (PARU) foi criado em junho de 1983 por iniciativa do Conselho 

Federal de Educação (CFE). O Grupo Gestor do PARU foi composto por Edson 

Machado de Souza (diretor-geral da CAPES) e outros sete especialistas da área 

educacional.  
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De acordo com Barreyro e Rothen (2008, p. 133), o objetivo desse grupo gestor era 

“conhecer as condições reais nas quais se realizavam as atividades de produção e 

disseminação do conhecimento no âmbito da Educação Superior”. O PARU buscava 

o diagnóstico do sistema de Educação Superior proposto pela Reforma do Ensino 

Superior de 1968, implementada pela Lei nº 5540 (1968). Nessa reforma, o governo 

militar promoveu a expansão das universidades públicas e a proliferação das 

instituições privadas, objetivando o desenvolvimento econômico do país.  

O Grupo Gestor do PARU imprimiu um sentido de reflexão sobre a avaliação, 

direcionando-a para o caráter formativo, de autoavaliação, aberto à comunidade, 

com enfoque distinto do tecnicismo dominante no Ministério da Educação (MEC). Os 

estudos do grupo gestor estavam concentrados em duas áreas: gestão das IES e 

processo de produção e disseminação do conhecimento. Conforme citado em Dias 

Sobrinho (2003, p. 73), constava no Referencial Teórico do estudo-base do PARU 

que: 

Busca-se apreender o ethos de cada instituição, principalmente por 
intermédio de uma análise que, partindo da atual situação da IES, permita 
chegar à recuperação de sua trajetória, em relação a processos tais como 
maneira de legitimação das decisões internas, modos específicos de gestão e 
formas de tomada de decisão. Tais processos interferem na formulação de 
políticas concretizadas em diferentes tipos de práticas acadêmicas que, 
assim, expressam a marca política da instituição. (Cunha, 1997, p. 23) 

O PARU não chegou a apresentar seus resultados, pois “foi desativado um ano 

depois de começar, devido a disputas internas do próprio Ministério da Educação, 

em torno de a quem competia fazer a avaliação da Reforma Universitária” (Cunha, 

1997, p. 23). Percebe-se que, em 1985, a avaliação já era entendida como 

instrumento importante para o controle da Educação Superior, e o governo da 

época, de José Sarney, elaborou o documento de uma nova política para a 

Educação Superior. 

2.1.2 Comissão Nacional para Reformulação da Educação Superior (CNRES) 

De acordo com Barreyro e Rothen (2008), a CNRES foi instituída por meio do 

Decreto no 91.177, de 29 de março de 1985 (1985), composta por 24 membros, 

dada a necessidade de criação de uma nova política educacional.  
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Os trabalhos da CNRES resultaram num relatório denominado Por uma nova política 

para a educação superior brasileira. Esse documento foi constituído de cinco partes: 

1) a apresentação dos princípios norteadores da proposta; 2) as ideias gerais de 

reformulação; 3) as sugestões de ações pontuais para operacionalização das ideias 

gerais; 4) a declaração de voto de alguns membros da Comissão sobre aspectos 

pontuais de divergência com o relatório; 5) a proposta de algumas ações de 

emergência. 

Conforme citado em Barreyro e Rothen (2008, p. 141), consta na Síntese do 

Relatório que: 

... a Comissão Nacional compreendia que a contrapartida da autonomia 
universitária seria o desempenho das instituições. O controle do desempenho 
se daria pela avaliação efetivada pelos pares, e, a partir desta, seria criado 
um sistema meritocrático que nortearia o financiamento estatal da Educação 
Superior. 

A falta de parâmetros para uma política racional de alocação de recursos públicos é 

apontada neste relatório como um dos mais graves problemas da Educação 

Superior. É, ainda, indicado que a avaliação do Ensino Superior fosse realizada a 

partir das seguintes dimensões: avaliação dos cursos, avaliação dos alunos; 

avaliação dos professores; avaliação didático-pedagógica do ensino; avaliação de 

servidores técnicos e administrativos; e avaliação das carreiras.  

Ainda conforme Barreyro e Rothen (2008), a comissão dividiu os princípios 

norteadores dessa nova política em sete: 

a) Responsabilidade do poder público – a comissão defendia que era 

competência do poder público financiar e zelar pela qualidade da Educação 

Superior; 

b)  Diversidade e pluralidade – a comissão argumentava que o Ensino Superior 

deveria oferecer uma formação profissional adaptada ao mercado do Brasil, 

com aplicação dos conhecimentos oriundos da pesquisa acadêmica; 

c) Autonomia e democracia interna – a comissão era a favor de modelos 

organizacionais adequados à vocação própria de cada IES, ou seja, a 

comissão tinha uma opção contrária à Reforma Universitária de 1968, que 

adotou o modelo de universidade para todo o sistema. A autonomia é a 
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referência para o documento que defende  que a “liberdade para que as 

universidades decidam internamente sobre as pesquisas que realizam, os 

currículos de seus cursos, seus sistemas administrativos e organizacionais e 

a gestão de seus recursos” (Comissão Nacional..., 1985, p. 132). Assim, a 

CNRES entendia que, com a autonomia, as universidades dariam 

contrapartida retribuindo com performances que atendessem às demandas 

sociais. 

d) Democratização do acesso – a comissão propunha melhorias na educação de 

primeiro e segundo graus e a criação de outras modalidades de ensino, em 

vez de uma expansão dos modelos acadêmicos tradicionais; 

e) Valorização do desempenho – a comissão propunha a substituição do 

controle através de aspectos formais por mecanismos que levavam em conta 

o mérito do trabalho; 

f)  Eliminação dos aspectos corporativos e cartoriais – a comissão diagnosticou 

que os Conselhos Profissionais dificultavam a reformulação dos currículos. 

Dessa forma, propunha-se a diminuição da ingerência dos Conselhos 

Profissionais. 

Esse relatório, que teve como relator Simon Schwartzman, serviu de ponto de 

partida para os trabalhos do Grupo Executivo para Reformulação da Educação 

Superior (GERES), que tinha como objetivo propor uma nova Lei de Educação 

Superior. 

2.1.3 Grupo Executivo para Reformulação da Educação Superior (GERES) 

Criado pela Portaria nº 100 (1986), tratava-se de um grupo interno de cinco pessoas 

que exerciam funções do MEC (Cardoso, 1989, p. 113). Segundo o relatório do 

Grupo Executivo para a Reformulação da Educação Superior (Ministério da 

Educação, 1986), o GERES foi criado “tanto para sistematizar os subsídios 

espontaneamente oferecidos pelo MEC sobre as questões suscitadas no relatório, 

como para convocar a comunidade ao debate e preparar as medidas administrativas e 

legais de reformas necessárias”. 

O GERES teve 90 dias para a apresentação de uma proposta embasada nas 

alegações feitas anteriormente pelo CNRES. Para essa política de alocação de 
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recursos e para o estabelecimento da autonomia universitária, o GERES buscava 

uma proposta de avaliação que aumentasse a eficiência das Instituições Federais 

por meio da avaliação: 

A avaliação, na visão do GERES, teria a função primordial de controlar a 
qualidade do desempenho da Educação Superior, especialmente a pública. 
No caso do setor privado, o próprio mercado faria a regulação, pois esse 
setor depende do sucesso do seu produto para obter os recursos para a sua 
manutenção e expansão. Assim, nessa lógica, o financiamento da Educação 
Superior cumpriria, para o setor público, o mesmo papel que o mercado tem 
em relação ao privado. (Barreyro & Rothen, 2008, p. 145) 

Dessa forma, percebe-se que a concepção do GERES era regulatória e foi criada 

para o controle do Estado sobre as IES. A distribuição dos recursos seria feita de 

acordo com os resultados das avaliações. 

Conforme descrito em Fernandes (2014, p. 39), o “GERES estimulava a formação de 

‘Centros de Excelência’ ou IES com padrões internacionais de produção acadêmica 

e de pesquisa”. Para o GERES, a avaliação seria realizada pela Secretaria da 

Educação Superior no âmbito do Ministério da Educação e seus resultados, os 

subsídios, para as ações normativas do Conselho Federal de Educação. Assim, o 

MEC realizaria as avaliações, e o Conselho faria uso de seus resultados. Dessa 

forma, na visão do GERES, a avaliação teria a função primordial de controlar a 

qualidade do desempenho da Educação Superior, especialmente a pública.  

2.1.4 Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

(PAIUB) 

De acordo com Dias Sobrinho (2003, p. 74), “é a década de 1990 que pode ser 

chamada apropriadamente de a década da avaliação entre nós”. Percebe-se a 

importância dada à avaliação como estratégia de reformas e políticas de governo. 

Segundo Barreyro e Rothen (2008, p. 145), o Ministério da Educação, com o intuito 

de “estabelecer diretrizes e viabilizar a implementação do processo de avaliação 

institucional nas universidades brasileiras”, criou, por meio da Portaria no 130 (1993), 

da Secretaria de Educação Superior (SESU), a Comissão Nacional de Avaliação das 

Universidades Brasileiras.  
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O primeiro resultado do trabalho da Comissão Nacional de Avaliação foi o 

Documento Básico – Avaliação da Universidade Brasileira: uma proposta nacional, 

criado em 1994. De acordo com esse documento, estes foram os princípios 

norteadores propostos pela Comissão Nacional: 

a) Globalidade – a instituição deve ser avaliada na sua totalidade; 

b) Comparabilidade; 

c) Respeito à identidade institucional; 

d) Não premiação ou punição; 

e) Adesão voluntária; 

f) Legitimidade; 

g) Continuidade. 

Para Fernandes (2014, p. 43), “o documento do PAIUB parte da visão de que a 

avaliação é um ato político e voluntário da instituição em rever o seu projeto 

acadêmico e social. O ato de autoconhecimento teria função formativa e 

emancipatória”. 

Assim, o programa de avaliação busca uma construção coletiva de atores da 

Educação comprometidos com seu desenvolvimento estimulando a cooperação 

“intra e interinstitucional”. Possui caráter pedagógico, democrático, que busca 

compreender as relações entre o Estado, as IES e a sociedade. A avaliação 

desenvolvida pelo PAIUB é pautada no diálogo e na participação de todas essas 

esferas. 

Com a finalidade de entender as contribuições do PAIUB para as políticas de 

avaliação da Educação Superior no Brasil, apresentam-se as características desse 

programa, conforme descrito no Documento Básico: 

O processo de avaliação deve, portanto, ser o contraponto da proposta 
institucional desenvolvida pela IES, buscando atender a uma tripla exigência 
da Universidade contemporânea: 
a) um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; 
b) um instrumento para o planejamento e gestão universitária; 
c) um processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 
Isto significa acompanhar metodicamente as ações a fim de verificar se as 
funções e prioridades determinadas coletivamente estão sendo matizadas e 
atendidas. É este contraponto entre o pretendido e o realizado que dá sentido 
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à avaliação. A educação é um bem público porque seus benefícios atingem 
toda a sociedade. (PAIUB, 1994, p. 12) 

Outra característica importante do PAIUB é que se, por um lado, a avaliação 

desenvolvida pelos próprios autores do processo possibilita o aprofundamento em 

determinadas questões próprias, por outro lado, ela pode refletir uma visão 

corporativa e ser insuficiente. Assim, consta no Documento Básico que, “para 

superar tal dificuldade, a sistemática de avaliação proposta deve aliar a estratégia de 

avaliação interna à avaliação externa” (Comissão Nacional..., 1994, p. 14). 

Percebe-se que o PAIUB, além de favorável à prestação de contas à sociedade, era 

favorável também à natureza do fenômeno da educação, uma vez que propunha o 

processo de avaliação iniciado dentro da IES. Ou seja, a proposta do PAIUB 

respeita o princípio da “autonomia universitária”. O documento propõe a avaliação do 

desempenho da universidade como um processo de evolução interna dos processos 

pedagógicos e administrativos. A avaliação externa seria solicitada pela própria 

instituição para evitar uma ação corporativa e para incorporar a visão dos 

universitários e do cidadão comum. 

Finalmente, o processo de avaliação deve ser contínuo e sistemático, para 
promover permanente aperfeiçoamento, reflexão constante e redefinição dos 
objetivos e das prioridades científicas e sociais da instituição acadêmica. 
Assim, não deve estar vinculado a mecanismos de punição ou premiação. Ao 
contrário, deve prestar-se para auxiliar na identificação e na formulação de 
políticas, ações e medidas institucionais que impliquem atendimento 
específico ou subsídios adicionais para o aperfeiçoamento de insuficiências 
encontradas. (PAIUB, 1994, p. 12) 

Ressalta-se que as IES eram estimuladas a apresentar os projetos de avaliação, 

e a adesão era voluntária, ainda que a autoavaliação e a avaliação externa 

possuíssem dimensões qualitativas e quantitativas. O documento do PAIUB optou 

por iniciar o processo de avaliação pelos cursos de graduação, dada a 

repercussão que esse ensino tem na sociedade e considerando que a pós-

graduação já era avaliada pela Capes. 

Percebe-se que, de acordo com os princípios de implantação do PAIUB, “a avaliação 

é um ato político e voluntário da instituição em rever o seu projeto acadêmico e 

social. O ato de autoconhecimento teria função formativa e de autonomia” (Barreyro 

& Rothen, 2008, p.148). 
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2.1.5 Análise comparativa entre os documentos PARU, CNRES, GERES, PAIUB  

Barreyro e Rothen (2008) sintetizam, na Tabela 1, as características dos 

documentos em questão: 

Tabela 1  
Principais aspectos dos documentos PARU, CNRES, GERES, PAIUB 

Documento/ 
Tópico 

PARU 
1983 

CNRES 
1985 

GERES 
1986 

PAIUB 
1993 

Autores Grupo gestor 
(especialistas em 
análise de 
projetos, sendo 
alguns técnicos 
do MEC) 

24 membros 
(heterogêneo) 
provenientes da 
comunidade 
acadêmica e da 
sociedade 

Grupo interno do MEC Comissão Nacional 
de Avaliação 
(Representativa das 
entidades) 

Objetivo Diagnóstico da 
Educação 
Superior 

Propor nova 
política de 
Educação 
Superior 

Propor nova lei de 
Educação Superior 

Propor uma 
sistemática de 
avaliação 
institucional 

Função/Concepção 
de avaliação 

Formativa Regulação Regulação Formativa 

Justificativa Investigação 
sistemática da 
realidade 

Contraponto da 
autonomia. 
Vincula 
financiamento 

Contraponto da 
autonomia. Vincula 
financiamento 

Prestação de contas 
por ser um bem 
público que atinge a 
sociedade 

Tipo de avaliação Interna Externa Externa Autoavaliação e 
Avaliação externa 

Agentes da 
avaliação 

Comunidade 
acadêmica 

Conselho 
Federal de 
Educação (para 
as 
universidades) 
Universidade 
(para as 
faculdades 
próximas) 

Secretaria de 
Educação Superior 
para a educação 
pública. Mercado 
(para a educação 
privada) 

Endógena e 
voluntária  

Unidade de análise Instituição Instituição Instituição Instituição, iniciando 
pelo ensino de 
graduação 

Instrumentos Indicadores e 
Estudos de caso 

Indicadores de 
desempenho 

Indicadores de 
desempenho 

Indicadores de 
desempenho 

Fonte: Barreyro, G. B., & Rothen, J. C. (2008). Para uma história da avaliação da educação brasileira: 
análise dos documentos do PARU, CNRES, GERES e PAIUB. Avaliação, 13(1), 131-152. 

Por meio da análise do quadro comparativo, percebe-se que: para o PARU, a 

avaliação tem caráter formativo porque possui característica de indagação, 

investigação e diagnóstico para conhecimento da realidade da IES; para a CNRES, 

a avaliação tem caráter de regulação, uma vez que as instituições seriam 

financiadas de acordo com a “produtividade”; para o GERES, a avaliação possui 
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caráter regulatório porque tem o foco na prestação de contas à sociedade, sobre os 

recursos financeiros aplicados nas IES; para o PAIUB, a avaliação é formativa, pois 

existe uma associação entre o ensino, a extensão e a produção acadêmica, e a 

participação é “contínua e sistemática”, com a participação da comunidade 

acadêmica, que aprende com a avaliação, ou seja, na medida em que se 

desenvolve, faz com que os envolvidos aprendam e melhorem sua atuação. 

2.1.6 Exame Nacional de Cursos (ENC) 

Segundo Fernandes (2008), com a adesão ao ideário político neoliberal e a adoção 

do modelo de avaliação proposto pela Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE), em 1995, o PAIUB foi substituído pelo Exame 

Nacional de Cursos (ENC), criado através da Lei no 9.131 (1995). Em 1996, este 

passou a vigorar como instrumento central da avaliação da Educação Superior 

nacional. O ENC recebeu o apelido de “Provão”.  

O Exame Nacional de Cursos (ENC) era uma prova realizada em nível nacional, 

aplicada aos alunos do último ano de curso de graduação. Conforme apontado por 

Dias Sobrinho (2003, p. 78), “os resultados obtidos pelos alunos eram ‘globalizados’ 

e, dessa operação, os cursos eram enquadrados em uma das cinco categorias: A 

(12%) superiores, B (18%) seguintes, C (40%) médios, D (outros 18%) e E (os 

últimos 12%)”. Assim, a qualidade do curso era atrelada ao desempenho dos alunos 

nessa prova, e o enquadramento era feito de acordo com o parecer da comissão 

que fazia a análise das condições de oferta.  

