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Resumo  
 
O tema avaliação institucional é bastante complexo e abrange várias vertentes 
investigativas para os pesquisadores. Este trabalho teve como objetivo analisar o 
impacto das últimas avaliações de cursos que utilizaram os instrumentos publicados 
no ano de 2017 nas instituições de educação superior privadas presenciais na 
cidade de Conselheiro Lafaiete. A pesquisa realizada foi de caráter qualitativo 
utilizando a combinação de análise documental, bibliográfica e a aplicação de um 
questionário baseado na escala Likert aos procuradores institucionais e na entrevista 
com os gestores. O estudo fundamentou-se nos instrumentos de avaliação 
institucional no período de 2008 a 2017 e sua relação com as funções 
administrativas de planejamento, organização, direção e controle. Foi analisada a 
trajetória na educação superior no Brasil, relatando as legislações pertinentes, 
indicadores de regulação e qualidade e o papel do procurador institucional no 
processo de avaliação institucional. O instrumento de avaliação de 2017 trouxe 
novos parâmetros de avaliação de cursos, provocando significativas alterações nas 
suas dimensões de avaliação e  enfatizando o projeto pedagógico, o 
planejamento, a inovação, a interdisciplinaridade, a aprendizagem, a tecnologia e o 
núcleo docente estruturante, entre outros. Frente a todas essas alterações foi 
possível realizar o mapeamento dos instrumentos. A análise das entrevistas e dos 
questionários permitiu elaborar a evolução dos instrumentos de avaliação, 
destacando-se a dimensão didático-pedagógica e apresentando a percepção dos 
procuradores institucionais diante das alterações do instrumento de avaliação de 
2017 bem como as ações realizadas pelos gestores depois das avaliações de 2017. 
  
Palavras-chave: Instituição de Educação Superior. Avaliação Institucional. 
Instrumentos de Avaliação.   
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 

Abstract 
 
The institutional assessment theme is quite complex and covers several investigative 
aspects for researchers. This work aimed to analyze the impact of the latest 
evaluations of courses that used the instruments published in 2017 in on-site private 
higher education institutions in the city of Conselheiro Lafaiete. The research carried 
out was of a qualitative character using the combination of documentary, 
bibliographic analysis and the application of a questionnaire using the Likert scale to 
institutional prosecutors and an interview with the managers. The study was based 
on institutional assessment instruments from 2008 to 2017 and their relationship with 
the administrative functions of planning, organization, direction and control. The 
trajectory in higher education in Brazil was analyzed, presenting the relevant 
legislation, regulation and quality indicators and the role of the institutional prosecutor 
in the institutional evaluation process. The 2017 evaluation instrument brought new 
parameters for the evaluation of courses, bringing significant changes in its 
evaluation dimensions, emphasizing the pedagogical project, planning, innovation, 
interdisciplinarity, learning, technology, the structuring teaching nucleus, among 
others. In view of all these changes, it was possible to map the instruments; the 
analysis of the interviews and questionnaires made it possible to elaborate the 
evolution of the assessment instruments, highlighting the didactic-pedagogical 
dimension, presenting the perception of institutional prosecutors in the face of 
changes in the 2017 assessment instrument as well as the actions taken by 
managers after 2017 assessments. 
  
Keywords: Higher Education Institution. Institutional Evaluation. Assessment 
Instruments. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lista de Figuras  

 

Figura 1 - Evolução das matrículas dos cursos de graduação presencial a partir     da 

década de 90 ............................................................................................................. 22 

Figura 2 - As quatro funções da Administração......................................................... 60 

Figura 3 - Processo avaliativo de uma IES adaptado à versão das funções da        

Administração ............................................................................................................ 63 

Figura 4 - Comparativo da frequência de ocorrência dos inidicadores nos               

instrumentos 2016 e 2017 ......................................................................................... 81 

Figura 5 - Ações didático-pedagógicas desenvolvidas pela IES em que você          

atua ........................................................................................................................... 86 

Figura 6 - Análise por grau de concordância coletivo ................................................ 91 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Sistemas/Desktop/Dissertação%20Elidiane%2025082020.docx%23_Toc49359645
file:///C:/Users/Sistemas/Desktop/Dissertação%20Elidiane%2025082020.docx%23_Toc49359645


 
 

 
 

Lista de Tabelas 

 