Dias Sobrinho (2003) caracteriza as políticas de avaliação a partir do ano de 1995: 

Desde 1995, o Ministério da Educação passou a dedicar grande importância 
à avaliação como controle e instrumentalização de suas políticas reformistas. 
Estas reformas requerem uma avaliação que seja capaz de medir de modo 
objetivo as instituições e averiguar as competências e habilidades 
profissionais que os cursos estão propiciando aos alunos, tendo em vista as 
necessidades de produtividade e competitividade que as empresas e o 
próprio governo apresentam. A ideia de universidade que predomina é a 
instrumentalidade. (Dias Sobrinho, 2003, p. 75) 

Entretanto, percebe-se que o Exame Nacional não se coloca totalmente a serviço da 

comunidade acadêmica e serve basicamente às políticas governamentais. Nesse 
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contexto, cabem as palavras de Abrecht (1994, p. 68): “A avaliação implica valor; e o 

valor da aprendizagem é algo bem diferente de verificar se se domina determinada 

quantidade de saberes ou competências”.  

Conforme Fernandes (2008), o “Provão” consolidou-se como um instrumento de 

avaliação objetivo, seus resultados eram considerados corretos, o que viabilizou a 

criação de rankings nacionais de instituições. Dessa forma, todo o processo de 

gestão ficou sob a responsabilidade do INEP, e os relatórios produzidos pelos 

especialistas eram regulamentados pelo Decreto no 2.026, de 10 de outubro de 

1996. O “Provão” mostrou-se incapaz de implementar seus efeitos regulatórios 

devido a pressões políticas e determinações judiciais de instâncias superiores.  

Percebe-se que com o “Provão” as avaliações se tornam visíveis para a sociedade, 

por outro lado, é rompido o ideal de processo avaliativo da experiência com o PARU. 

Aplica-se aqui o que afirma Dias Sobrinho (2010, p. 207): 

O Provão produziu efeitos importantes na modelagem do sistema de 
Educação Superior. Como a literatura da área de avaliação aponta, um 
exame nacional repetido durante alguns anos, especialmente quando 
proposto a produzir fortes efeitos regulatórios, tem impacto na organização 
acadêmica dos cursos, tendendo a unificar o currículo e a induzir ações 
administrativas e práticas pedagógicas nas IES favoráveis ao bom 
desempenho nos testes e bom posicionamento no ranking. Em lugar da 
formação integral do cidadão-profissional, por comodidade e com intuito de 
obterem vantagens comparativas, muitas IES se dedicaram a ensinar para o 
exame. Este fenômeno interessa ao setor privado. Afinal, uma boa situação 
no ranking produz uma imagem favorável no mercado, aumenta a atratividade 
e os benefícios econômicos. Como o Provão não se preocupou em avaliar a 
complexidade do fenômeno educativo, nem mesmo a complexidade da 
aprendizagem, para as IES privadas tornou-se cômodo e conveniente moldar 
um currículo e um estilo de ensino que produzissem melhores resultados 
estudantis no exame nacional.  

2.1.7 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 

O Sinaes foi criado pela Comissão Especial da Avaliação da Educação Superior 

(CEA), designada pelas portarias MEC/SESu nº 11, de 28 de abril de 2003 (2003a), 

e nº 19, de 27 de maio de 2003 (2003b), “com a finalidade de analisar, oferecer 

subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação 
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dos processos e políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão 

crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios utilizados” (INEP, 2004, p. 9). 

Verifica-se que a finalidade do Sinaes era rever o sistema de avaliação, de forma a 

implantar um sistema nacional de avaliação institucional embasado nas experiências 

do Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB).  

Trata-se de uma proposta, denominada Proposta 12, que pretende:  

Rever o atual sistema de avaliação que inclui o Exame Nacional de Cursos – 
ENC ou Provão – e implantar um sistema nacional de avaliação institucional a 
partir, entre outras, da experiência do Programa de Avaliação Institucional 
das Universidades Brasileiras (PAIUB).2 

De fato, o Sinaes fez uso dos princípios do PAIUB, como, por exemplo, o valor 

formativo da avaliação, a globalidade, a integração da avaliação externa com a 

autoavaliação, a continuidade, a participação da comunidade acadêmica, o respeito 

à identidade institucional e o reconhecimento da diversidade do sistema. Aplica-se 

aqui o que dizem Ristoff e Giolo (2006, p. 205), fazendo uso de metáforas que 

tratam de forma clara a avaliação do Sinaes:  

O Sinaes, tal qual concebido e em processo de execução, tem, pois, três 
olhares: um olhar sobre a instituição, um olhar sobre o curso e um olhar sobre 
o estudante. Estes olhares se completam. Metaforicamente, poderíamos dizer 
que olhar para a instituição seria como olhar para um edifício, olhar para o 
curso seria como olhar para o apartamento, e olhar para o estudante seria 
como olhar para o morador. O morador mora num apartamento, que é parte 
de um edifício, assim como um estudante faz parte de um curso, que 
pertence a uma instituição acadêmica. É evidente que estes três olhares são 
muito distintos porque os objetos por si só são distintos. 

A partir de 2004, com o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes), tem-se a transformação dessa proposta em Lei – a Lei no 10.861 (2004) – 

que, por um lado, recupera a educação superior como um bem público e a 

centralidade da autoavaliação, mas, por outro, resgata a ideia da avaliação como 

referencial para a regulação, assumindo elementos das duas concepções de 

avaliação e as ressignificando (Barreyro & Rothen, 2008).  

                                                           
2 Menezes, E. T. de (2001). PAIUB. In: Dicionário Interativo da Educação Brasileira - Educabrasil. São 
Paulo: Midiamix. Recuperado de http://www.educabrasil.com.br/paiub-programa-de-avaliacao-
institucional/ 

http://www.educabrasil.com.br/paiub-programa-de-avaliacao-institucional/
http://www.educabrasil.com.br/paiub-programa-de-avaliacao-institucional/
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Para Fernandes (2008, p. 52),  

... cabe destacar que a proposta do Sinaes visa enaltecer a ideia de 
solidariedade e cooperação intra e interinstitucional e rechaça a ideologia da 
competitividade. A ideia de solidariedade proposta pelo sistema remete à 
etimologia do termo. Suas origens são: do latim SOLIDUS “firme, inteiro, 
completo”; também do grego HOLOS, “inteiro” e do francês SOLIDARITÉ, 
que significa “responsabilidade mútua”. Portanto, a proposta pretende 
compartilhar as responsabilidades da construção de um sistema de Educação 
Superior que beneficie a sociedade como um todo. Pode-se afirmar que o 
Sinaes foi inspirado pela iniciativa do PAIUB de 1993, porém, acrescida a 
este ideário a necessidade da regulação por parte do governo e 
consequentemente a obrigatoriedade em toda rede de Educação Superior. 

O Sinaes apresenta “três grandes pilares”, destacados por Polidori (2009, p. 335):  

... o Sinaes apresenta três grandes pilares: (1) avaliação institucional; (2) 
avaliação de cursos e (3) avaliação do desempenho dos estudantes. Esses 
pilares são atendidos pelos processos de avaliação in loco para os itens um e 
dois, e complementados pela organização e avaliação interna de cada IES. O 
pilar três é atendido pela realização do Exame Nacional de Desempenho dos 
Estudantes, o Enade. A coordenação e a supervisão do Sinaes estão a cargo 
da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), criada 
para atender a esta demanda, e o sistema é operacionalizado pelo INEP em 
conjunto com a SESu. Em relação às IES, cada uma, a partir de exigência de 
Lei do Sinaes, criou seu órgão de organização e coordenação da avaliação 
desenvolvida internamente, denominada de Comissão Própria de Avaliação 
(CPA). É importante evidenciar que o Sinaes busca reconhecer a diversidade 
do sistema de educação superior do país, respeitar a identidade, a missão e a 
história das IES, entender que essas devem ser avaliadas globalmente e 
ainda buscar a continuidade do processo avaliativo.  

Ainda, segundo Brito (2008), o Sinaes, a partir de uma concepção de 

reconhecimento da diversidade e de respeito à identidade de cada IES, buscou 

estabelecer pontos que atendessem ao sistema como um todo e às particularidades 

de cada instituição de educação. Assim, a avaliação contempla a análise global e 

integrada de dimensões, estruturas, relações, de compromisso social, atividades, 

finalidades e responsabilidades sociais das IES e dos cursos a elas vinculados.  

Dessa forma, entende-se que a avaliação nos moldes do Sinaes enaltece os valores 

democráticos e articula o caráter formativo. Ou seja, o Sinaes possibilita às 

instituições utilizar a avaliação como instrumento de gestão. 
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2.2 Avaliação e Sinaes 

A fim de subsidiar esta pesquisa, torna-se necessário apresentar algumas definições 

apresentadas por Dilvo Ristoff (2003) sobre o conceito de avaliação:  

a. Avaliação é um processo para determinar até que ponto os objetivos 
educacionais foram realmente alcançados. (Tyler, 1950)  
b. [Avaliação é a coleta de] informações com vistas à tomada de decisões. 
(Cronbach,1963)  
c. A investigação sistemática do valor e do mérito de algum objeto. (Joint 
Committee on Standards for Evaluation, 1981) 
d. Avaliação educacional é o estudo concebido e produzido para ajudar o 
público a julgar e a aperfeiçoar o valor de algum objeto educacional. (Daniel 
Stufflebeam, 1983 – Evaluation Models).  
e. A avaliação é uma atividade que tem por função alterar e iluminar a busca 
de objetivos programáticos. (citada por Robert Floden et al., 1983 em 
“Rationality to Ritual”)  
f. Estudo orientado para tomada de decisões. Seu uso deve ser proativo (para 
aperfeiçoar um programa) e também retroativo (para julgar o seu valor). 
(Stufflebeam,1983) 
g. Estudos realizados para determinar se uma dada instituição e seus atores 
estão aptos a desempenhar as funções sociais para as quais foram 
designados. (Stufflebeam, 1983)  
h. Não existe uma maneira ‘correta’ de definir avaliação, uma maneira que, se 
encontrada, poria fim à argumentação sobre como ela deve proceder e quais 
são seus propósitos. Entendemos que as definições de avaliação são 
constructos mentais humanos, cuja correspondência com alguma ‘realidade’ 
não é importante e não deve ser importante. (Egon Guba e Yvonne Lincoln, 
1989 – Fourth Generation Evaluation)  
i. Avaliação é o processo através do qual se determina o mérito, a 
importância, ou o valor das coisas. (Michael Scriven, 1991 – Evaluation 
Thesaurus)  
j. A avaliação institucional é “um empreendimento sistemático que busca a 
compreensão global da Universidade, pelo reconhecimento e pela integração 
de suas diversas dimensões” (José Dias Sobrinho, 1995 – Avaliação 
Institucional: teoria e experiências).  
k. A avaliação institucional... é um empreendimento que busca a “promoção 
da tomada de consciência sobre a instituição. Seu objetivo é melhorar a 
Universidade. A Autoconsciência institucional constitui importante subsídio 
para o processo da tomada de decisão, tanto em nível individual quanto em 
nível coletivo, da instituição como um todo, com vistas ao seu 
aperfeiçoamento, e tem como ponto de fundamental importância a intensa 
participação de seus membros tanto na forma de encaminhar a avaliação na 
identificação de critérios e procedimentos, como na utilização dos resultados” 
(Isaura Belloni, et al., 1995 – “Avaliação Institucional da Universidade de 
Brasília”).  
l. Como definimos a avaliação e que nome dar a uma avaliação específica 
são questões que precisam ser discutidas, clarificadas e negociadas. O que 
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não é negociável é que a avaliação esteja baseada em dados. (Michael Quinn 
Patton, 1997 – Utilization-Focused Evaluation) 
m. Avaliação é um processo permanente e um instrumento de aprendizagem 
organizacional que tem por objetivo apoiar o alcance dos objetivos (Sandra 
Trice Gray, 1998 – Evaluation with Power). (Ristoff, 2003, p. 33) 

No recorte temporal escolhido para esta pesquisa, a literatura tem basicamente dois 

enfoques de avaliação: um de orientação formativa e processual, centrado na 

melhoria da instituição como produtora de cultura de conhecimento, e outro enfoque 

centrado na prestação de contas e na regulação de estabelecimento de “rankings” 

para efeitos comparativos entre as instituições (Rothen, 2007; Dias Sobrinho, 

2008b). 

Neste capítulo apresenta-se o debate de autores sobre a temática da avaliação que 

dará suporte teórico a esta pesquisa. Trata-se de pensar a IES focando um dos seus 

alicerces, que é a avaliação com enfoque formativo e processual e de caráter 

pedagógico. 

A avaliação da Educação Superior, nesse sentido, propõe a construção de uma 

cultura de avaliação como um processo formativo, possibilitando o aperfeiçoamento 

institucional. A Portaria nº 2.051 determina em seu artigo 1º que:  

... o Sinaes tem por finalidade a melhoria da qualidade da educação superior, a 
orientação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia 
institucional e efetividade acadêmica e social, e especialmente a promoção do 
aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 
instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão 
pública, da promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à 
diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional. (Portaria 
nº 2.051, 2004) 

Dessa forma, a partir da aprovação da lei que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes), as instituições de Ensino Superior tiveram 

a oportunidade de iniciar os processos de avaliação com práticas que possibilitam o 

autoconhecimento da IES. Para Villas Boas (2009), são utilizadas no Brasil diversas 

expressões como, por exemplo, avaliação emancipatória, mediadora, dialógica, 

pedagógica, entre outras. Autores como Luckesi (2008), Vasconcellos (2007), Saul 

(2008) e Hoffman (1994) utilizam-se de diferentes termos que pertencem ao mesmo 
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paradigma de avaliação, dialético-libertadora, ou seja, todos eles com o  

mesmo enfoque. 

Para Saul (2008), as diferentes práticas e definições de avaliação decorrem do 

entendimento que se tem da Educação. A autora defende a avaliação chamada de 

emancipatória, com práticas democráticas que vão ao encontro da concepção de 

“educação libertadora” proposta por Freire (1997). Essa avaliação tem a função 

diagnóstica e objetiva de indicar o caminho da transformação, a decisão através de 

práticas democráticas, por isso é chamada também de avaliação “participativa”. 

Da mesma forma, Vasconcellos (2007) caracteriza a avaliação como um processo 

da existência humana, que implica uma reflexão crítica que possibilita uma tomada 

de decisão sobre o que fazer para superar os desafios existentes. E, por se tratar de 

avaliação da educação, trata-se de uma questão política, ou seja, não é neutra e é 

denominada por ele como dialético-libertadora, pois ela está focada nas 

potencialidades do processo, e não no controle.  

Hoffmann (1994) apresenta a avaliação formativa como “mediadora”, concebe a 

avaliação como ação-reflexão-ação. Dessa forma, no processo de avaliação, ocorre 

uma reflexão em direção a um saber aprimorado, carregado de significados,  

de compreensão. 

De acordo com Luckesi (2008), o processo de avaliação se dá pela verificação, 

pela observação, pela análise e pela síntese dos dados, ou seja, o ato de 

avaliar implica coleta, análise e síntese dos dados que configuram o objeto da 

avaliação. A partir desse momento, é acrescido de uma atribuição de valor, que 

se processa ao comparar a configuração do objeto avaliado com um 

determinado padrão de qualidade previamente estabelecido. Esse valor ou 

qualidade atribuído ao objeto avaliado conduz a uma tomada de decisão nova. 

Assim, para o autor, a avaliação, diferentemente da verificação, direciona o 

objeto avaliado numa trilha dinâmica de ação.  

Villas Boas (2009) aponta o feedback como elemento-chave da avaliação formativa, 

ou seja, o elemento que possibilita a identificação de potencialidades e fragilidades 

do que está sendo avaliado. Nesse processo, é possível conhecer os objetivos do 

trabalho educativo e comparar seu nível atual de desempenho com o que foi 
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estabelecido como objetivo e se empenhar na realização de ações adequadas para 

a aproximação contínua entre esses dois pontos. 

Avaliar não é simplesmente conhecer, mas é necessário também interpretar e 

transformar a realidade. Cabe aqui destacar o que diz Dias Sobrinho (2008a, p. 

193): 

A avaliação educativa deve ser uma produção de sentidos sobre o 
cumprimento, pelos sistemas e pelas instituições, das finalidades de 
formação de cidadãos, aprofundamento dos valores democráticos da vida 
social e elevação material e espiritual da sociedade. Avaliação é produção de 
sentidos, prática social, portanto, intersubjetiva, relacional, aberta, 
polissêmica e carregada de valores, que põe em questão os significados dos 
fenômenos. Deve articular em um processo global e compreensivo os 
diversos aspectos constitutivos da educação, como os sentidos e valores da 
cognição, da autonomia moral, da vida social e pública e do conhecimento, 
que desenvolve a sociedade e eleva o espírito humano. Deve construir os 
campos sociais de discussão e valoração a respeito dos processos, 
contextos, produtos, objetivos, procedimentos, estruturas, causalidades, 
metas de superação, condições de produção das atividades educativas, 
sentidos e impactos na formação dos cidadãos e na construção da sociedade 
democrática. Então, não pode restringir-se a meros instrumentos estáticos, a 
só explicações do passado, nem há de ser simples controle e medida do já-
feito. É processo dinâmico de comunicação, em que avaliadores e avaliados 
se constituem mutuamente. Assim, deve ser um patrimônio público a ser 
apropriado e exercido como instrumento de consolidação da educação como 
bem público; uma prática participativa e um empreendimento ético a serviço 
do fortalecimento da responsabilidade social da educação, entendida 
principalmente como o cumprimento científica e socialmente relevante dos 
processos de produção de conhecimentos e de formação de sujeitos com 
autonomia epistêmica, moral, social e política. 

Dias Sobrinho (2008a) destaca o caráter formativo, pedagógico e educativo da 

avaliação da educação, apontando-a como uma prática “carregada de valores”. Em 

outras palavras, a educação não pode perder o seu principal foco, que é a “formação 

para a vida em sociedade”, a construção de cidadania, que, em sentido amplo, é o 

“desenvolvimento da dimensão psicossocial do sujeito”. 

Assim, uma instituição educativa possui a responsabilidade social com o objetivo 

essencial de uma formação entendida como a “elevação humana em suas múltiplas 

dimensões”, possibilitando a construção de valores fundamentais para a vida em 

sociedade, como, por exemplo, a justiça, a ética, a solidariedade, o respeito à 

diversidade, entre outros. Vale ressaltar a frase de Dias Sobrinho (2008a, p. 196) em 
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que ele aforma que “as instituições educativas são criadas pela sociedade para a 

produção do desenvolvimento da própria sociedade que as cria”. 

Uma instituição, de pequeno ou grande porte, apresenta particularidades que devem 

ser consideradas para que sejam compreendidas. A avaliação da Educação 

Superior, no sentido de formação proposta neste trabalho, muito mais do que um 

simples processo de controle e prestação de contas, estabelece o caráter educativo. 

Isso quer dizer que a avaliação deve assegurar informações objetivas, mas também 

deve cumprir com os requisitos do seu caráter educativo. Dias Sobrinho (2008a) 

afirma que na avaliação está presente o controle, porém, em doses certas.  

Assim, é possível avaliar as fortalezas e as fragilidades de uma instituição 

evidenciando o que é preciso mudar, o que é preciso manter e o que deve ser 

fortalecido para a obtenção da qualidade na Educação Superior. Portanto, para Dias 

Sobrinho (2003), os processos avaliativos devem possibilitar discussões sobre 

objetivos, procedimentos, superação dos problemas, etc. Ou seja, por meio da 

avaliação, discute-se o que precisa ser feito para melhorar o cumprimento das 

finalidades essenciais da educação. Os “significados” produzidos no processo de 

avaliação funcionam como base para as ações de melhoria da realidade da 

instituição. E, por isso, a avaliação é também processo de intervenção nas decisões 

da instituição. “Assim concebida, a avaliação tem um sentido pedagógico de 

autonomização e de autorregulação e se relaciona com os projetos e processos 

institucionais de formação e gestão, ao mesmo tempo que é uma política pública 

inscrita nos programas do Estado” (Dias Sobrinho, 2008a, p. 201).  

Para Zainko (2005, p. 79), a avaliação formativa é entendida como: 

... um processo contínuo de aperfeiçoamento acadêmico; um instrumento 
para o planejamento da gestão universitária; um processo sistemático de 
prestação de contas à sociedade; um processo de atribuição de valor a partir 
de parâmetros derivados dos objetivos; um processo criativo de autocrítica. 
(Zainko, 2005, p. 79) 

Ressalta-se o que consideram Oliveira, Fonseca e Amaral (2006, p. 78): 

... as instituições educativas e seus sujeitos não podem permanecer alheios 
aos processos avaliativos. Portanto, devem tomar conhecimento dos 
propósitos e dos conceitos teóricos que permeiam os programas de 
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avaliação, assim como dos seus resultados, procurando alterar a cultura 
institucional, de modo que os resultados da avaliação possam promover 
melhorias constantes nos processos e nos padrões estabelecidos nas 
instituições. 

Dessa forma, percebe-se que, ainda que a avaliação da Educação Superior possa 

ser um fenômeno complexo, não há dúvidas de que ela pode se transformar num 

instrumento de gestão, de significado amplo, que seria a Avaliação Educativa 

proposta neste trabalho. 
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3 Avaliação e Gestão Educacional 

 

Este capítulo discute a relação existente entre a avaliação e a gestão da Educação 

Superior, uma vez que o “... modelo de gestão de uma área compreende crenças, 

valores e definições próprias das especialidades que desenvolve” (Pereira, 2001, p. 

58). 

3.1 Gestão da Educação Superior 

As palavras “gestão” e “administração” são tratadas como sinônimas nos dicionários 

da língua portuguesa, ou seja, são semelhantes quando representam o sentido da 

ação. Assim, os elementos comuns entre os dois termos utilizados na literatura são 

também ressaltados por Dias (2002, p. 6) quando este diz que, “quer seja gestão ou 

administração, há a necessidade da influência sobre terceiros, ou seja, deve-se 

exercer ambas sobre o indivíduo, para coordená-lo, orientá-lo e dirigi-lo”. 

Na literatura, embora haja concepções distintas para conceituar a gestão, a 

definição feita por Fonseca, Toschi e Oliveira (2004, p. 22) atende melhor à área 

educacional quando esses autores dizem que “a gestão é concebida como um 

conjunto de intervenções, mudanças e processos com grau de intencionalidade e 

sistematização, com vistas a modificar políticas, atitudes, ideias, culturas, conteúdos 

e modelos organizacionais”. 

Os autores Bordignon e Gracindo (2006) afirmam que, no setor educacional, há 

certa resistência ao uso da expressão “administração da educação”, devido à forma 

como esta se apresentou, historicamente, na prática educativa, sobretudo no 

período anterior à década de 1990. Segundo esses autores, a gestão refere-se ao 

conjunto de normas, diretrizes, estrutura organizacional, ações e procedimentos, que 

asseguram a racionalização do uso de recursos humanos, materiais, financeiros e 

intelectuais, assim como a coordenação e o acompanhamento do trabalho das 

pessoas.  

Na mesma linha de pensamento, para Goulart e Papa Filho (2009), a gestão de 

instituições de ensino é um tema novo para seus responsáveis, especialmente para 

as IES privadas. A justificativa para isso refere-se ao incômodo dos educadores em 
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considerar a necessidade de “gerir” uma escola, pois isso estaria aproximando a 

instituição escola de organizações empresariais.  

Entretanto, de acordo com esses autores:  

... tem se tornado evidente que conhecimentos relacionados à gestão podem 
proporcionar aos mantenedores e dirigentes maior controle das instituições e 
dotá-las de condições melhores para enfrentarem as dificuldades do cotidiano, 
prevenindo-as, tratando-as, em lugar de remediá-las. (Goulart & Papa Filho, 
2009, p. 7) 

Dessa forma, os autores fazem referência à necessidade de adotar estratégias 

capazes de assegurar a sobrevivência das instituições de Educação Superior. 

Este trabalho busca contribuir com a gestão da IES, e aqui será usada a 

terminologia gestão educacional, uma vez que esta pesquisa prioriza o enfoque 

educativo, pedagógico e formativo. E, ainda, porque envolve o diagnóstico, o 

planejamento e a execução das ações, assim como a avaliação numa 

determinada instituição de ensino.  

Considerando que esta pesquisa faz referência a um modelo de gestão que envolve 

a identificação de problemas e a tomada de decisão, torna-se necessário conceituar 

o planejamento em níveis hierárquicos de uma organização para, posteriormente, 

demonstrar a tomada de decisão dentro de cada nível. 

3.2 Planejamento e seus níveis hieráquicos nas organizações 

O planejamento divide-se em três níveis hierárquicos: Planejamento Estratégico, 

Planejamento Tático e Planejamento Operacional. De acordo com Bateman e Snell 

(2009, p. 121), planejamento estratégico, que se relaciona aos objetivos de longo 

prazo, é o “conjunto de procedimentos para tomada de decisão sobre os objetivos e 

as estratégias de longo prazo”. O planejamento estratégico é, de forma geral, 

entendido como um processo no qual a instituição determina seu futuro desejado e 

as formas efetivas de fazê-lo acontecer (Ansoff & Mcdonnell, 1993). 

Nas organizações de Educação Superior, o nível estratégico estaria no nível da 

Mantenedora, sendo esta responsável por decisões estratégicas que envolvem, 

principalmente, a aplicação de recursos. Também estaria, no nível da Mantida 
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(instituição de educação), relacionado à direção geral, em que as decisões que 

envolvem os aspectos que definem os caminhos institucionais ocorrem. 

Conforme Bateman e Snell (2009, p. 122), planejamento tático é o “conjunto de 

procedimentos para traduzir objetivos estratégicos abrangentes em objetivos e 

planos específicos relevantes para determinada parte da organização”. De acordo 

com Pereira (2010), o planejamento tático relaciona-se com os objetivos de médio 

prazo; trabalha com decomposições das estratégicas e das ações estratégicas 

estabelecidas no planejamento estratégico; é de responsabilidade da administração 

de nível tático e preocupa-se em atingir o departamento ou a unidade da 

organização.  

No âmbito das organizações de Educação Superior, pode-se inferir que o nível tático 

estaria relacionado aos gestores de cursos e de áreas: coordenadores de cursos, 

coordenadores de extensão, de pesquisa, Comissão Própria de Avaliação (CPA), 

Núcleos Docentes Estruturantes (NDE) e outros que cuidam dos processos para que 

o que foi decidido no nível estratégico possa acontecer. Para Bateman e Snell 

(2009, p. 122), planejamento operacional relaciona-se com objetivos de curto prazo 

e “é o processo de identificar procedimentos e processos específicos requeridos nos 

níveis mais baixos de uma organização”; preocupa-se com o alcance de metas 

específicas. O planejamento operacional pode ser verificado como uma formalização 

dos dois anteriores, por meio de documentos escritos, das metodologias de 

desenvolvimento e da implantação estabelecidas (Oliveira, 2004). 

Retomando a questão para as organizações de Educação Superior, o nível 

operacional estaria na execução das atividades fins, ou seja, relacionado aos 

docentes e aos outros funcionários (secretárias, bibliotecárias, tesoureiros e outros) 

que fazem o dia a dia acontecer. Para a gestão das organizações, a tomada de 

decisão se relaciona com cada um desses níveis apresentados e, sendo o modelo 

objeto deste trabalho um Diagrama de Tomada de Decisão, torna-se importante 

discutir a questão. 
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3.3 A tomada da decisão 

Morgan (1996, p. 171) ressalta que “as organizações são, em larga escala, 

sistemas de tomada de decisões” e, na mesma linha de pensamento, Simon 

(1965) afirma que as atividades nas organizações são, essencialmente, de 

tomada de decisão e de resolução de problemas. Assim, diariamente, muitas 

decisões são tomadas dentro de uma organização de Educação Superior, seja 

pela Mantenedora da IES, seja pelos gestores ou pelos demais funcionários. 

Essas decisões, que vão desde o mais operacional até decisões que envolvem o 

nível estratégico, podem afetar o funcionamento da organização, seu papel no 

mercado, sua sobrevivência e sua expansão.  

Para Maximiano (2009), decisões são tomadas para resolver problemas ou 

aproveitar oportunidades. O processo de tomar decisão começa com uma situação 

de frustração, interesse, desafio, curiosidade ou irritação. Há um objetivo a ser 

atingido e apresenta-se um obstáculo, ou acontece uma condição que se deve 

corrigir, ou está ocorrendo um fato que exige algum tipo de ação, ou apresenta-se 

uma oportunidade que pode ser aproveitada. 

Simon (1970), precursor dos estudos sobre a tomada de decisão, ressalta que o ato 

de decidir é essencialmente uma ação humana e comportamental, e isso envolve a 

seleção, consciente ou inconscientemente, de determinadas ações entre aquelas 

que são fisicamente possíveis para o agente e para aquelas pessoas sobre as quais 

ele exerce influência e autoridade. 

Conforme Maximiano (1995), é necessária a racionalidade na tomada de decisão, 

mas deverá estar em consonância com as informações advindas do diagnóstico 

do problema, bem como da análise e da avaliação das alternativas, no sentido de 

evitar problemas superiores aos que deram origem ao processo decisório. Assim, 

a capacidade de compreensão e de escolhas torna-se fundamental pela 

necessidade da decisão racional diante do cenário de incertezas no qual estão 

inseridas as organizações. 

Segundo Anthony (1965), as decisões podem ser classificadas dentro de cada nível 

hierárquico: estratégico, tático e operacional. A decisão no nível estratégico engloba 
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as políticas gerais para o curso da organização. As decisões nesse nível possuem o 

propósito de desenvolver estratégias para o objetivo macro da organização. As 

atividades desse nível são feitas em planos anuais ou preestabelecidos. No nível 

tático, as decisões são relacionadas ao controle administrativo e são decisões sobre 

a operação de controle. Nesse nível formulam-se novas regras de decisão. No nível 

operacional, a decisão é um processo pelo qual se assegura que as atividades 

operacionais sejam bem-desenvolvidas. Geralmente, grande parte dessas decisões 

é programada, e suas ações geram uma resposta imediata.  

É importante ressaltar que essa classificação não define de maneira clara a fronteira 

entre um nível e outro. Cada um desses níveis possui suas responsabilidades e 

colabora para que os objetivos da organização sejam atendidos, como mostra a Figura 

1: 

 

Figura 1  
Pirâmide das organizações 
Fonte: Freitas, H., & Kladis, C. M. (1995) O processo decisório, modelos e dificuldades. Revista 
Decidir, ano II, 8, 30-34. 

3.4 Avaliação como instrumento de gestão 

Considerando a avaliação enquanto instrumento de gestão, aborda-se a relação 

entre a avaliação e a gestão, especificamente a gestão da Educação Superior 

referenciada pelo atual Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 
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(Sinaes), que integra os processos avaliativos das instituições de Educação Superior 

no Brasil. Para o Sinaes (2009, p. 106), essas são as funções mais importantes da 

autoavaliação:  

... produzir conhecimentos, pôr em questão a realização das finalidades 
essenciais, identificar as causalidades dos problemas e deficiências, 
aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional dos 
professores, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com o entorno 
social e a comunidade mais ampla, julgar acerca da relevância científica e 
social de suas atividades e seus produtos, prestar contas à sociedade, 
justificar publicamente sua existência e fornecer todas as informações que 
sejam necessárias ao conhecimento do Estado e da população ....  

Para os autores Tenório e Vieira (2010, p. 60), “avaliar é o diagnóstico para a 

tomada de decisão com vistas à melhoria do processo”. Com relação à percepção 

desses autores, vale destacar a relação existente entre avaliação e gestão, na 

medida em que entendem a avaliação como um momento fundamental para a 

tomada de decisões. 

Em qualquer processo de gestão ou de avaliação, as decisões tomadas são ações 
que visam estimular e guiar os interessados (empreendedores e demais atores 
envolvidos no processo) ao compromisso, à intervenção; e, visto que tais ações 
estão sujeitas ao planejamento e à avaliação, a tomada de decisão faz parte do 
processo de avaliação e gestão, aproximando-as e imbricando-as, o que permite 
compreender que a avaliação é uma forma de gestão. (Tenório & Lopes, 2010, p. 9) 

A avaliação comporta três grandes momentos: o primeiro momento de pesquisa que 

busca informações de qualidade, o segundo momento de julgamento que leva a uma 

tomada de decisão e o terceiro momento que se refere ao uso dessa decisão no 

sentido de melhoria do processo avaliado e que caracteriza o aspecto social da 

avaliação (Tenório, Ferreira & Lopes, 2012). 

Na definição anterior, observa-se que a avaliação implica: diagnóstico (aspecto 

técnico); gestão (aspecto político); compromisso com a melhoria do que está sendo 

avaliado (aspecto social). Dessa forma, deve haver um diálogo, e a ação deve ser 

conjunta, cooperativa e comprometida entre os envolvidos no processo. 

Para Gadotti (2009), a avaliação institucional está sendo institucionalizada como um 

processo necessário para a gestão, pois tornou-se fundamental para a autonomia 

das universidades. O autor afirma que:  
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É impossível administrar uma instituição de ensino com eficiência, justiça e 
responsabilidade sem um conjunto de informações objetivas confiáveis, que 
oferece a todos – administração, departamentos, docentes, alunos, 
funcionários, pais, comunidade – uma visão abrangente das peculiaridades 
de cada instituição. Todas as informações devem ser tornadas públicas, 
devem ser publicadas. E mais: devem ser usadas. (Gadotti, 2009, p. 12) 

Nessa mesma linha de pensamento, Tenório, Ferreira e Lopes (2012, p. 94) afirmam 

que a avaliação institucional 

... deve se constituir, portanto, numa condição importante que possibilite 
observar de forma analítica as fases de planejamento, execução e controle 
das atividades que as instituições educacionais desenvolvem, fornecendo 
informações necessárias ao processo de tomada de decisões, em cada uma 
de suas fases, aspectos fundamentais para o processo de gestão das IES. 

Assim, conhecer a relação existente entre avaliação e gestão torna-se fundamental 

frente à exigência constante de melhoria da qualidade do ensino oferecido pelas 

Instituições de Educação Superior. E, ainda, os modelos de gestão definidos, entre 

outros aspectos, são elementos fundamentais a serem considerados para 

identificação dos limites e das possibilidades do uso dos resultados da avaliação 

institucional na gestão. 