Tabela 1 - Comparação entre ENC e PAIUB ............................................................ 29 

Tabela 2 - Avaliação institucional no Brasil ............................................................... 30 

Tabela 3 - Órgãos reguladores .................................................................................. 35 

Tabela 4 - Indicadores de qualidade ......................................................................... 37 

Tabela 5 - Conceitos de evolução ............................................................................. 38 

Tabela 6 - Evolução dos instrumentos 2008 .............................................................. 39 

Tabela 7 - Evolução dos instrumentos 2009 .............................................................. 40 

Tabela 8 - Evolução dos instrumentos 2010 .............................................................. 41 

Tabela 9 - Evolução dos instrumentos 2011 a 2016 ................................................. 42 

Tabela 10 - Evolução dos instrumentos 2017 ........................................................... 44 

Tabela 11 - Indicadores de avaliação da dimensão 1 nos instrumentos de    

avaliação 2008-2016 ................................................................................................. 45 

Tabela 12 - Comparativo dimensão pedagógica 2016 e 2017 .................................. 54 

Tabela 13 - Cursos de graduação modalidade presencial ........................................ 73 

Tabela 14 - Síntese da metodologia .......................................................................... 77 

Tabela 15 - Critérios de análise dos instrumentos .................................................... 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Lista de Abreviaturas e Siglas 

   

ABESC Associação Brasileira de Escolas Superiores 

ABMES  Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior 

ABRUEM Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais 

ACE Avaliação das Condições de Ensino 

ACO Avaliação das Condições de Oferta 

AFEESMIIG Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior do 

Estado de Minas Gerais 

ANDIFES Associação Nacional de Instituições Federais de Ensino Superior 

ANUP Associação Nacional de Universidades Particulares 

AVA Ambiente virtual de aprendizagem 

CAPES  Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

CC Conceito de curso 

CEA Comissão Especial de Avaliação 

CES-CL Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete 

CF Constituição Federal  

CFE Conselho Federal de Educação 

CI Conceito institucional 

CNE Conselho Nacional de Educação 

CONAES Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior 

CONSAE Consultoria em Assuntos Educacionais 

CPA Comissão Própria de Avaliação 

CPC Conceito Preliminar de Curso 

CSN Companhia Siderúrgica Nacional 

DAES Diretoria de Avaliação da Educação Superior 

DCN Diretriz Curricular Nacional 

DEAES Diretoria de Estatística e Avaliação da Educação Superior 

EAD Educação a distância 

ENADE  Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

ENC Exame Nacional de Cursos 

ENEM Exame Nacional do Ensino Médio 

FDCL  Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete 



 
 

 
 

FIES Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

FPL Fundação Pedro Leopoldo 

FUMES Fundação Municipal de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete 

FUPAC Fundação Presidente Antônio Carlos 

GERES Grupo de Executivo para a Reforma do Ensino Superior 

IDD Indicador de Diferença dentre os Desempenhos Observado e Esperado 

IES Instituição de Educação Superior 

IGC Índice Geral de Cursos 

INEP Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

LDBEN Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 

MEC Ministério da Educação 

NDE Núcleo Docente Estruturante 

NSA Não se Aplica 

PAIUB Programa de Avaliação de Institucional das Universidades Brasileiras 

PARU Programa de Avaliação da Reforma Universitária 

PDI Plano de Desenvolvimento Institucional 

PI Procurador Institucional 

PNE Plano Nacional de Educação 

PPC Projeto Pedagógico de Curso 

PROUNI Programa Universidade para Todos 

REUNI Reestruturação e Expansão das Universidades Federais 

SERES Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

SESU Secretaria de Educação Superior 

SIEd-Sup Sistema Integrado de Informações da Educação Superior 

SINAES Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior   

SPELL  Scientific Periodicals Eletronic Library  

SUS Sistema Único de Saúde 

TCC Trabalho de conclusão de curso 

TIC Tecnologia de Informação e Comunicação 



 
 

 
 

UAB Universidade Aberta do Brasil 

UNIPAC Universidade Presidente Antônio Carlos 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sumário1 

 

1 Introdução .............................................................................................................. 14 

 

2 Referencial Teórico ................................................................................................ 21 

2.1 Educação superior no Brasil pós-Constituição Federal de 1988 ......................... 21 

2.2 Avaliação da educação superior no Brasil Graduação ........................................ 24 

2.3 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) ...................... 31 

2.4 Evolução dos instrumentos de avaliação 2008- 2017 ......................................... 39 

2.4.1 Instrumentos 2008. ...............................................................................................  

2.4.2 Instrumentos 2009. ...............................................................................................  

2.4.3 Instrumentos 2010. ...............................................................................................  

2.4.4 Instrumentos 2011 a 2016. ...................................................................................  

2.4.5 Instrumentos 2017. ...............................................................................................  

2.5 Dimensão organização didático-pedagógica nos instrumentos de avaliação       

de cursos presenciais de 2008 a 2016 ...................................................................... 44 

2.5.1 Permanência e rupturas no instrumento de curso na dimensão didático-               

pedagógica de 2017 em comparação ao instrumento de 2016. ....................................  

2.6 As funções do processo administrativo na avaliação institucional ...................... 59 

2.7 Procurador institucional e seu papel no processo avaliativo ............................... 66 

 

3 Metodologia ............................................................................................................ 69 

3.1 Caracterização da pesquisa ................................................................................ 69 

3.2 Unidade de observação e análise ....................................................................... 70 

3.3 Instrumento de coleta de dados .......................................................................... 74 

3.4 Técnicas de análise de dados ............................................................................. 76 

 

4  Apresentação e Discussão dos Resultados .......................................................... 78 

4.1 Evolução dos aspectos didático-pedagógicos dos instrumentos de avaliação ... 78 

                                            
1
 Este trabalho foi revisado de acordo com as novas regras ortográficas aprovadas pelo Acordo 

Ortográfico assinado entre os países que integram a Comunidade de Países de Língua Portuguesa 
(CPLP), em vigor no Brasil desde 2009. E foi formatado de acordo com as Instruções para 
Formatação de Trabalhos Acadêmicos – Norma APA, 2017. 



 
 

 
 

4.2 Percepção dos procuradores institucionais sobre a adequação dos aspectos 

didático-pedagógicos da IES em que atuam ............................................................. 83 

4.3 Entrevista com gestores, discussões e resultados. ............................................. 92 

 

5 Considerações Finais ............................................................................................. 96 

 

Referências ............................................................................................................... 99 

 

Apêndices................................................................................................................ 105 

 

 



14 
 

 
  

1 Introdução  

 

A educação superior vive em constante mudança, com o propósito de oferecer uma 

formação educacional que acompanhe o homem em seu tempo. Todas essas 

alterações vêm acontecendo de maneira veloz para atender às demandas 

mercadológicas e sociais (Cardoso, 2015).  

 

Segundo Dias Sobrinho (2008, p. 4) “a educação é essencial e insubstituível, como o 

ar puro, a água limpa, a ética, a moral, a alimentação sadia, a saúde, a moradia, a 

segurança, o trabalho decente e tudo o mais que é básico e imprescindível para uma 

vida humana digna e segura”. Devido a essa importância, é obrigação do Estado 

oferecê-la amplamente e com alta qualidade, a fim de que seus cidadãos 

desenvolvam vasta visão de mundo e se tornem conscientes do seu papel na 

construção dos processos civilizatórios que resultam em nações fortes e igualitárias 

(Dias Sobrinho, 2008).  

 

Para manter a qualidade na educação superior, ao longo do processo histórico da 

educação superior no Brasil, demandou-se a criação de normas que mensurassem 

essa qualidade, o que se dá por meio da avaliação institucional, da avaliação do 

desempenho dos alunos e da avaliação de cursos, objeto central desta pesquisa. 

 

As instituições privadas e públicas de ensino superior no Brasil são atrizes principais 

no que se refere à avaliação institucional, todavia, não existe diferença no modelo 

avaliativo da educação superior para os dois tipos, ficando ambas sujeitas a um 

único modelo avaliativo determinado pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES).  

 

Criado pela Lei n. 10.861 (Brasil, 2004), o  SINAES agrega as informações de 

vertentes avaliativas: o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (ENADE) e 

as avaliações institucionais dos cursos. O processo de avaliação considera aspectos 

como “ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, gestão da instituição e 

corpo docente” (Brasil, 2020a). As informações coletadas divulgadas sob a forma de 

relatórios são utilizadas pelas instituições de educação superior (IES) como 
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balizadoras de suas ações em todos os níveis e também para embasar políticas 

públicas. Os dados divulgados também servem de referência para a sociedade, de 

maneira geral, mas especialmente para os estudantes se informarem quanto às 

condições de cursos e instituições (Brasil, 2020a). 