De acordo com Libâneo, Oliveira e Toschi (2012, p. 350), a avaliação 

... é função primordial do sistema de organização e de gestão. Ela supõe 
acompanhamento e controle das ações decididas coletivamente, sendo este 
último a observação e comprovação dos objetivos e das tarefas, a fim de 
verificar o estado real do trabalho desenvolvido. 

A partir dos anos 1990, evidenciam-se o caráter socializador e as práticas de 

negociação no processo de avaliação da Educação Superior no Brasil. Os autores 

Tenório e Lopes (2010) ressaltam a necessidade de considerar aspectos humanos, 

sociais, culturais, políticos e contextuais. Assim, a comunicação e a negociação 

desenvolvem a autonomia intelectual, uma vez que articulam saberes e práticas 

educativas do cotidiano da instituição. O “avaliador-negociador” promove, por meio 

de um processo de troca, a definição dos critérios, dos objetivos e das estratégias. A 

negociação como forma de buscar a solução de problemas contribui para a tomada 

de decisão quanto ao desempenho dos atores envolvidos no processo de avaliação.  
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Aplica-se aqui o que diz Ribeiro (2003, p. 35): “O tomador de decisões que esteja 

motivado pela necessidade de prever ou controlar geralmente enfrenta um complexo 

sistema de componentes correlacionados, como recursos, resultados, ou objetivos 

desejados, pessoas ou grupo de pessoas; ele está interessado na análise desse 

sistema. Presumivelmente, quanto melhor ele entender essa complexidade, melhor 

será sua decisão”. 

Apresenta-se, então, o Diagrama identificado nesta pesquisa, que retrata claramente 

a ideia dos autores no que diz respeito à tomada de decisões, a fim de demonstrar a 

importância da avaliação no processo decisório e, consequentemente, na gestão 

das organizações educacionais, entendendo a avaliação como um instrumento de 

gestão. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 
Diagrama de tomada de decisão 
Fonte: Tenório, R. M., & Lopes, U. de M. (2010). Avaliação e gestão: teorias e práticas. Salvador: 
EDUFBA. p. 19. 

Dias Sobrinho (2007, p. 15) afirma que “... a relação entre a avaliação e a gestão é 

de grande importância, pois estabelece aliança entre o conhecimento, a reflexão, a 

negociação de sentidos, a organização e a operacionalização de práticas de caráter 

administrativo e pedagógico”. 

Para Moritz e Pereira (2006), sendo o processo decisório um sistema, cada ação, 

em uma de suas etapas, vai influenciar o todo. Desse modo, com as etapas iniciais, 
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pode-se considerar que todo o processo decisório será bem conduzido. A avaliação, 

quando utilizada como um instrumento de gestão, portanto, representa uma 

oportunidade de melhoria para a IES e seus cursos, tais como: atualizações 

curriculares, criação de novas práticas pedagógicas, reorganização de recursos 

humanos, melhoria da infraestrutura, entre outras. 

Acredita-se que o modelo conceitual apresentado neste trabalho poderá servir como 

roteiro ou instrumento de gestão para aplicação na ALFA Faculdade de Almenara e 

em outras instituições de Educação Superior. 

3.5 A avaliação dos cursos na ALFA Faculdade de Almenara 

A ALFA Faculdade de Almenara é uma Instituição de Educação Superior 

credenciada para oferta de cursos na modalidade presencial pela Portaria nº 375, de 

25 de abril de 2007, e recredenciada por meio da Portaria nº 740, de 20 de julho de 

2016. A IES iniciou seu funcionamento em 31 de julho de 2007, com o curso de 

Enfermagem.  

Esta pesquisa foi realizada no ano de 2018 na ALFA Faculdade de Almenara, 

localizada em Almenara/MG, instituição composta por 412 colaboradores, 

distribuídos da seguinte maneira: 28 docentes, 11 servidores técnico-administrativos 

e 373 discentes. A escolha desta IES foi motivada por ser o local de trabalho desta 

pesquisadora que atua como coordenadora de ensino e como Procuradora 

Institucional (PI), tendo acesso a todos os relatórios de avaliação postados no 

sistema e-MEC, o que facilitou o contato com as informações para esta pesquisa. 

De acordo com a Portaria nº 20, de 21 de dezembro de 2017, os cursos de 

graduação são autorizados pelo MEC para iniciar suas atividades. De 50% a 75% da 

carga horária cumprida, eles passam por um novo processo de avaliação visando ao 

seu reconhecimento, o que possibilita à IES emitir os diplomas aos graduados. 

Posteriormente, a IES se submete a um processo periódico avaliativo para a 

obtenção da Renovação de Reconhecimento, necessária para a continuidade da 

oferta do curso. O reconhecimento transcorre em um fluxo processual no sistema e-

MEC composto por diversas etapas, entre as quais a avaliação in loco, que culmina 

em um relatório feito pela comissão de avaliadores designada pelo Instituto Nacional 
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de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). Esse relatório tem 

como referência um Instrumento de Avaliação que se divide em três dimensões:  

1) organização didático-pedagógica; 2) corpo docente; e 3) infraestrutura. Cada uma 

das dimensões é composta por indicadores de qualidade constando informações 

apresentadas pelo curso, relacionadas à realidade encontrada durante a visita in 

loco. É gerado, assim, um Conceito de Curso – CC, graduado em cinco níveis, cujos 

valores iguais ou superiores a três indicam qualidade satisfatória. Para a utilização 

do cálculo do CC, o instrumento de avaliação considera os pesos atribuídos às três 

dimensões: 1) organização pedagógica tem peso 30; a dimensão corpo docente e 

tutorial tem peso 40; e a dimensão infraestrutura tem peso 30. Os relatórios de 

avaliação in loco, portanto, são resultantes da análise dessas três dimensões 

definidas pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior – CONAES. 

Cada uma das dimensões é composta por indicadores de qualidade que são 

avaliados pela comissão do INEP/MEC. 

Atualmente, a ALFA Faculdade de Almenara oferece os cursos de Enfermagem, 

Farmácia, Nutrição, Engenharia Civil e Tecnologia em Gestão Pública, na 

modalidade presencial. E, ainda, os cursos superiores de Administração e de 

Pedagogia na modalidade EaD. Todos os cursos ofertados estão autorizados pelo 

MEC e são regulados e supervisionados pelo Sistema Federal de Ensino.  

Os Relatórios de Avaliação dos cursos de Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, 

Nutrição e Tecnologia em Gestão Pública foram os escolhidos como objeto de 

análise desta pesquisa por já estarem reconhecidos. Todos esses cursos obtiveram 

nota 3, o que significa atendimento ao referencial mínimo de qualidade sem ter que 

passar por alguma diligência e/ou penalidade. Entretanto, em muitos indicadores 

que compõem as três dimensões avaliadas, os cursos obtiveram conceito inferior a 

3, o que demonstra fragilidades apontadas na avaliação. Assim, é preciso 

diagnosticar as fragilidades dos cursos para que nas próximas avaliações estes 

resultados sejam melhores. 

3.6 Contribuições do referencial teórico para o trabalho 

Segundo Marion, Dias e Traldi (2002, p. 38), “o referencial teórico deve conter um 

apanhado do que existe de mais atual na abordagem do tema escolhido, mesmo 
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que as teorias atuais não façam parte de suas escolhas”. Dessa forma, o referencial 

teórico apresentou o debate dos autores acerca de temas que subsidiaram esta 

pesquisa, cujo alicerce repousa sobre o histórico da avaliação da Educação Superior 

no Brasil a partir de 1980 e os conceitos sobre avaliação e gestão educacional. Com 

o referencial teórico apresentado, foi possível criar um plano de sustentação 

argumentativo para a abordagem do tema estudado. 
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4 Metodologia 

 

A seguir, será apresentada a metodologia adotada nesta pesquisa. 

4.1 Caracterização da pesquisa 

Visando alcançar os objetivos propostos, a natureza desta pesquisa caracteriza-se 

como descritiva, com abordagem qualitativa porque se aproxima das propostas 

deste trabalho, permitindo um aprofundamento no universo dos significados e das 

relações humanas. De acordo com Minayo (2009), essa abordagem não é 

perceptível nem captável em equações, médias e estatísticas.  

O método utilizado foi o Estudo de Caso por se tratar de uma realidade específica e 

singular acerca das avaliações dos cursos, realizadas pelo INEP/MEC em uma 

instituição privada de Ensino Superior. De acordo com Yin (2001, p. 27), “um estudo 

de caso busca o esclarecimento de uma decisão e os motivos de ter sido tomada. E, 

ainda, de que forma foi implementada, objetivando conhecer os resultados, lidando, 

dessa forma, com as condições contextuais reais do fenômeno pesquisado”. Tratou-

se de Estudo de Caso por ser feita uma análise dos relatórios de avaliação dos 

cursos da ALFA Faculdade de Almenara. 

A análise desses resultados da avaliação do INEP/MEC é tratada neste trabalho 

como referencial para a verificação da possibilidade de aplicação de um modelo de 

gestão na IES. Ou seja, os relatórios são as referências empíricas desta pesquisa. 

Considera-se que esses documentos registram sua concepção externa e 

principalmente fornecem dados importantes para a tomada de decisões, além de 

poder contribuir com a melhoria da gestão da IES. 

4.2 Unidade de análise e observação 

A unidade de análise nesta pesquisa serão os cursos que passaram por processo de 

reconhecimento da ALFA Faculdade de Almenara, avaliados no período de 2007 a 

2019, a saber: graduação em Enfermagem, Farmácia, Engenharia Civil, Nutrição e o 

Curso Superior de Tecnologia em Gestão Pública. A pesquisa documental 

possibilitou o acesso a informações importantes, assim como suas implicações para 
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a gestão da faculdade. A unidade de observação desta pesquisa foram os Relatórios 

de Avaliação in loco, das avaliações do INEP/MEC dos cursos anteriormente 

citados, na ALFA Faculdade de Almenara.  

4.3 Coleta de dados 

Inicialmente, fez-se contato com os proprietários da IES, solicitando autorização para 

a realização do estudo, mediante coleta de dados no sistema e-MEC para utilização 

dos Relatórios de Avaliação in loco do sistema e-MEC. Esses Relatórios de 

Avaliação gerados a partir dos processos de reconhecimento dos cursos foram 

utilizados nesta pesquisa para verificação de sua utilização para a gestão da IES. A 

partir dos relatórios, podem ser identificadas as fragilidades e as fortalezas dos 

cursos ofertados. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da IES também 

fez parte da pesquisa, pois é um instrumento de gestão da IES. 

4.4 Análise dos dados 

A pesquisa não se centrou em resultados numéricos, mas em conceitos e 

justificativas de conceitos, que podem direcionar estratégias e ações para a melhoria 

dos cursos. Conforme Babbie (2001), um indicador se revela como um elemento ou 

aviso que denota características especiais ou qualidades, que aponta uma direção, 

mostrando a conveniência ou aconselhando a alguma ação, é um composto 

construído para medir uma dimensão ou variável.  

A análise dos dados foi realizada buscando-se relacionar as fases do Diagrama de 

Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) ao resultado da avaliação de cursos 

presente nos relatórios de avaliação. Foi identificado um curso e o modelo proposto 

foi hipoteticamente aplicado a ele, como em uma simulação, identificando como 

seria a aplicação do Diagrama a partir da identificação dos problemas apontados no 

Relatório de Avaliação do referido curso. Esse modelo foi escolhido pois promove, 

por meio de um processo de troca entre os envolvidos, a definição de critérios, 

objetos, ações e estratégias para a tomada de decisões. Configura-se não só como 

elemento de controle e regulação, mas principalmente de negociação para a tomada 

de decisão, considerando os resultados obtidos.  
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Cabem aqui as palavras de Tenório e Lopes (2010, p. 19): “As novas metodologias 

de apoio à decisão, inovadoras, têm um caráter sistêmico e de aprendizagem 

permanente, sugerindo um equilíbrio viável entre seu ambiente externo e seus 

objetivos internos”. Desse modo, a tomada de decisão está implícita na 

avaliação/gestão. 
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5 Análise e Discussão dos Resultados  

 

Neste capítulo serão apresentadas as análises feitas e a apresentação dos 

resultados a partir dessas análises, objetivando demonstrar a possibilidade de 

aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010). A análise 

será apresentada, inicialmente, fazendo referência a todos os cursos de graduação 

reconhecidos, a saber: Engenharia Civil, Farmácia, Enfermagem, Nutrição e 

Tecnologia em Gestão Pública. Para efeito da verificação da possibilidade de 

aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) a partir 

dos relatórios de avaliação de cursos da ALFA Faculdade de Almenara, optou-se 

pela análise do curso de Engenharia Civil, avaliado pelo INEP/MEC com o maior 

número de fragilidades. 

5.1 A avaliação dos cursos reconhecidos da ALFA Faculdade de Almenara 

O sistema de avaliação para reconhecimento de cursos de graduação é conduzido 

pelo INEP/MEC. Nessa avaliação, está prevista uma visita in loco de especialistas 

para a análise do curso avaliado, cujo resultado é um relatório de avaliação a partir 

da análise feita pela comissão de especialistas. O propósito desta pesquisa é propor 

a aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) a partir 

desses relatórios de avaliação de cursos. 

Como apresentado, os relatórios de avaliação são realizados a partir da aplicação in 

loco por comissão de especialistas de um Instrumento de Avaliação de Cursos do 

INEP. Nesse caso, o instrumento utilizado foi o de 2015. Esses instrumentos trazem 

três dimensões, indicadores para cada dimensão e critérios de análise. A Comissão 

de Avaliação do INEP considera as dimensões e os indicadores do citado 

instrumento e realiza, a partir dele, a análise da qualidade do curso. 

Nos relatórios, os avaliadores atribuem os conceitos de 1 a 5, em ordem crescente 

de excelência, a cada um dos indicadores de cada uma das três dimensões do 

Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância do 

INEP/MEC por eles utilizado. Cada indicador representa um objeto de análise. A 

atribuição dos conceitos é feita da seguinte forma: 
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Tabela 2  
Escala do Instrumento de Avaliação de Cursos 
Conceito Descrição 

1 Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um conceito NÃO EXISTENTE 
2 Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um conceito INSUFICIENTE. 
3 Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um conceito SUFICIENTE. 
4 Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um conceito MUITO BOM/MUITO 

BEM. 
5 Quando os indicadores da dimensão avaliada configuram um conceito EXCELENTE. 

Fonte: Inep. Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2015). 
Instrumento de avaliação de curso: presencial e a distância, reconhecimento e renovação de 
reconhecimento. Recuperado de http://download.inep.gov.br/educacao_superior/avaliacao_ 
cursos_graduacao/instrumentos/2015/curso_autorizacao.pdf 

Conforme demonstrado na tabela anterior, os indicadores considerados frágeis são 

os que apresentam conceitos 2 ou 1, pois o INEP/MEC estabelece uma escala que 

vai de 1 a 5, em que 1 ou 2 são considerados insatisfatórios (não existente ou 

insuficiente) e 3, 4 ou 5 são considerados satisfatórios, atendendo a um padrão 

exigido de qualidade, sendo o conceito 3 o padrão mínimo a ser alcançado. Ainda na 

aplicação do Instrumento, teremos conceitos que, em cada caso específico, podem 

não se aplicar, sendo utilizado neste caso o NSA (Não Se Aplica). 

Dessa forma, a partir dos relatórios, entende-se que seria possível buscar a 

aplicação de um modelo de gestão para que a avaliação possa gerar mudanças 

significativas e substanciais, pois as fragilidades podem ser identificadas em cada 

dimensão para a geração de ações concretas de melhoria nos cursos, porém, 

segundo Dias Sobrinho (2007), os relatórios vão para gavetas e não são 

aproveitados para o desenvolvimento dos cursos.  

Para o enriquecimento da análise e a fácil visualização da situação dos cursos, a 

partir da leitura e da interpretação dos conceitos atribuídos nos indicadores dos 

relatórios de avaliação in loco INEP/MEC, referentes ao reconhecimento dos cursos, 

elaborou-se uma planilha dividida em três categorias: 1) Organização Didático-

Pedagógica; 2) Corpo Docente; e 3) Infraestrutura. Essas categorias são as 

dimensões existentes no Instrumento de Avaliação de Cursos utilizado pelas 

comissões. Dentro de cada categoria/dimensão, foram registrados os conceitos 

atribuídos pelos avaliadores do INEP/MEC para cada indicador de qualidade.  

Neste trabalho não houve preocupação com dados estatísticos por tratar-se de uma 

abordagem qualitativa. Optou-se pelo registro em cores e não em números,  

sendo elas:  
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 Conceito 1 – Preto;  

 Conceito 2 – Vermelho;  

 Conceito 3 – Amarelo (referencial mínimo de qualidade de acordo com o 

instrumento de avaliação do INEP/MEC);  

 Conceito 4 – Verde;  

 Conceito 5 – Azul. 
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Tabela 3 
Escala do Instrumento de Avaliação de Cursos 
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Indicador Enfermagem 
Engenharia 

Civil 
Farmácia 

Gestão 
Pública 

Nutrição 

1.1. Contexto Educacional      

1.2 Políticas Institucionais no âmbito do Curso      

1.3 Objetivos do Curso      

1.4 Perfil Profissional do Egresso      

1.5 Estrutura Curricular  
Considerar como critério de análise a pesquisa e a extensão, caso 
estejam contempladas no PPC 

     

1.6 Conteúdos Curriculares      

1.7 Metodologia      

1.8 Estágio Curricular Supervisionado  
Obrigatório para os cursos que contemplam estágio no PPC. NSA para 
cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para 
cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de estágio 
supervisionado. 