 

Conhecer os modelos de avaliação institucional coloca a instituição a ser avaliada 

em vantagem para obtenção de excelência na sua qualificação. Entender como a 

instituição concorrente é avaliada torna possível trabalhar em estratégias de  

captação de alunos, apresentando seus resultados avaliativos e seus diferenciais, 

bem como trabalhar na permanência dos discentes na IES (Silva, 2019). 

 

Os modelos de avaliação empregados pelo SINAES utilizam critérios de avaliação 

para análise das instituições, cursos e desempenho dos alunos. No que se refere às 

instituições, há duas formas de avaliação, uma realizada de maneira interna (pela 

própria IES) e outra chamada de avaliação externa, realizada pelo Ministério da 

Educação (MEC). A modalidade de avaliação interna é realizada por uma comissão 

denominada Comissão Própria de Avaliação (CPA), que é formada por membros da 

comunidade acadêmica (docentes, discentes e corpo técnico-administrativo) e 

representante da sociedade civil. Para realização da avaliação interna os membros 

da CPA seguem as diretrizes e roteiros de autoavaliação institucional elaborados 

pelo Conselho Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão 

responsável pela coordenação e supervisão dos processos avaliativos e pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 

2020).  

 

Já a avaliação externa da instituição e seus cursos é feita por comissões compostas 

de professores mestres e/ou doutores cadastrados, designados e capacitados pelo 

INEP (2020) utilizando instrumentos de avaliação por este órgão, desenvolvidos e 

considerando os relatórios das autoavaliações produzidos nas avaliações internas 

(INEP, 2020). 

 

O instrumento de avaliação classifica as IES, identificando as melhores de acordo 

com os parâmetros estabelecidos pelo MEC. Essa classificação oferece aos 
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estudantes subsídios para suas escolhas, desde que elas ocorram considerando a 

qualidade das IES. O instrumento de avaliação de 2017 é um avanço no método 

avaliativo, pois além de considerar critérios quantitativos e qualitativos, alterou sua 

estrutura relacionada aos critérios e ainda abrangeu de forma categórica a inovação 

com a modalidade de critérios adição aos conceitos. Quanto aos critérios, os 

instrumentos passam a trabalhar com aditivos a partir da nota 3, ou seja, para obter 

o conceito imediatamente superior é preciso que a IES tenha cumprido os requisitos 

do indicador anterior somado ao posterior, assim alcançando a nota subsequente. 

Em seu trabalho sobre avaliação e acreditação no desenvolvimento da educação 

superior no Brasil, Cardoso (2015) já enfatizava a importância de se considerarem 

os aspectos qualitativos nas avaliações, sugerindo a formatação da forma de 

avaliação como uma transformação dialética, e não unilateral.  

 

Com as alterações propostas pelo Ministério da Educação, os novos parâmetros do 

instrumento de avaliação de cursos trouxeram significativas alterações nas suas 

dimensões de avaliação, alterando sua estrutura e enfatizando, por vezes, o projeto 

pedagógico, o planejamento, a inovação, a interdisciplinaridade, a aprendizagem, a 

tecnologia, o núcleo docente estruturante, entre outros.  

 

Considerando a importância dos processos avaliativos para as IES, tanto públicas 

quanto privadas, optou-se, nesta pesquisa, por analisar os impactos das últimas 

avaliações de cursos que utilizaram os instrumentos publicados no ano de 2017 nas 

instituições de educação superior privadas presenciais na cidade de Conselheiro 

Lafaiete.  

 

Conselheiro Lafaiete está localizada a aproximadamente 96 Km da capital Belo 

Horizonte. A cidade faz parte da região do Alto Paraopeba e tem como vizinhas as 

seguintes cidades: Casa Grande, Queluzito, Congonhas, Entre Rios de Minas, 

Desterro de Entre Rios, Jeceaba Belo Vale, Rio Espera, Ouro Branco, Itaverava, 

Catas Altas da Noruega, São Brás do Suassuí, Senhora de Oliveira, Capela Nova, 

Carandaí, Cristiano Otoni, Santana dos Montes e Lamim, o que propicia 

representativo mercado para a educação superior. A localização estratégica faz da 
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cidade um ponto privilegiado da história, dos negócios e polo educacional de Minas 

Gerais. 

 

Em pesquisa realizada na plataforma Scientific Periodicals EletronicLibrary (SPELL), 

foram localizados 14 artigos publicados sobre o tema “avaliação institucional” no 

período de 2005 a 2019. Quando, porém, acrescentada a palavra instrumento 

avaliativo 2017, a pesquisa não retornou um resultado. Da mesma forma, pesquisa 

realizada no portal de teses e dissertações da Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES) com a expressão “avaliação institucional” 

retornou 420 artigos, mas ao se acrescentar a palavra instrumento avaliativo 2017 

nenhum trabalho foi reportado. Esses resultados confirmam que, embora o tema 

avaliação institucional seja já suficientemente discutido pela academia no Brasil, 

ainda se observa a carência de estudos sobre o enfoque específico dos 

instrumentos de avaliação. 

 

Dessa forma, faz-se importante realizar análises dos instrumentos de avaliação para 

que se compreendam os impactos das mudanças implementadas nos instrumentos 

de avaliação a partir de 2017. Também se julga relevante, para esta pesquisa, 

mapear a visão dos procuradores institucionais sobre os impactos de tais mudanças 

nos aspectos pedagógicos e as ações realizadas após a avaliação pelos dirigentes 

nas IES privadas presenciais de sua cidade.  

 

Com o avanço da concorrência e a demanda por captação de alunos, é de grande 

importância que as IES apresentem seus resultados positivos referentes à qualidade 

dos serviços prestados e sua evolução ao longo da história das avaliações no Brasil. 

O estudo mostra-se relevante na medida em que analisa as últimas alterações 

trazidas pelo instrumento de avaliação institucional de cursos publicado em 2017, a 

fim de responder à seguinte pergunta: quais os impactos da avaliação de cursos   

sobre os processos pedagógicos na perspectiva do instrumento de avaliação de 

2017 das IES privadas na cidade de Conselheiro Lafaiete- MG? 
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Nesse contexto, a pesquisa tem como objetivo geral identificar quais os impactos da 

avaliação de cursos sobre os processos pedagógicos na perspectiva do instrumento 

de avaliação de 2017 das IES privadas na cidade de Conselheiro Lafaiete- MG. 

 

Para alcançar o objetivo geral foram definidos os seguintes objetivos específicos:  

 

a) Descrever a evolução dos aspectos didático-pedagógicos nos documentos de 

avaliação institucional de cursos de 2008 a 2017.  

b) Relatar a percepção dos procuradores institucionais sobre a adequação dos 

aspectos didático-pedagógicos da IES em que atuam aos critérios 

contemplados no instrumento de 2017.  

c) Mapear as ações didático-pedagógicas das IES após a divulgação dos 

resultados das avaliações institucionais de 2017 a 2019. 

 

Em busca da resposta à pergunta proposta neste estudo, realizou-se pesquisa com 

abordagem qualitativa, descritiva, tendo como método da pesquisa a análise de 

campo. As unidades de análises foram os cursos das instituições superiores 

privadas presencias da cidade de Conselheiro Lafaiete. Foram aplicados 

questionários e entrevistas com procuradores institucionais e dirigentes das 

instituições da cidade que oferecem ensino presencial e analisados os dados das 

IES disponíveis nos bancos de dados públicos. Também foram feitas análises 

comparativas dos instrumentos de avaliações institucionais do período proposto, 

bem como a revisão de documentos, que proporcionaram a compreensão do âmbito 

do problema. Esses procedimentos foram definidos após visitas de campo às IES, a 

fim de conhecer o contexto específico de cada uma para a preparação do roteiro de 

entrevista com os procuradores e dirigentes institucionais e do roteiro de análise de 

documentos e da legislação. Para o embasamento teórico do estudo, foram 

realizadas leituras de livros, teses, dissertações e artigos que tratassem do tema.  