     

1.9 Estágio Curricular Supervisionado – Relação com a Rede de 
Escolas da Educação Básica  
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. 

     

1.10 Estágio Curricular Supervisionado – relação entre licenciandos, 
docentes e supervisores da rede de escolas da Educação Básica  
Obrigatório para Licenciaturas. NSA para os demais cursos 

     

1.11 Estágio Curricular Supervisionado – Relação Teoria e Prática  
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os demais cursos. 
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 1.12 Atividades Complementares  
Obrigatório para os cursos que contemplam atividades complementares 
no PPC. NSA para cursos que não possuem diretrizes curriculares 
nacionais ou para cursos cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade 
de atividades complementares 

     

1.13 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC)  
Obrigatório para os cursos que contemplam TCC no PPC. NSA para 
cursos que não possuem diretrizes curriculares nacionais ou para cursos 
cujas diretrizes não preveem a obrigatoriedade de TCC. 

     

1.14 Apoio ao Discente      

1.15. Ações decorrentes dos Processos de Avaliação do Curso      

1.16. Atividades de Tutoria  
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a 
distância, conforme Portaria no 4.059/2004. NSA para cursos presenciais. 

     

1.17. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no Processo 
Ensino-Aprendizagem 

     

1.18 Material Didático Institucional 
Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais que não 
contemplam material didático institucional no PPC. (Para fins de 
autorização, considerar o material didático institucional disponibilizado 
para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

     

1.19. Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes  
Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais que não 
contemplam mecanismos de interação entre docentes, tutores e 
estudantes no PPC. 

     

1.20. Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem 

     

1.21 Número de Vagas 
(Para os cursos de Medicina, considerar também como critério de 
análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, 
ambulatório e centro de saúde, com capacidade de: 1 Quando o número 
de vagas previstas/implantadas não corresponde à dimensão do corpo 
docente e às condições de infraestrutura da IES; 2 Quando o número de 
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vagas previstas/implantadas corresponde, de maneira insuficiente, à 
dimensão do corpo docente e às condições de infraestrutura da IES; 14 
absorção de um número de alunos equivalente à matrícula total prevista 
para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na(s) unidade(s) 
hospitalar(es) própria(s) ou conveniada(s) para cada vaga oferecida no 
vestibular do curso, resultando em um egresso treinado em urgência e 
emergência; atendimento primário e secundário capaz de diagnosticar, 
tratar as principais doenças e apto a referir casos que necessitem de 
cuidados especializados) 

1.22 Integração com as Redes Públicas de Ensino  
Obrigatório para licenciaturas. NSA para os cursos que não contemplam 
integração com as redes públicas de ensino no PPC. 

     

1.23 Integração do Curso com o Sistema Local e Regional de Saúde 
(SUS)  
Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, a 
integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os 
demais cursos. 

     

1.24. Integração do curso com o sistema local e regional de saúde/SUS – 
relação alunos/usuário  
Obrigatório para os cursos da área da saúde que contemplam, no PPC, a 
integração com o sistema local e regional de saúde/SUS. NSA para os 
demais cursos. 

     

1.25 Atividades Práticas de Ensino  
Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os demais cursos. 

     

1.26. Atividades práticas de ensino para áreas da saúde  
Obrigatório para os cursos da área da saúde. NSA para Medicina e 
demais cursos. 

     

1.27. Atividades práticas de ensino para Licenciaturas  
Obrigatório para Licenciaturas. NSA para demais cursos. 
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2.1. Atuação do Núcleo Docente Estruturante – NDE 
NSA para cursos sequenciais. 

     

2.2 Atuação do Coordenador      
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2.3. Experiência profissional, de magistério superior e de gestão 
acadêmica do(a) coordenador(a)  
(Para casos de CST, as experiências de gestão acadêmica dos 
coordenadores de curso em nível técnico – Ensino Básico – também 
podem ser consideradas, englobando todos os setores envolvidos com 
ensino, pesquisa e extensão, em qualquer nível) 

     

2.4. Regime de trabalho do(a) coordenador(a) do curso obrigatório para 
cursos presenciais. NSA para cursos a distância. 

     

2.5. Carga horária de coordenação de curso  
Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos presenciais. 

     

2.6. Titulação do corpo docente do curso  
(Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

     

2.7. Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores  
(Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

     

2.8. Regime de trabalho do corpo docente do curso  
(Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) (Para os cursos de Medicina, os critérios de 
análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 
50% Conceito 2 – maior ou igual a 50% e menor que 60% Conceito 3 – 
maior ou igual a 60% e menor que 70% Conceito 4 – maior ou igual a 
70% e menor que 80% Conceito 5 – maior ou igual a 80%) 

     

2.9. Experiência profissional do corpo docente (Para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, 
ou dois primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) NSA para 
egressos de cursos de licenciatura. (Para os cursos de Medicina, os 
critérios de análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – 
menor que 40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 
40% e menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou 
igual a 50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – 
maior ou igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos 
Conceito 5 – maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos) 
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2.10. Experiência no exercício da docência na educação básica  
(Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o 
primeiro ano do curso, se CST, ou dois primeiros anos, se licenciaturas) 
Obrigatório para cursos de licenciatura e para CST da Rede Federal de 
Educação Profissional, Científica e Tecnológica. NSA para os demais 
cursos. 

     

2.11. Experiência de magistério superior do corpo docente  
(Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) (Para os cursos de Medicina, os critérios de 
análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 
40% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 2 – maior ou igual a 40% e 
menor que 50% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 3 – maior ou igual a 
50% e menor que 60% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 4 – maior ou 
igual a 60% e menor que 70% possui, pelo menos, 5 anos Conceito 5 – 
maior ou igual a 70% possui, pelo menos, 5 anos) 

     

2.12. Relação entre o número de docentes e o número de vagas  
Obrigatório para cursos a distância (relação entre o número de docentes 
– 40h em dedicação à EAD – e o número de vagas). NSA para cursos 
presenciais. 

     

2.13. Funcionamento do colegiado de curso ou equivalente      

2.14. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica  
(Para fins de autorização, considerar os docentes previstos para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

     

2.15. Titulação e formação do corpo de tutores do curso  
(Para fins de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) Obrigatório para cursos a distância e 
presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do 
curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/2004. NSA 
para cursos presenciais. 

     

2.16. Experiência do corpo de tutores em educação a distância  
(Para fins de autorização, considerar os tutores previstos para o primeiro 
ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) Obrigatório para cursos a distância e 
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presenciais, reconhecidos, que ofertam até 20% da carga horária total do 
curso na modalidade a distância, conforme Portaria 4.059/ 2004. NSA 
para cursos presenciais. 

2.17. Relação docentes e tutores – presenciais e a distância – por 
estudante  
Obrigatório para cursos a distância e presenciais, reconhecidos, que 
ofertam até 20% da carga horária total do curso na modalidade a 
distância, conforme Portaria 4.059 /2004. NSA para cursos presenciais. 

     

2.18. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência médica  
Exclusivo para o curso de Medicina. NSA para os demais cursos. 

     

2.19. Responsabilidade docente pela supervisão da assistência 
odontológica  
Exclusivo para o curso de Odontologia. NSA para os demais cursos. 

     

2.20. Núcleo de apoio pedagógico e experiência docente  
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no 
PPC. NSA para os demais cursos. 
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3.1. Gabinetes de trabalho para professores Tempo Integral – TI  
(Para fins de autorização, considerar os gabinetes de trabalho para os 
docentes em tempo integral do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

     

3.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso e serviços 
acadêmicos 

     

3.3. Sala de professores  
(Para fins de autorização, considerar a sala de professores implantada 
para os docentes do primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas) NSA para IES que possui gabinetes 
de trabalho para 100% dos docentes do curso. 

     

3.4. Salas de aula  
(Para fins de autorização, considerar as salas de aula implantadas para o 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) 

     

3.5. Acesso dos alunos a equipamentos de informática  
(Para fins de autorização, considerar os laboratórios de informática 
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas) 
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3.6. Bibliografia básica  
(Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia básica 
disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas) Nos cursos que possuem acervo 
virtual (pelo menos 1 título virtual por unidade curricular), a proporção de 
alunos por exemplar físico passa a figurar da seguinte maneira para os 
conceitos 3, 4 e 5: Conceito 3 – de 13 a 19 vagas anuais Conceito 4 – de 
6 a 13 vagas anuais Conceito 5 – menos de 6 vagas anuais 
Procedimentos para cálculo: Identificar as unidades curriculares 
(disciplinas) do curso, identificar os títulos (livros) da bibliografia básica 
em cada unidade, localizar o quantitativo (nº de exemplares) de cada 
título relacionado, dividir o nº de vagas pelo somatório de exemplares em 
cada disciplina, calcular a média dos resultados das divisões anteriores. 
Caso algum título da bibliografia básica atenda a outro(s) curso(s), é 
necessário dividir o total de vagas do(s) outro(s) curso(s) pelo total de 
exemplares do título e recalcular a média considerando esses valores. 

     

3.7. Bibliografia complementar 
(Para fins de autorização, considerar o acervo da bibliografia 
complementar disponível para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois 
primeiros anos, se bacharelados/licenciaturas) 

     

3.8. Periódicos especializados 
(Para fins de autorização, considerar os periódicos relativos às áreas do 
primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas) Para fins de autorização, os critérios de 
análise passam a figurar da seguinte maneira: Conceito 1 – menor que 3 
títulos Conceito 2 – maior ou igual a 3 e menor que 6 Conceito 3 – maior 
ou igual a 6 e menor que 9 Conceito 4 – maior ou igual a 9 e menor que 
12 Conceito 5 – maior ou igual a 12 

     

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade  
NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados. (Para fins 
de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas) Para cursos a distância, verificar os 
laboratórios especializados da sede e dos polos. Para Pedagogia é 
obrigatório verificar a Brinquedoteca. Para as demais Licenciaturas, 
verificar os respectivos laboratórios de ensino. Para a Farmácia é 
obrigatório verificar a Farmácia Universitária. Para Medicina Veterinária é 
obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola. Para 
Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola. 
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3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade  
NSA para cursos que não utilizam laboratórios especializados. (Para fins 
de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas) Para cursos a distância, verificar os 
laboratórios especializados da sede e dos polos. Para Pedagogia é 
obrigatório verificar a Brinquedoteca. Para as demais Licenciaturas, 
verificar os respectivos laboratórios de ensino. Para a Farmácia é 
obrigatório verificar a Farmácia Universitária. Para Medicina Veterinária é 
obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola. Para 
Agronomia e Zootecnia é obrigatório verificar a Fazenda Escola. 

     

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços NSA para cursos que 
não utilizam laboratórios especializados. 
(Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos especializados 
implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, 
se bacharelados/licenciaturas) Para cursos a distância, verificar os 
laboratórios especializados da sede e dos polos. Para Pedagogia é 
obrigatório verificar a Brinquedoteca. Para as demais Licenciaturas, verificar 
os respectivos laboratórios de ensino. Para a Farmácia é obrigatório verificar 
a Farmácia Universitária. Para Medicina Veterinária é obrigatório verificar o 
Hospital Veterinário e a Fazenda Escola. Para Agronomia e Zootecnia é 
obrigatório verificar a Fazenda Escola. 

     

3.12. Sistema de controle de produção e distribuição de material didático 
(logística) Obrigatório para cursos a distância. NSA para cursos 
presenciais. 

     

3.13. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades básicas 
Obrigatório para cursos de Direito. NSA para os demais cursos. 

     

3.14. Núcleo de Práticas Jurídicas: atividades de arbitragem, negociação 
e mediação  
Obrigatório para cursos de Direito. NSA para os demais cursos. 

     

3.15. Unidades hospitalares e complexo assistencial, conveniados 
Obrigatório para cursos da área da saúde que contemplem no PPC. NSA 
para os demais cursos. (Para o curso de Medicina, verificar o 
cumprimento da Portaria MEC/MS 2.400/07) 
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3.16. Sistema de referência e contrarreferência Obrigatório para os cursos 
da área de saúde, desde que contemplem no PPC. NSA para os demais 
cursos. 

     

3.17. Biotérios  
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no 
PPC. NSA para os demais cursos. 

     

3.18. Laboratórios de ensino para a área da saúde  
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no 
PPC. NSA para os demais cursos. 

     

 

3.19. Laboratórios de habilidades  
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no 
PPC. NSA para os demais cursos. 

     

 

3.20. Protocolos de experimentos  
Obrigatório para os cursos da área de saúde, desde que contemplem no 
PPC. NSA para os demais cursos. 

     

 

3.21. Comitê de Ética em Pesquisa (CEP)  
Obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a realização 
de pesquisa envolvendo seres humanos. 

     

 

3.22. Comitê de Ética na Utilização de Animais (CEUA)  
Obrigatório para todos os cursos que contemplem no PPC a utilização de 
animais em suas pesquisas. 

     

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos Relatórios de Avaliação dos Cursos de Enfermagem, Engenharia Civil, Farmácia, Gestão Pública e Nutrição da 
ALFA Faculdade de Almenara. 

Legenda: 

Conceito 1   Conceito 2  Conceito 3  Conceito 4 

Conceito 5  NSA (Não Se Aplica)
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Apesar de os resultados nos relatórios de avaliação do INEP/MEC serem 

apresentados de forma quantitativa, em conceitos numéricos, cada conceito 

atribuído é acompanhado de uma justificativa descrita no relatório, o que dá à 

análise também um caráter qualitativo. Um exemplo demonstrado a seguir é o 

indicador 2.14 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica, apresentado no 

relatório de reconhecimento do curso de Engenharia Civil, avaliado no período de 

14/03/2018  

a 17/03/2018.  

Tabela 4 
Indicador 2.14: Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 
Indicador  Conceito  Critério  

2.14. Produção científica, cultural, 
artística ou tecnológica  
(Para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos 
para o primeiro ano do curso, se 
CSTs, ou dois primeiros anos, se 
bacharelados/licenciaturas)  

1  
Quando mais de 50% dos docentes não têm produção nos 
últimos 3 anos.  

2  
Quando pelo menos 50% dos docentes têm de 1 a 3 
produções nos últimos 3 anos.  

3  
Quando pelo menos 50% dos docentes têm de 4 a 6 
produções nos últimos 3 anos.  

4  
Quando pelo menos 50% dos docentes têm de 7 a 9 
produções nos últimos 3 anos.  

5  
Quando pelo menos 50% dos docentes têm mais de 9 
produções nos últimos 3 anos.  

Fonte: Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância do INEP/MEC. 
Brasília, agosto de 2015. 

O indicador teve conceito 2, e a justificativa para a atribuição deste conceito está 

descrita a seguir: 

Justificativa para conceito 2: Dos 14 docentes que atuam no curso nos dois 
últimos semestres, 6 (seis) deles não têm produção alguma nos últimos 3 
anos, 2 deles têm entre 1 e 3 produções e os demais (6) têm no mínimo 4 
publicações científica, cultural, artística ou tecnológica, nos últimos 3 anos, 
fazendo jus ao conceito 2 (dois).  

Ressalta-se que esse indicador anteriormente citado é um indicador objetivo. 

Entretanto, o instrumento de avaliação apresenta também indicadores mais 

subjetivos, como, por exemplo, o Indicador 1.15. Ações decorrentes dos processos 

de avaliação do curso: 
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Tabela 5 
Indicador 1.15: Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso  

Fonte: Instrumento de avaliação de cursos de graduação presencial e a distância do INEP/MEC3. 

Conforme demonstrado nas tabelas 3, 4 e 5, verifica-se que os resultados da 

avaliação podem ser encontrados em cada dimensão, possibilitando uma visão geral 

de cada curso. De acordo com a Tabela 3, na primeira dimensão, Organização 

didático-pedagógica, foram avaliados 27 indicadores de qualidade. Observa-se a 

predominância do conceito três, que corresponde ao referencial mínimo de 

qualidade. A nota 4 aparece nos 5 cursos avaliados, porém apenas em sete 

indicadores, o que configura um conceito muito bom de qualidade. Nenhum dos 27 

indicadores avaliados nessa dimensão obteve nota 5, e a nota insatisfatória 2 

aparece em seis indicadores entre os cursos avaliados. Conclui-se, portanto, que os 

cursos, nessa dimensão, estão atendendo apenas ao referencial mínimo de 

qualidade e podem melhorar em todos os indicadores. Esse resultado, como 

afirmam Goulart e Papa Filho (2009), poderia servir para subsidiar a adoção de 

estratégias capazes de oferecer melhores condições para as Instituições de 

Educação Superior. Estas, a partir dos resultados, poderiam tomar decisões 

buscando ações concretas para a melhoria dos cursos, o que poderia gerar 

melhores notas em uma futura avaliação. Por meio dos relatórios de avaliação, é 

                                                           
3 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 

Indicador Conceito Critério de Análise 

1.15. Ações decorrentes 
dos processos de 
avaliação do curso 

1 Quando não há ações acadêmico-administrativas, em 
decorrência das autoavaliações e das avaliações externas 
(avaliação de curso, Enade, CPC e outras) no âmbito do 
curso. 