 

A partir dessas leituras, foi analisado o percurso temporal da avaliação institucional 

no Brasil e suas implicações nas instituições de educação superior.  
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O tema avaliação institucional sempre despertou o interesse desta pesquisadora, 

que durante sete anos participou da gestão de uma instituição de educação superior, 

enfrentando os desafios de responder às demandas do Estado, dos alunos e da 

comunidade acadêmica referente à prestação de serviços educacionais de 

qualidade. Algumas das atividades desempenhadas na IES incluem a participação 

em comissões que revisaram os estatutos e o regimento geral da instituição, além 

da criação do plano de carreira dos técnicos administrativos e dos docentes, 

participação como membro da CPA, ouvidoria, bem como a recepção das comissões 

avaliadoras do MEC, para avaliação da IES e avaliação de cursos. Os objetivos 

dessas participações eram agilizar os processos internos e otimizar recursos para 

atender às avaliações externas, com o fim de alcançar os melhores resultados. 

 

A união da gestão educacional e da formação em Direito possibilitou à autora o 

engajamento no universo da avaliação institucional e suas legislações para 

responder ao estudo do modelo avaliativo institucional de 2017, visto que estamos 

inseridos em um cenário econômico e social bastante competitivo e, para mantermo-

nos nesse mercado faz-se necessária a busca por diferenciais baseados no 

resultado da qualidade educacional. 

 

Para as IES da cidade de Conselheiro Lafaiete a pesquisa será útil para que possam 

ter um diagnóstico da sua IES em relação às demais no âmbito municipal em 

relação às atualizações didático-pedagógicas e ações realizadas para cumprimento 

normativo do instrumento de avaliação. 

 

Este trabalho está estruturado em cinco capítulos com início nesta introdução que 

apresenta o tema, sua contextualização, problemática, objetivos e justificativas. No 

segundo capítulo segue-se o referencial teórico, trazendo a fundamentação teórica e 

conceitos sobre a educação superior no Brasil, a construção histórica da avaliação 

institucional, bem como a apresentação do SINAES, Portaria n. 40 do MEC, hoje 

revogada pela Portaria Normativa MEC n. 21, de 21 de dezembro de 2017, que 

dispõe sobre o sistema e-Mec, procuradores institucionais e instrumentos de 

avaliação. A metodologia aplicada está descrita no terceiro capítulo, com sua 

caracterização e procedimentos adotados. No quarto capítulo as discussões e 
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resultados são demonstrados. No quinto capítulo são apresentadas as 

considerações finais e as sugestões para estudos futuros e suas limitações, 

encerrando o trabalho com as referências e apêndice. 
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2 Referencial Teórico 

 

Este capítulo tem como objetivo apresentar uma visão geral da educação superior 

no Brasil. Mais especificamente, será discutida a evolução dos instrumentos de 

avaliação do MEC que regulam os processos avaliativos aos quais as IES estão 

sujeitas, focando no aspecto didático-pedagógico dos cursos de graduação 

presencial. Inicialmente, apresenta-se uma síntese sobre os conceitos norteadores 

da educação no Brasil, preconizados pelas Constituição Federal de 1988 (Brasil, 

1988). Em seguida, será descrito o desenvolvimento da avaliação de cursos de 

graduação, seus objetivos e instrumentos, abordando as alterações do instrumento 

avaliativo do MEC realizadas em 2017, principalmente em seus aspectos 

pedagógicos. 

 

2.1 Educação superior no Brasil pós-Constituição Federal de 1988 

 

Regulamentada pela Constituição Federal (CF) Brasileira no artigo 6⁰, que trata dos 

direitos sociais, a educação é qualificada como direito fundamental de todos os 

cidadãos brasileiros diretamente relacionado à dignidade da pessoa humana. Este 

tema foi tratado pela primeira vez na história constitucional do Brasil na Constituição 

de 1988, tendo como objetivo possibilitar condições para que as pessoas pudessem 

se desenvolver e criar condições mínimas para a vida em sociedade, qualificando o 

indivíduo para a cidadania e para o trabalho. Dessa forma, a CF/88 previu a 

necessidade de se garantir o acesso de maior contingente de brasileiros à educação 

de nível superior: 

 

Art. 205. A educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 
qualificação para o trabalho (Brasil, 1998, s.p.). 

 

A década de 90 foi marcada por profunda transformação do ensino superior no 

Brasil, o direito à educação garantido na Constituição Brasileira foi regulamentado 

pela Lei de Diretrizes Bases da Educação Nacional – LDBEN, Lei 9.394 (Brasil, 

1996b). 
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A aprovação da Lei n. 9.394 (Brasil, 1996b) favoreceu a expansão do ensino 

superior privado, acelerando e facilitando os processos de credenciamento, 

recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento de 

cursos e a abertura de novas instituições de ensino privadas. Em seu artigo 16 a 

LDBEN define o sistema federal de ensino composto de instituições de ensino 

mantidas pela União, as IES constituídas pela iniciativa privada e os órgãos federais 

de educação (Taneguti, 2012). 

 

Por meio da Figura 1 é possível verificar o aumento crescente nas matrículas a partir 

de 1996, com o advento da LDBEN, que corrobora os estudos de Cardoso (2015). 

 

 

Figura 1  
Evolução das matrículas dos cursos de graduação presencial a partir da década de 90. 
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira NEP. (2020). Sinopses estatísticas da educação superior: graduação. 
Recuperado de: http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior.  

 

De acordo com a Figura 1, que exemplifica a evolução das matrículas no curso de 

graduação, observa-se que de 1991 a 1996 a busca pelo ensino superior seguia 

uma linha tênue, sem grandes variações entre os alunos ingressantes. No ano de 

1997 observou-se um pequeno aumento nas matrículas devido à mudança no 

governo federal e suas alterações da área da educação, de modo que a crescente 

busca pelo ensino superior se deu a partir de 1998, visto que a procura por 

matrículas ultrapassou a margem anteriormente atingida.  
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Analisando o ano de 1993 como base exemplificativa, existiam aproximadamente 

1.594.668 matrículas em cursos de graduação em todo o Brasil. No ano de 1998 o 

número de matrículas passou para 2.125,958, em 2003 chegou a 3.887.022, 

seguindo as matrículas nos anos posteriores uma linha ascendente e fechando o 

ano de 2010 com 5.449.120 matrículas (INEP, 2020), claramente ratificando a 

expansão trazida pelas mudanças na legislação da educação superior. 

 

A LDBEN, em seu artigo 4⁰, determinou que a educação pública era garantida pelo 

Estado da seguinte forma: educação básica, sendo ela obrigatória e gratuita dos 

quatro aos 17 anos de idade (educação infantil, ensino fundamental e ensino médio) 

e educação superior (Brasil, 1996b).  

 

A legislação ainda classificou as IES como públicas (federais, estaduais e 

municipais) e privadas (comunitárias, confessionais, filantrópicas e particulares), 

definições estas que caracterizam o meio de subsistência no cenário da educação 

superior (Brasil, 2020a). 

 

A educação superior no Brasil abrange os cursos sequenciais, graduação e pós- 

graduação, que compreende os programas de especialização, mestrado, doutorado, 

cursos de extensão, ministrados por instituições de educação superior públicas ou 

privadas. Essas instituições são autorizadas e reconhecidas por prazos limitados, 

podendo ser renovados periodicamente, sempre passando por processo regular de 

avaliação (Brasil, 1996b). 

 

A Lei n. 9.131 (Brasil, 1996a) atribuiu ao Conselho Nacional de Educação (CNE) a 

sistemática dos exames de avaliação de desempenho para as universidades 

públicas e privadas. O Decreto n. 2.306 (1997) regulava a administração das 

universidades particulares que passariam a ter intermédio de mantenedoras e 

estipulou condições para as entidades sem fim lucrativo. O referido Decreto foi 

revogado pelo Decreto n. 3.860 (2001), posteriormente revogado pelo Decreto n. 

5.773 (Brasil, 2006) este também revogado pelo Decreto n. 9.235 (Brasil, 2017a) 

atualmente vigente. 
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A LDBEN, ainda em seu texto, organizou as instituições de educação superior em 

faculdades isoladas, universidades ou centros universitários, categorizando normas 

para funcionamento de cada modelo. E a Constituição Federal delimitou garantias 

das universidades: 

 

Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, 
administrativa e de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio 
de indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. 
§ 1º É facultado às universidades admitir professores, técnicos e cientistas 
estrangeiros, na forma da lei. 
§ 2º O disposto neste artigo aplica-se às instituições de pesquisa científica e 
tecnológica (Brasil, 1988, s.p.). 
 

O Decreto n. 5.773 (Brasil, 2006), revogado pelo Decreto n. 9.235 (Brasil, 2017a), 

delineou diretrizes para que as faculdades pudessem ser credenciadas como 

universidades, de modo a ter que ampliar suas atividades de ensino, pesquisa e 

extensão passando por processos avaliativos para reconhecimento de seu status 

como universidade. 