2 Quando as ações acadêmico-administrativas, em 
decorrência das autoavaliações e das avaliações externas 
(avaliação de curso, Enade, CPC e outras), no âmbito do 
curso, estão previstas/implantadas de maneira insuficiente. 

3 Quando as ações acadêmico-administrativas, em 
decorrência das autoavaliações e das avaliações externas 
(avaliação de curso, Enade, CPC e outras), no âmbito do 
curso, estão previstas/implantadas de maneira suficiente. 

4 Quando as ações acadêmico-administrativas, em 
decorrência das autoavaliações e das avaliações externas 
(avaliação de curso, Enade, CPC e outras), no âmbito do 
curso, estão muito bem previstas/implantadas. 

5 Quando as ações acadêmico-administrativas, em 
decorrência das autoavaliações e das avaliações externas 
(avaliação de curso, Enade, CPC e outras), no âmbito do 
curso, estão previstas/implantadas de maneira excelente. 
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possível identificar os indicadores que devem ser melhorados, tanto pela nota 

atribuída quanto pela justificativa dada pelos avaliadores a cada uma dessas notas. 

Na segunda dimensão, Corpo docente, foram avaliados 20 indicadores de 

qualidade. Todos os cursos avaliados obtiveram o conceito muito bom de qualidade 

no indicador 2.4. Regime de trabalho do(a) coordenador(a) do curso. Entretanto, 

para o indicador 2.14. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica, todos os 

cursos ainda não atendem ao referencial mínimo de qualidade, caracterizando uma 

fragilidade apontada na avaliação. Na justificativa apresentada pelos avaliadores do 

curso de Engenharia Civil, reforçando o conceito atribuído no indicador citado, 

consta a seguinte justificativa: “verificou-se que praticamente inexiste atividade de 

Iniciação Científica e nunca houve atividades de monitoria no curso”4. Para o 

indicador 2.14. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica, os avaliadores 

apresentaram a seguinte justificativa para atribuição do conceito 1: “A produção 

científica, cultural, artística ou tecnológica do corpo docente é incipiente e mais de 

50% dos docentes não têm produção nos últimos três anos”5.  

Na terceira dimensão, Infraestrutura, foram avaliados 22 indicadores de qualidade, 

destes, a 11 indicadores foi atribuído o conceito “Não Se Aplica”, indicando que não 

serão considerados no cálculo da dimensão, ou seja, não é objeto de avaliação nos 

cursos avaliados. No indicador 3.6. Bibliografia básica, há um predomínio do 

conceito muito bom, com exceção do curso de Nutrição, que obteve conceito 1 

(insuficiente) nesse indicador, tendo a comissão de avaliação apresentado a 

seguinte justificativa: 

O acervo da bibliografia básica especializada para o Curso de Nutrição da 
Faculdade de Almenara – ALFA foi “doado” para a Faculdade Presidente 
Antônio Carlos de Teófilo Otoni. Os livros apresentados à Comissão de 
Avaliação foram buscados na IES que recebeu a doação. Os livros 
apresentavam carimbo das duas IES. Conforme informado pela ALFA, os 
livros foram doados em decorrência da falta de formação de turmas de 
Nutrição na ALFA (falta de alunos). Conforme informado pela Direção da 
ALFA, os livros seriam devolvidos após a Avaliação “in loco” da Comissão de 
Avaliação, caracterizando um acervo de bibliografia básica especializada 

                                                           
4 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
5 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
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NÃO disponível. Os livros das disciplinas básicas são compartilhados com 
outros Cursos da Área de Saúde.6 

Essa fragilidade apontada relativa aos livros deveria ser apresentada à Mantenedora 

por se tratar de um assunto cuja decisão a ser tomada estaria no nível estratégico. 

Conforme Maximiano (1995), a racionalidade do gestor é necessária nas tomadas de 

decisão, mas deverá estar em consonância com as informações advindas do 

diagnóstico do problema, bem como com a análise e a avaliação das alternativas, no 

sentido de evitar problemas superiores aos que deram origem ao processo decisório.  

5.2 Avaliação do Curso de Engenharia Civil e o Diagrama de Tomada de 

Decisão 

Retomando o objetivo principal desta pesquisa, buscou-se correlacionar o Diagrama 

de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) aos resultados apresentados nos 

relatórios de avaliação, pois, conforme demonstrado, por meio dos relatórios, em 

cada uma das três dimensões podem ser identificadas as fragilidades de cada curso 

e, a partir da identificação destas, aplicar o Diagrama proposto (Figura 1). Os 

indicadores de qualidade avaliados pela comissão do INEP/MEC oferecem 

informações que possibilitam identificar os problemas nos cursos, sendo possível, a 

partir da identificação destes, apontar os responsáveis e envolvidos nas questões 

identificadas, avaliar as informações disponíveis e buscar informações adicionais 

para a tomada de decisão. Os resultados obtidos podem ser mensurados e 

alinhados com os objetivos previamente definidos pelo grupo responsável pela 

avaliação na IES. Cabe destacar a importância de nomear profissionais 

responsáveis de forma a realizar o diagnóstico, rever os objetivos, criar estratégias e 

monitorar os resultados. 

Os dados compilados na planilha apresentada no item anterior serviram como um 

amplo diagnóstico. No entanto, para efeito da aplicação do Diagrama de Tomada de 

Decisão de Tenório e Lopes (2010), a autora selecionou um curso por ser o que 

apresenta o maior número de conceitos insatisfatórios (1 e 2). O curso em pauta é o 

de Engenharia Civil. 

                                                           
6 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
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O curso de Engenharia Civil apresentou oito notas insatisfatórias referentes aos 

seguintes indicadores e dimensões: 

1. Indicador 1.2 – Políticas institucionais no âmbito do curso; 

2. Indicador 1.14 – Apoio ao discente; 

3. Indicador 1.21 – Número de vagas; 

4. Indicador 2.2 – Atuação do coordenador; 

5. Indicador 2.14 – Produção científica, cultural, artística ou tecnológica; 

6. Indicador 3.9 – Laboratórios didáticos especializados: quantidade; 

7. Indicador 3.10 – Laboratórios didáticos especializados: qualidade; 

8. Indicador 3.11 – Laboratórios didáticos especializados: serviços. 

As duas primeiras indicações do Diagrama (figura 1) referem-se a “Identificação do 

problema” e “Objetivo e necessidade da decisão”. A partir dos resultados da 

avaliação presentes no Relatório de Avaliação do curso de Engenharia Civil, 

avaliado no período de 14/03/2018 a 17/03/2018, a identificação dos problemas 

pode ser feita na própria avaliação, uma vez que o INEP/MEC define critérios de 

análise e referenciais mínimos de qualidade. Assim, os indicadores que obtiveram 

conceitos 1 ou 2 são considerados fragilidades (problemas). A partir da identificação, 

há necessidade de decisão para que ações possam ser tomadas, em nível 

estratégico, operacional, tático ou em dois ou três níveis. A tomada de decisão, 

segundo Oliveira (2004), é a conversão das informações analisadas em ação, 

portanto, a partir da identificação dos problemas apontados no relatório em questão, 

ações podem ser identificadas. 

Nesse sentido, pode-se aplicar o Diagrama nos problemas identificados na avaliação 

do Curso de Engenharia Civil da ALFA Faculdade de Almenara, por meio da análise 

dos oito indicadores com conceitos inferiores ao referencial mínimo de qualidade 

(conceitos 1 e 2), que caracterizam as fragilidades que demandam a tomada de 

decisão.  

O primeiro problema identificado foi relacionado às políticas institucionais de ensino, 

pesquisa e extensão no âmbito do curso. 

Tabela 6 
Indicador 1.2 do Relatório de Avaliação 

1.2. Políticas institucionais no âmbito do curso 2 
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Justificativa para conceito 2: As políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa 
constantes no PDI estão implantadas, de maneira insuficiente, no âmbito do curso. Diz o PDI p. 36 
que a IES tem sete itens como políticas de ensino, ressaltando-se que não existe uma contínua 
avaliação do PPC, principalmente quanto ao conteúdo e também não existe estímulo à participação 
nas atividades de monitoria. Quanto às políticas de extensão, as mesmas estão definidas de forma 
bastante clara no item 7 da p. 36 do PDI, mas, durante a reunião com o corpo discente, o mesmo, 
quando arguido, não mostrou exemplos de sua implementação. No item 8, Políticas de Pesquisa, 
encontra-se que “A pesquisa será implantada ao longo do desenvolvimento das atividades 
acadêmicas, a partir do trabalho de iniciação científica no contexto das disciplinas e por meio da 
integração com a extensão. Pretende-se, inicialmente, implantar núcleos de estudos aplicados para 
que professores e alunos possam desenvolver os primeiros trabalhos investigativos. A partir do 
desenvolvimento das atividades dos núcleos, a IES pretende implantar uma revista eletrônica para 
publicação de artigos acadêmicos, criando espaço para a publicação de artigos científicos, 
inicialmente voltado para a publicação de trabalhos docentes e, no segundo momento, para a 
publicação docente em parceria com discentes”. A comissão observou em contato com a comunidade 
acadêmica que não existe nenhuma forma de incentivo à pesquisa, a começar pela atividade de 
iniciação científica junto ao corpo discente, conforme detectado em reunião com os alunos do 9º 
período. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC do curso de Engenharia Civil, março 2018.7 

Tendo sido identificado o problema: as políticas de ensino, extensão e iniciação 

científica estão previstas no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)8 da 

Faculdade. Entretanto, essas políticas não estão implantadas no âmbito do curso de 

Engenharia Civil conforme constatação da comissão de avaliação do INEP/MEC na 

reunião com a comunidade acadêmica. 

A partir daí, seguindo os passos do Diagrama proposto, as próximas etapas referem-

se à necessidade de “Identificação das pessoas envolvidas”, “avaliação das 

informações disponíveis” e “levantamento de informações adicionais”. As atividades 

nas organizações buscam a tomada de decisões para a resolução de problemas 

(Morgan, 1996). 

A identificação das pessoas envolvidas está diretamente relacionada ao problema 

identificado. Nesse caso específico, cabe ao NDE9 referendar as políticas no âmbito 

do curso e cabe ao coordenador do curso, junto aos docentes, implantar 

                                                           
7 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara 
8 Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um documento de planejamento e gestão que retrata 
a identidade da IES, no que diz respeito à sua filosofia de trabalho, sua missão, sua visão, suas 
políticas de ensino, pesquisa e iniciação científica, sua estrutura organizacional e que, segundo o 
próprio Ministério da Educação, deve considerar a avaliação da instituição e seus cursos. (Glossário 
dos Instrumentos de Avaliação Externa do INEP/MEC, 2018). 
9 O NDE foi instituído pela Resolução nº 01 de 17 de junho de 2010. É composto por professores de 
curso de graduação com atribuições acadêmicas, responsáveis pela concepção, consolidação e 
atualização do PPC do curso de graduação. O NDE deve contribuir para a consolidação do perfil 
profissional do egresso do curso, rever e, quando necessário, atualizar a matriz curricular, levando em 
consideração as diretrizes curriculares nacionais e respeitando a regionalização. Todas as ações 
pedagógicas do curso devem ser referendadas pelo NDE (2010). 
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efetivamente as políticas previstas no PDI. Essas pessoas estão relacionadas à 

gestão da IES e atuam no nível tático da organização (Pereira, 2010). 

O “levantamento das informações disponíveis e adicionais”, etapas também 

presentes no Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010), 

corresponde a informações que podem ser buscadas no PDI da instituição e no 

Projeto Pedagógico do curso10. O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é um 

documento estratégico de gestão da IES e, de acordo com o Ministério da 

Educação, deve considerar a avaliação da instituição e seus cursos para ditar os 

rumos institucionais. O referido órgão aponta que  

... toda a IES dever estar desenvolvendo sua avaliação institucional, da qual 
dependerão seu credenciamento e o reconhecimento de seus cursos. Nesse 
processo, seu PDI será retrabalhado, à luz da realidade regional e de outros 
contextos, bem como da experiência no ciclo inicial de vida institucional, com 
perspectiva de continuidade. (INEP, 2009, p. 130) 

Portanto, o PDI é instrumento importante no qual diversas informações poderão ser 

buscadas, pois espera-se que os resultados dos relatórios de avaliação sirvam de 

subsídio para o desenvolvimento do PDI.  

Identificados os problemas, as pessoas envolvidas e levantadas as informações 

adicionais nos documentos institucionais (PDI e PPC), a próxima etapa do diagrama 

refere-se a “Discussão, negociação e avaliação”, o que deve ocorrer após o 

levantamento das informações adicionais. É uma etapa de preparação para a 

tomada de decisão. As decisões, segundo Maximiano (2009), são tomadas para 

resolver os problemas ou aproveitar oportunidades e sempre iniciam com um 

interesse ou uma frustração, o que gera, a partir do obstáculo identificado, um 

objetivo no sentido de corrigir o problema. 

Seguindo o Diagrama objeto deste trabalho, as próximas etapas se referem às 

decisões propriamente ditas. São elas a “Decisão”, a “Implementação da decisão” e, 

por fim, “Avaliação e feedback dos resultados da decisão”.  

                                                           
10 Projeto Pedagógico do Curso (PPC) é um documento elaborado coletivamente pelos docentes do 
curso e referendado pelo NDE. Ele é construído em conformidade com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais para o curso em pauta. 
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De acordo com Simon (1970), o ato de decidir é uma ação do comportamento 

humano e envolve seleção de ações possíveis para o agente e para aquelas 

pessoas sobre as quais ele exerce influência e autoridade. A tomada de decisão 

deve ser feita com racionalidade e estar de acordo com os problemas identificados, 

bem como a análise de outras alternativas (Maximiano, 1995). De acordo com 

Anthony (1965), as decisões podem ser tomadas dentro de cada nível hierárquico. 

No caso específico desse problema identificado, as decisões devem ser tomadas no 

nível tático, pois estão relacionadas com o controle administrativo da IES e do curso.  

Assim, para o indicador com nota insuficiente e sua justificativa, que identificou que 

as políticas institucionais de ensino, de extensão e de pesquisa constantes no PDI 

estão implantadas de maneira insuficiente no âmbito do curso e a partir da 

justificativa para o conceito insuficiente, as seguintes decisões poderiam ser 

tomadas: 

1. Implantar uma contínua avaliação do conteúdo do PPC; 

2. Estimular a participação nas atividades de monitoria; 

3. Implantar no âmbito do curso as políticas de extensão definidas no PDI; 

4. Estimular as atividades de iniciação científica no âmbito das disciplinas; 

5. Implantar núcleos de estudos para alunos e professores; 

6. Criar uma revista eletrônica para a publicação de artigos acadêmicos. 

Após a tomada de decisão, estas devem ser implementadas pelos responsáveis e 

devem ser identificados os resultados de cada ação. Essas ações foram 

identificadas a partir do Relatório de Avaliação do curso e do problema identificado 

em um indicador que recebeu um conceito insatisfatório e conta com uma 

justificativa que detalha a atribuição desse conceito considerado ruim. 

A partir da demonstração da aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão de 

Tenório e Lopes (2010) para o indicador 1.2, criou-se uma tabela para aplicação do 

referido Diagrama relacionado ao indicador insatisfatório: 

Tabela 7 
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Aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão ao Indicador 1.2 do Relatório de 
Avaliação do Curso de Engenharia Civil (2018) 

Identificação do 
Problema, do 
objetivo e da 
necessidade de 
decisão 

Identificação 
das pessoas 
envolvidas 

Avaliação das 
informações 
disponíveis e 
adicionais 

Discussão, 
negociação e 
avaliação 

Decisão, implementação 
da decisão, avaliação e 
feedback dos resultados 

1. As políticas 
institucionais de 
ensino, de 
extensão e de 
pesquisa 
constantes no 
PDI estão 
implantadas, de 
maneira 
insuficiente, no 
âmbito do curso. 

Núcleo 
Docente 
Estruturante e 
Coordenação 
do Curso 
(nível tático) 

PDI e PPC Levantamento 
de informações 
e recursos para 
a tomada de 
decisão 

Implantar uma contínua 
avaliação do conteúdo do 
PPC; 
Estimular a participação nas 
atividades de monitoria; 
Implantar no âmbito do curso 
as políticas de extensão 
definidas no PDI; 
Estimular as atividades de 
iniciação científica no âmbito 
das disciplinas; 
Implantar núcleos de estudos 
para alunos e professores; 
Criar uma revista eletrônica 
para a publicação de artigos 
acadêmicos. 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes 

(2010). 

A aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) por 

meio dessa tabela serviria a todos os demais indicadores identificados como 

insatisfatórios. No caso do curso de Engenharia Civil, definido para aplicação do 

modelo identificado, os demais problemas identificados poderiam ser tratados da 

mesma forma, e é o que será apresentado a seguir. O segundo problema 

identificado no curso foi o referente ao seguinte indicador: 

Tabela 8 
Indicador 1.14 do Relatório de Avaliação 

1.14. Apoio ao discente 2 

Justificativa para conceito 2: Encontra-se no PPC do curso o oferecimento de crédito educativo para 
estudantes como meio de propiciar o ingresso e a permanência do aluno, ofertas de descontos nas 
mensalidades e programas de financiamento estudantil como Fundo de Financiamento ao Estudante 
do Ensino Superior – FIES, bolsas pelo Programa Universidade para Todos – PROUNI e, ainda, um 
financiamento próprio da IES, atendendo a alunos em situação econômica menos favorecida. Cita-se 
a atuação do Núcleo de Apoio Psicopedagógico, do Nivelamento, da Ouvidoria e da Monitoria, não se 
caracterizando de forma clara as atuações da IES tanto na questão do nivelamento de alunos com 
dificuldade de aprendizagem, e que ingressem na instituição com desníveis de aprendizagem em 
relação a outros grupos de alunos, quanto no incentivo à monitoria remunerada ou voluntária. Não 
existe centro acadêmico implantado na instituição nem qualquer tipo de intercâmbio. Dessa forma, 
entende a comissão que o apoio aos discentes pode ser classificado como insuficiente. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC do curso de Engenharia Civil, março 2018.11 

                                                           
11 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara 
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Nesse indicador, ocorre o mesmo problema relatado no indicador 1.2. Apesar de 

existir, no Projeto Pedagógico do Curso – PPC, a previsão das atividades de 

nivelamento de alunos com problemas de aprendizagem, do Centro Acadêmico e da 

monitoria remunerada ou voluntária e intercâmbio, estas não estão implantadas no 

âmbito do curso de Engenharia Civil.  

No entanto, a tomada de decisão nesse caso aplica-se ao nível tático em parceria 

com o nível estratégico, pois são ações que dependem da Mantenedora. Cabe à 

Coordenação do curso e ao NDE a implantação do previsto no Projeto Pedagógico 

do Curso. Porém, são demandas que implicam investimento financeiro e, por isso, 

estão também relacionadas ao nível estratégico da IES (Mantenedora). A tabela da 

aplicação do Diagrama nesse caso ficaria assim: 

Tabela 9 
Aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão ao Indicador 1.14 do Relatório de 
Avaliação do Curso de Engenharia Civil (2018) 

Identificação 
do Problema 
e objetivo e 
necessidade 
de decisão 

Identificação 
das pessoas 
envolvidas 

Avaliação das 
informações 
disponíveis e 
adicionais 

Discussão, 
negociação e 
avaliação 

Decisão, implementação da 
decisão e avaliação e 
feedback dos resultados 

2 Apoio ao 
Discente 

Coordenação, 
NDE e 
Mantenedora 

PPC e PDI Levantamento 
de 
informações e 
recursos para 
a tomada de 
decisão 

Implantar programas de bolsas 
e monitoria; 
Desenvolver ações de 
intercâmbio; 
Criar programa de Nivelamento 
e implanta-lo no nível do curso; 
Implantar o Centro Acadêmico. 

Fonte: Desenvolvida pela autora a partir do Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes 

(2010). 

Seguindo a mesma lógica da aplicação do Diagrama demonstrada anteriormente, 

nesse indicador foram identificados três problemas, conforme apontado na 

justificativa dos avaliadores a seguir: 

Tabela 10 
Indicador 1.21 do Relatório de Avaliação 

1.21. Número de vagas (Para os cursos de Medicina, considerar também como critério de 
análise: disponibilidade de serviços assistenciais, incluindo hospital, ambulatório e centro de 
saúde, com capacidade de absorção de um número de alunos equivalente à matricula total 
prevista para o curso; a previsão de 5 ou mais leitos na (s) unidade (s) hospitalar (es) própria 
(s) ou conveniada (s) para cada vaga oferecida no vestibular do curso, resultando em um 
egresso treinado em urgência e emergência; atendimento primário e secundário capaz de 
diagnosticar, tratar as principais doenças e apto a referir casos que necessitem cuidados 
especializados) 

2 

Justificativa para conceito 2: O curso oferece um total de 100 vagas anuais para funcionamento no 
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turno noturno, havendo normalmente duas entradas anuais. Esse número não é condizente com o 
quadro docente, em função da fragilidade encontrada na distribuição das disciplinas, com docente 
atuando em disciplina sem a devida formação para ministrá-la e, com as fragilidades dos laboratórios 
específicos do curso, apesar do número de alunos matriculados ser no momento de 128 discentes. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC, do curso de Engenharia Civil, março de 2018.12 

As fragilidades relatadas pelos avaliadores do INEP/MEC “distribuição das 

disciplinas” e “docente atuando em disciplina sem a devida formação para ministrá-

la” são de responsabilidade do Núcleo Docente Estruturante (NDE), uma vez que, de 

acordo com o NDE, está entre as atribuições desse órgão “acompanhar as 

atividades do corpo docente, encaminhando ao Colegiado de Curso sugestões para 

contratação e/ou substituição de docentes, quando necessário”13. 

Art. 3º. São atribuições do Núcleo Docente Estruturante (NDE): 
Participar efetivamente da elaboração do Projeto Pedagógico do curso 
definindo sua concepção e fundamentos; 
participar efetivamente da construção do perfil profissional do egresso do 
curso; 
participar da revisão e atualização periódica do projeto pedagógico do curso 
para análise a aprovação do Colegiado de Curso; 
supervisionar as formas de avaliação e acompanhamento do curso definidas 
pelo Colegiado; 
analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares; 
promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos 
estabelecidos pelo projeto pedagógico; 
acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhando ao Colegiado de 
Curso sugestões para contratação e/ou substituição de docentes, quando necessário. 
planejar e acompanhar as atividades complementares e de extensão 
executadas pelo curso; 
produzir trabalhos científicos de interesse do curso.14 

A CPA15, por meio da avaliação docente, é uma importante fonte de informações 

adicionais, conforme apresentado no diagrama de Tenório e Lopes (2010).  

Tabela 11 
Aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão ao Indicador 1.21 do Relatório de 
Avaliação do Curso de Engenharia Civil (2018)  

                                                           
12 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara 
13 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara.  
14 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
15 A Comissão Própria de Avaliação foi criada para atendimento à Lei  nº 10.861, de 14 de abril de 
2004, possui autonomia em relação aos órgãos de gestão acadêmica e tem por finalidade elaborar e 
desenvolver, junto à comunidade acadêmica, à administração e aos conselhos superiores da ALFA – 
Faculdade de Almenara, a autoavaliação institucional, além de coordenar e articular os processos 
internos da avaliação da IES de acordo com o projeto aprovado, dentro dos princípios e das diretrizes 
do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – Sinaes (2004). 
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Identificação do 
Problema e 
objetivo e 
necessidade de 
decisão 

Identificação das 
pessoas 
envolvidas 

Avaliação das 
Informações 
disponíveis e 
adicionais 

Discussão, 
negociação e 
avaliação 

Decisão, 
implementação da 
decisão e avaliação e 
feedback dos 
resultados 

3 – Distribuição 
das disciplinas 

Coordenação, 
NDE  

CPA Levantamento de 
informações e 
recursos para a 
tomada de decisão 

Redistribuição das 
disciplinas  

4 – Docente 
atuando em 
disciplina sem a 
devida formação 
para ministra-la. 

Coordenação, 
NDE 

CPA Levantamento de 
informações e 
recursos para a 
tomada de decisão 

Reavaliação do 
currículo do professor. 

Adequação do docente 
à disciplina a ser 
ministrada.  

5 – Laboratórios 
específicos do 
curso  

Mantenedora    Aquisição de 
equipamentos de 
acordo com a proposta 
do PPC do curso.  

Fonte: Desenvolvido pela autora a partir do Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes 

(2010). 

Neste próximo indicador avaliado com conceito insatisfatório, foram identificadas 

duas fragilidades do curso, como segue na justificativa abaixo: 

Tabela 12 
Fragilidades do curso 

2.2. Atuação do (a) coordenador (a) 2 

Justificativa para conceito 2: O coordenador do curso é o Professor X, que dedica 30 horas 
semanais às atividades de coordenação e, dentro do seu regime de tempo integral, dedica 10 horas 
às atividades de docência e coordenação de estágio supervisionado. Graduado em Engenharia Civil 
pela Universidade FUMEC - Fundação Mineira de Educação e Cultura em 1975, possui 
Especialização em Docência do Ensino Superior pela Universidade Cândido Mendes em 2015, 
coordenador e docente no ensino superior desde outubro de 2015. Possui larga experiência fora do 
magistério superior, na área afim, atuando atualmente no ramo da construção civil. Na reunião, com 
os membros da comissão, não demostrou conhecimento satisfatório do PPC e mostrou desconhecer 
algumas fragilidades apontadas pela comissão. Tem coordenado o NDE e o Colegiado do curso, 
realizando 2 reuniões por semestre de cada colegiado. Na verificação das atas, a disposição da 
comissão, observou-se que a redação das mesmas deixa a desejar. A comissão entende que o 
coordenador tem deixado a desejar também, na distribuição de aula das disciplinas do curso, cita-se, 
que um único docente do curso (Prof. Y), ministra no primeiro semestre deste ano nada menos que 8 
disciplinas e em todo curso um total de 13 disciplinas. Esse docente é Engenheiro Mecânico e 
ministra as disciplinas “Mecânica dos Solos I e Mecânica dos Solos II” sem formação adequada para 
tal, num curso que conta em seu corpo docente 6 (seis) Engenheiros Civis, estes sim, com formação 
compatível com as disciplinas referidas. Essa concentração excessiva de aula num único docente (19 
aulas no turno noturno, este semestre, num total de 20 possível de segunda a sexta feira) foi motivo 
de queixa dos alunos na reunião dos membros da comissão com os discentes do curso. Verificando o 
horário de aulas do 3º período, neste semestre, observa se que de um total de 7 disciplinas, o 
Professor Kennio leciona nada menos do que 4 delas. Por esses vários motivos apontados, a 
comissão entende que sua atuação como coordenador é insatisfatória. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC, do curso de Engenharia Civil, março 2018.16 

                                                           
16 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
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Duas fragilidades são apontadas pelos avaliadores: a primeira relaciona-se à 

atuação do coordenador que, apesar de se dedicar 30 horas à coordenação do 

curso, não está apresentando resultados satisfatórios. Desse modo, é preciso 

verificar, como previsto no diagrama de Tenório e Lopes (2010), as fontes de 

informações adicionais, se o coordenador está apto a coordenar o curso. Nesse 

caso, a tomada de decisão envolve os níveis estratégico e tático; a segunda 

fragilidade já foi identificada anteriormente e aparece novamente nesse indicador – 

trata-se do número excessivo de aulas para o mesmo professor, o que pode, 

inclusive, estar relacionado à atuação do coordenador. O problema identificado e, 

consequentemente, sua solução estão relacionados ao nível estratégico em parceria 

com o nível tático, pois envolve a participação do Colegiado de Curso17 que tem a 

atribuição de “homogeneizar procedimentos e pronunciar-se acerca de todos os 

assuntos de natureza didático-pedagógica pertinentes ao curso, conforme 

Regulamento do Colegiado de Curso da ALFA Faculdade de Almenara18. Envolve 

também a participação do NDE, que, conforme apontado, tem a atribuição de 

“acompanhar as atividades do corpo docente, encaminhando ao Colegiado de Curso 

sugestões para contratação e/ou substituição de docentes, quando necessário”19. 

Nesse caso, para as duas fragilidades apontadas, cabe destacar no Diagrama de 

Ténório e Lopes (2010) a fase “Discussão, Negociação e avaliação” para a tomada 

de decisão entre o nível estratégico e operacional, pois, segundo Stoner e Freeman 

(1995), a decisão é pautada pela opção ou pela seleção, dentre várias alternativas 

de cursos de ação, daquela que mais se ajusta à organização. E, ainda, para as 

duas fragilidades identificadas, a CPA é uma importante fonte de “informações 

adicionais”, pois a opinião dos alunos quanto à atuação do coordenador e a 

avaliação docente contribuirão para a tomada de decisão.  

  

                                                           
17 Colegiado de curso – Conforme previsto no Art. 16 do regimento interno da ALFA Faculdade de 
Almenara, o Colegiado de Curso é um órgão consultivo e executivo do Curso, em questões referentes 
às atividades de ensino e extensão, podendo ser ouvido pelo Conselho Superior, sempre que 
necessário e constitui-se pelos seguintes membros: Coordenador de Curso, como presidente; 30% 
(trinta por cento) dos docentes do Curso com regime de trabalho de maior duração, respeitada a 
ordem decrescente até alcançar o percentual citado e com um mínimo de 5 (cinco) membros; e 1 
(um) representante do corpo discente do curso.  
18 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
19 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
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Tabela 13  
Aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão ao Indicador 2.2 do Relatório de 
Avaliação do Curso de Engenharia Civil  

Identificação 
do problema e 
objetivo e 
necessidade 
de decisão 

Identificação das 
pessoas envolvidas 

Avaliação das 
informações 
disponíveis e 
adicionais 

Discussão, 
negociação e 
avaliação 

Decisão, implementação 
da decisão e avaliação e 
feedback dos resultados 

3 – Atuação do 
coordenador 

NDE, colegiado de 
curso, colegiado de 
curso e Mantenedora 

CPA – através 
da avaliação 
do 
coordenador 

Levantamento 
de informações 
e recursos para 
a tomada de 
decisão 

Substituição ou 
capacitação do 
coordenador  

4 - Número 
excessivo de 
aulas para o 
mesmo 
professor 

Coordenação, NDE, 
colegiado de curso e 
Mantenedora 

CPA – através 
da avaliação 
docente 

Levantamento 
de informações 
e recursos para 
a tomada de 
decisão 

Substituição do docente. 
Redução do número de 
aulas do docente. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC do curso de Engenharia Civil, março 2018.20 

No indicador a seguir foi identificada a seguinte fragilidade a partir do Relatório de 

Avaliação:  

Tabela 14 
Indicador 2.14 do Relatório de Avaliação 

2.14. Produção científica, cultural, artística ou tecnológica. Para fins de autorização, 
considerar os docentes previstos para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros 
anos, se bacharelados/licenciaturas) 

2 

Justificativa para conceito 2: Dos 14 docentes que atuam no curso nos dois últimos semestres, 6 
(seis) deles não têm produção alguma nos últimos 3 anos, 2 deles têm entre 1 e 3 produções e os 
demais (6) têm no mínimo 4 publicações científica, cultural, artística ou tecnológica, nos últimos 3 
anos, fazendo jus ao conceito 2 (dois). 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC do curso de Engenharia Civil, março de 2018.21 

Nesse indicador, os critérios de análise são bem objetivos. O conceito 2 atribuído 

pelos avaliadores está previsto no instrumento de avaliação do INEP/MEC 2015 e 

diz que: “Quando pelo menos 50% dos docentes têm de 1 a 3 produções nos últimos 

3 anos”22. 

Nesse caso, a tomada de decisão está relacionada aos níveis tático e operacional, 

ou seja, conforme consta no PDI ALFA Faculdade de Almenara23, existe uma revista 

eletrônica na IES. É preciso verificar o que está ocorrendo. A afirmação de Jamil 

(2006, p. 8) corrobora o que foi dito: “O que define o gerente é justamente esperar-se dele, 

                                                           
20 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara.   
21 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara 
22 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
23 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
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por virtude da formação e do conhecimento, que tomem decisões com significativo impacto 

sobre toda a organização, seu desempenho e resultados”. 

Tabela 15 
Aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão ao Indicador 2.14 do Relatório de 
Avaliação do Curso de Engenharia Civil (2018)  

Identificação do 
Problema e objetivo 
e necessidade de 
decisão 

Identificação das 
pessoas 
envolvidas 

Avaliação das 
informações 
disponíveis e 
adicionais 

Discussão, 
negociação e 
avaliação 

Decisão, 
implementação da 
decisão e avaliação e 
feedback dos 
resultados 

5 - Produção 
científica, cultural, 
artística ou 
tecnológica  

Coordenação, 
NDE e Colegiado 

CPA através da 
avaliação docente 

Levantamento 
de 
informações e 
recursos para 
a tomada de 
decisão 

Substituição dos 
docentes ou 
capacitação docente 
(de acordo com cada 
caso) 

Incentivo a formação 
continuada - estímulo 
à produção intelectual 
dos discentes e 
docentes. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC do curso de Engenharia Civil, março de 2018.24 

O indicador 3.9 refere-se também aos laboratórios, porém, trata-se da questão 

quantitativa (quantidade de laboratórios), conforme apresentado na justificativa abaixo: 

Tabela 16 
Indicador 3.9 do Relatório de Avaliação 

3.9. Laboratórios didáticos especializados: quantidade NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios especializados. (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 
especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, 
se bacharelados/licenciaturas) Para cursos a distância, verificar os laboratórios 
especializados da sede e dos polos. Para Pedagogia é obrigatório verificar a Brinquedoteca. 
Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino. Para a 
Farmácia é obrigatório verificar a Farmácia Universitária. Para Medicina Veterinária é 
obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola. Para Agronomia e Zootecnia é 
obrigatório verificar a Fazenda Escola. 

2 

Justificativa para conceito 2: Os laboratórios didáticos especializados estão implantados de modo 
insuficiente, analisando-se a quantidade de equipamentos adequada aos espaços físicos destinados 
ao curso. Não possuem as respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança e, também 
não foram apresentados na visita in loco as programações/roteiros das aulas práticas. O curso de 
Engenharia Civil utiliza os laboratórios de Desenho Técnico (pranchetas com réguas paralelas), 
Informática, Química e um Laboratório Multidisciplinar envolvendo as práticas de Física, Instalações 
Elétricas Prediais, Topografia, Hidráulica, Mecânica dos Solos, Materiais de Construção e Teoria das 
Estruturas III. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC do curso de Engenharia Civil, março de 2018.25 

                                                           
24 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara.   
25 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara.   
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Verificam-se fragilidades que demandam tomadas de decisão nos três níveis 

hierárquicos da instituição: estratégico (estrutura física – “estão implantados de 

modo insuficiente, analisando-se a quantidade de equipamentos adequada aos 

espaços físicos destinados ao curso”; e também referente ao tático em parceria com 

o nível operacional (“não possuem as respectivas normas de funcionamento, 

utilização e segurança e, também, não foram apresentados na visita in loco as 

programações/roteiros das aulas práticas). São necessárias, portanto, tomadas de 

decisões nos três níveis. Ressalta-se aqui a importância da fase “discussão, 

negociação e avaliação” do modelo de Tenório e Lopes (2010).  

Tabela 17 
Aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão ao Indicador 3.9 do Relatório de 
Avaliação do Curso de Engenharia Civil (2018)  

Identificação do 
Problema e objetivo e 
necessidade de 
decisão 

Identificação 
das pessoas 
envolvidas 

Avaliação das 
informações 
disponíveis e 
adicionais 

Discussão, 
negociação e 
avaliação 

Decisão, 
implementação da 
decisão e avaliação e 
feedback dos 
resultados 

6 - estrutura física – 
estão implantados de 
modo insuficiente, 
analisando-se a 
quantidade de 
equipamentos adequada 
aos espaços físicos 
destinados ao curso”; 

Mantenedora   Levantamento 
de 
informações e 
recursos para 
a tomada de 
decisão 

Aquisição de materiais 
para laboratórios. 
Adequação dos 
laboratórios às normas 
que regulamentam a 
acessibilidade. 

7 – Falta de normas de 
funcionamento, utilização 
e segurança e 
programações/roteiros 
das aulas práticas 

Coordenação  Levantamento 
de 
informações e 
recursos para 
a tomada de 
decisão 

Construção de 
regulamento ou 
normas de 
funcionamento dos 
laboratórios 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC do curso de Engenharia Civil, março 2018.26 

Já o indicador a seguir trata da qualidade de laboratórios especializados do curso, e 

foram identificadas três fragilidades. Segue a seguir a justificativa da comissão de 

avaliação: 

Tabela 18 
Indicador 3.10 do Relatório de Avaliação 

3.10. Laboratórios didáticos especializados: qualidade NSA para cursos que não utilizam 

laboratórios especializados. (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 

especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, 

se bacharelados/licenciaturas). Para cursos a distância, verificar os laboratórios 

especializados da sede e dos polos. Para Pedagogia é obrigatório verificar a Brinquedoteca. 

2 

                                                           
26 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara 
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Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino. Para a 

Farmácia é obrigatório verificar a Farmácia Universitária. Para Medicina Veterinária é 

obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola. Para Agronomia e Zootecnia é 

obrigatório verificar a Fazenda Escola. 

Justificativa para conceito 2: Os laboratórios especializados implantados com respectivas normas de 

funcionamento, utilização e segurança atendem, de modo insuficiente, quando se analisa os 

aspectos: adequação ao currículo, acessibilidade, atualização de equipamentos e disponibilidade de 

insumos. A Instituição disponibiliza laboratórios didáticos especializados em número aquém ao 

desenvolvimento das atividades práticas do curso, com turmas de no máximo 30 alunos, não havendo 

normas de funcionamento, roteiros de aulas programados e número suficientes de equipamentos 

para a mínima demanda do curso. Os laboratórios utilizados são: de Desenho Técnico (pranchetas 

com réguas paralelas), Informática, Química e um Laboratório Multidisciplinar envolvendo as práticas 

de Física, Instalações Elétricas Prediais, Topografia, Hidráulica, Mecânica dos Solos, Materiais de 

Construção e Teoria das Estruturas III. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC do curso de Engenharia Civil, março de 2018.27 

Verificam-se fragilidades que demandam tomadas de decisão nos três níveis 

hierárquicos da instituição: estratégico (estrutura física – “acessibilidade” e “número 

aquém ao desenvolvimento das atividades práticas do curso”); tático (de ordem 

pedagógica, como adequação dos laboratórios ao currículo do curso); e de ordem 

operacional (“normas de funcionamento, disponibilidade de insumos). São 

necessárias, portanto, tomadas de decisões nos três níveis. Ressalta-se aqui a 

importância da fase “discussão, negociação e avaliação” do modelo de Tenório e 

Lopes (2010). Assim, a escolha da decisão se faz a partir da opção considerada 

satisfatória para a organização (Raskin, 2003). 

Tabela 19 
Aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão ao Indicador 3.10 do Relatório de 
Avaliação do Curso de Engenharia Civil (2018)  

Identificação do 
problema e 
objetivo e 
necessidade de 
decisão 

Identificação das 
pessoas 
envolvidas 

Avaliação das 
informações 
disponíveis e 
adicionais 

Discussão, 
negociação e 
avaliação 

Decisão, implementação 
da decisão e da avaliação 
e feedback dos 
resultados 

8 - estrutura física 
– acessibilidade e 
número aquém ao 
desenvolvimento 
das atividades 
práticas do curso” 

Mantenedora   Levantamento de 
informações e 
recursos para a 
tomada de 
decisão 

Aquisição de materiais para 
laboratórios. 
Adequação dos 
laboratórios às normas que 
regulamentam a 
acessibilidade. 

9 - adequação ao 
currículo, 
atualização de 
equipamentos  

Coordenação, 
NDE e Colegiado 

CPA através da 
avaliação docente 

Levantamento de 
informações e 
recursos para a 
tomada de 
decisão 

Revisão do PPC para 
adequação dos laboratórios 
ao currículo proposto. 
 

                                                           
27 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
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10 - 
disponibilidade de 
insumos e normas 
de funcionamento 

Coordenador do 
curso e 
coordenador dos 
laboratórios 

 Levantamento de 
informações e 
recursos para a 
tomada de 
decisão 

Disponibilização de 
insumos para os 
laboratórios. 
Construção de regulamento 
ou normas de 
funcionamento dos 
laboratórios. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC do curso de Engenharia Civil, março 2018.28 

 

Já o indicador 3.11 relaciona-se com os serviços prestados pelos laboratórios, como 

a seguir, na justificativa dos avaliadores: 

Tabela 20 
Indicador 3.11 do Relatório de Avaliação 

3.11. Laboratórios didáticos especializados: serviços NSA para cursos que não utilizam 
laboratórios especializados. (Para fins de autorização, considerar os laboratórios didáticos 
especializados implantados para o primeiro ano do curso, se CSTs, ou dois primeiros anos, 
se bacharelados/licenciaturas). Para cursos a distância, verificar os laboratórios 
especializados da sede e dos polos. Para Pedagogia é obrigatório verificar a Brinquedoteca. 
Para as demais Licenciaturas, verificar os respectivos laboratórios de ensino. Para a 
Farmácia é obrigatório verificar a Farmácia Universitária. Para Medicina Veterinária é 
obrigatório verificar o Hospital Veterinário e a Fazenda Escola. Para Agronomia e Zootecnia é 
obrigatório verificar a Fazenda Escola. 

2 

Justificativa para conceito 2:Os alunos do curso têm à disposição para aulas práticas um total de 4 
laboratórios didáticos especializados que foram visitados in loco e atendem as principais áreas do 
curso. São utilizados basicamente para realização de aulas práticas das disciplinas do curso sendo 
pouco utilizados para apoio a iniciação científica e projetos de extensão junto à comunidade local. Há 
um funcionário responsável para auxilio em aulas práticas e para manter as condições das áreas, não 
havendo as respectivas normas de funcionamento, utilização e segurança. Logo, os mesmos, 
atendem de maneira insuficiente aos aspectos: apoio técnico, manutenção de equipamentos e 
atendimento à comunidade. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC do curso de Engenharia Civil, março de 2018.29 

As fragilidades são evidenciadas fazendo referência a questões pedagógicas, 

quando os avaliadores registram que os laboratórios “... são utilizados basicamente 

para realização de aulas práticas das disciplinas do curso sendo pouco utilizados 

para apoio à iniciação científica e a projetos de extensão junto à comunidade local”. 

Esta é uma demanda para tomada de decisão no nível tático (NDE, CPA). 

Novamente, os avaliadores registram a falta de norma de funcionamento nos 

laboratórios, caracterizando demanda de tomada de decisão no nível operacional. 

Tabela 21 

Aplicação do Diagrama de Tomada de Decisão ao Indicador 3.11 do Relatório de 
Avaliação do Curso de Engenharia Civil (2018)  

Identificação do 
Problema e objetivo 

Identificação das 
pessoas envolvidas 

Avaliação das 
informações 

Discussão, 
negociação e 

Decisão, 
implementação da 

                                                           
28 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
29 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
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e necessidade de 
decisão 

disponíveis e 
adicionais 

avaliação decisão e avaliação e 
feedback dos 
resultados 

11- Não 
aplicabilidade dos 
laboratórios para 
projetos de iniciação 
científica e projetos 
de extensão 

NDE  
Coordenação de curso 
e docentes do curso 

CPA através da 
avaliação docente 

Levantamento 
de 
informações e 
recursos para 
a tomada de 
decisão 

Criação de projetos de 
estímulo à iniciação 
científica e projetos de 
extensão envolvendo 
a comunidade local. 

12 - Falta de normas 
que regulamentam os 
laboratórios 

Coordenador do curso 
e coordenador dos 
laboratórios 

 Levantamento 
de 
informações e 
recursos para 
a tomada de 
decisão 

. 
Construção de 
regulamentos ou 
normas de 
funcionamento dos 
laboratórios. 

Fonte: Relatório de avaliação INEP/MEC, do curso de Engenharia Civil, março 2018.30 

Com as médias obtidas em cada dimensão e os pesos respectivos de 40%, 30% e 

30%, de acordo com o Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação 

presencial e a distância do Sinaes/DAES/Inep/MEC, obteve-se como conceito final: 3 

(três). Mesmo apresentando oito indicadores insatisfatórios, os outros indicadores 

compensaram a nota para gerar uma nota final satisfatória. No entanto, apesar da 

obtenção desse resultado final satisfatório, o curso obteve conceito 3 em 18 

dimensões, o que, do ponto de vista estratégico, representa uma fragilidade na 

oferta desse curso no futuro, caso a instituição não tome as decisões relatadas nos 

níveis estratégico, tático e operacional. 

De acordo com o art. 34 da Portaria Normativa nº 23, de 21 de dezembro de 2017, 

que dispõe sobre o fluxo dos processos de credenciamento e recredenciamento de 

instituições de Educação Superior e de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento de cursos superiores, “a Secretaria de Regulação e Supervisão da 

Educação Superior (SERES) apreciará os elementos da instrução documental, a 

avaliação do INEP e o mérito do pedido e preparará seu parecer, com base em 

padrões decisórios definidos em normativo próprio”. E ainda, de acordo com o 

parágrafo único desse mesmo artigo, “no caso de emissão de parecer favorável, a 

SERES encaminhará para publicação a portaria de renovação de reconhecimento 

do curso” (Portaria Normativa nº 23, 2017). 

Desse modo, os resultados da avaliação de reconhecimento do curso de Engenharia 

Civil da ALFA Faculdade de Almenara possibilitam o reconhecimento do curso, 

                                                           
30 Documento institucional interno da ALFA Faculdade de Almenara. 
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atendendo ao referencial mínimo de qualidade. No entanto, qualquer fragilidade a 

mais pode levar o curso a passar por penalidades previstas na legislação (2017). 

Pelas razões apontadas, cabe à IES tomar decisões para melhorar os conceitos 

insatisfatórios, mudando-os para que obtenham uma avaliação satisfatório e ainda 

buscar a mudança dos conceitos 3, considerados um referencial mínimo de 

qualidade, para 4 ou 5. Para tanto, a aplicação de um modelo de gestão para a 

tomada de decisão pode funcionar como ferramenta para que as mudanças possam 

de fato ocorrer. “A decisão de modo genérico possui dois objetos, a ação no 

momento e a descrição de um futuro” (Simon, 1965, p. 54). 
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6 Considerações Finais 

 

A ALFA Faculdade de Almenara tem vivenciado problemas relacionados ao 

processo de avaliação, especialmente quanto ao tratamento dado aos relatórios das 

avaliações in loco do INEP/MEC. Essas avaliações são importantes e úteis porque 

fornecem informações objetivas, demonstrando as metas e as medidas 

estabelecidas pelas políticas públicas. “A avaliação está intencionalmente ligada ao 

contexto, e seus descobrimentos são interpretados dentro do mesmo” (House, 1994, 

p. 56).  

Esta dissertação teve como objetivo geral verificar a possibilidade de aplicação do 

Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) a partir dos relatórios 

de avaliação de cursos da ALFA Faculdade de Almenara. Para alcançar o objetivo 

geral, foi necessário descrever os processos de avaliação e em que medida a 

avaliação poderia contribuir para a gestão da IES, o que levou ao desenvolvimento 

de dois dos objetivos específicos.  

Diante do exposto, entende-se que um modelo de gestão deva ser implementado 

para guiar a direção pretendida. Para criar uma cultura organizacional voltada para 

lidar com as debilidades apontadas em seus diagnóticos, deve-se ter uma visão 

ampla do ambiente organizacional e também devem ser considerados os elementos 

que interagem entre si (Hamel & Prahalad, 1995). Essas fraquezas precisam ser 

monitoradas para que a distância entre o real e o futuro não seja muito grande nem 

comprometa os resultados no futuro. Na mesma abordagem, Meyer (1991, p. 58) 

ressalta que a participação de vários grupos e setores que compõem a organização 

é fundamental, uma vez que “o próprio envolvimento no processo já os identifica e 

os compromete com os propósitos a serem perseguidos e com as ações a serem 

desenvolvidas”. 

Por meio dos resultados encontrados nos relatórios de avaliação de cursos do 

INEP/MEC, foi possível identificar as fragilidades (problemas) e as pessoas 

envolvidas no processo de tomada de decisão. Na análise documental, pelas 

fragilidades identificadas nos relatórios, correlacionou-se o Diagrama de Tomada de 

Decisão de Tenório e Lopes (2010) com a avaliação e demonstrou-se como é 

possível contribuir com as práticas de gestão a partir da avaliação nas Instituições 
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de Educação Superior, apresentando um modelo de gestão que poderá ser aplicado 

conforme os resultados dessa avaliação. 

Ao findar este estudo, considera-se que, embora os relatórios de avaliação de 

reconhecimento de cursos realizada pelo INEP/MEC ainda sejam considerados por 

algumas IES um documento que serviria apenas para cumprimento de uma 

obrigação legal, eles poderiam ser utilizados como recurso para a gestão dos 

cursos. A avaliação é um processo que vai além do diagnóstico e deve ser realizada 

de modo contínuo e permanente, contribuindo para o desenvolvimento da instituição. 

A questão que se evidencia nesta pesquisa é que a avaliação não deve ser reduzida 

à dimensão de controle, pois, a partir dos resultados da avaliação, é possível 

estimular a qualidade da tomada de decisão contribuindo para a promoção de um 

processo de melhoria da qualidade da IES. Ou seja, as informações propiciadas 

pelas avaliações são norteadores para as ações de qualidade. Isso significa que 

todas as instâncias institucionais (níveis estratégico, tático e operacional) devem 

tomar conhecimento e se responsabilizar pelos propósitos que norteiam a 

sistemática de avaliação. 

Nessa direção, acredita-se que a avaliação deva servir ao propósito de contribuir 

para a tomada de decisões que incidirão sobre o aperfeiçoamento do processo de 

desenvolvimento das IES. Finalmente, é preciso considerar que tanto os resultados 

negativos quanto os positivos evidenciados pela avaliação contribuem para o 

aprimoramento da IES subsidiando a reflexão contínua das ações.  

Este estudo encontrou limitações referentes à impossibilidade de execução do 

modelo de Diagrama de Tomada de Decisão de Tenório e Lopes (2010) na prática. 

Buscou-se fazer uma simulação, pois um processo avaliativo poderia levar muito 

tempo e a autora deveria ainda contar com a intenção da IES em aplicar o modelo 

apresentado. Por essa razão, propôs-se o caminho inverso, fazendo uma 

demonstração de aplicação do referido modelo para incentivar a instituição a partir 

dos resultados demonstrados. 

Espera-se estimular novos estudos sobre a temática e sugere-se para um estudo 

futuro a execução na prática do modelo para verificar a efetividade de sua 

aplicabilidade como contribuição para a gestão da IES. Esta pesquisa buscou 
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contribuir com a ALFA Faculdade de Almenara, evidenciando o potencial dos 

relatórios de avaliação do INEP/MEC como instrumento de gestão, utilizando um 

modelo que possa trazer reflexões e contribuições efetivas para a melhoria do 

desempenho das organizações educacionais e para o aprofundamento de estudos 

de novos modelos. 
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