 

Dessa forma, grupos de faculdades isoladas que tinham como objetivo se 

transformar em centros universitários e/ou em universidades privadas tiveram 

amparo legal para essa transformação (Cunha, 2007). 

 

Com o crescente aumento das instituições de educação superior, foram criados 

alguns programas de incentivo, como Programa de Apoio ao Plano de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), Programa 

Universidade para Todos (PROUNI) e o Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES), além da Universidade Aberta do Brasil (UAB) (Taneguti, 2012). 

 

2.2 Avaliação da educação superior no Brasil Graduação 

 

A educação superior no Brasil é tida como recente frente às seculares universidades 

europeias, diante disso, as formas de avaliação dessas instituições também se 

apresentam de maneira recente (Zainko, 2008). 
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Os primeiros relatos de avaliação institucional remontam à década de 60, período no 

qual vigia o regime militar, que submeteu a educação a um modelo produtivista 

utilizando comparativo do sistema educacional com as empresas (Zainko, 2008). 

 

Com a globalização da economia e mudanças no cenário político e econômico 

mundial, as novas exigências do mercado demandaram mais profissionais 

qualificados, o que tornou relevante a formação acadêmica de nível superior. 

Grandes organizações com necessidade crescente por melhor qualificação dos 

profissionais de forma a garantir produtividade passaram a exigir preparo para todos 

os trabalhadores que atuam em diferentes áreas nas empresas, o que se deu pela 

formação superior (Goulart & Guimarães, 2002). 

 

Dias Sobrinho (2002) também apresenta a figura do Estado Avaliador, que surgiu 

num período em que foi crescente o financiamento da educação por meio das 

instituições públicas, medida adotada para efetivar o controle de gastos e eficiência 

do ensino dessas instituições custeadas pelo Estado. Assim, demandavam um 

sistema de controle dos gastos nelas investidos e também o direcionamento acerca 

da qualidade do ensino, criando a necessidade de um sistema de avaliação.  

 

A educação superior vem sofrendo grandes mudanças por ser caracterizada como 

fenômeno humano e social. Está diretamente vinculada a contradições e conflitos, 

impulsionando a economia global, no auge do individualismo e da competitividade e 

da emergente concorrência gerando aumento das instituições de educação superior 

conforme relatos de Dias Sobrinho (2010). Por esses motivos, a avaliação se torna 

ferramenta para organização e reformas educacionais. 

 

Divergem os autores sobre o marco inicial da avaliação nas instituições de educação 

superior no Brasil. Existem correntes diferentes que preconizam o início dos 

modelos de avaliação, como Zainko (2008), por exemplo, que cita como marco 

inicial a década de 1960, por meio do regime militar. Cardoso (2015), em seu estudo 

sobre acreditação do ensino superior no Brasil, identifica as primeiras avaliações nas 

décadas de 1980 e 1990, realizadas somente nos cursos de pós-graduação 
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(mestrado e doutorado), sob a organização e controle da Coordenação de 

Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

 

A primeira modalidade de avaliação para cursos de graduação apresentou-se pelo 

Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) em 1983, proposta pelo 

Conselho Federal de Educação (CFE). Esse sistema de avaliação institucional 

surgiu pela iniciativa de docentes do Sindicato Nacional dos Docentes das 

Instituições de Ensino Superior. Os docentes se orientaram pela Lei n. 5.540 (Brasil, 

1968), que regulava normas de organização e funcionamento do ensino superior, 

criando questionários que eram aplicados aos estudantes, docentes e dirigentes da 

instituição. Os questionários faziam referência a estrutura física, expansão de 

matrículas, atividades de pesquisa e extensão, corpo docente, técnico- 

administrativo e a comunidade (Peroba, 2013). 

 

 O PARU, ao ser utilizado na avaliação institucional interna, no tocante à dimensão 

pedagógica nas instituições avaliadas, tinha como meta a coleta de dados de cada 

IES bem como a reflexão das áreas analisadas para definir se a teoria apresentada 

por via documental era efetivamente aplicada à prática (Souza, 2009). 

 

Sem apresentar os resultados esperados da pesquisa, o PARU foi desativado no 

ano de 1984, todavia, devido à importância da avaliação institucional e à 

necessidade de manter um modelo avaliativo que fosse válido, foi criada em 1985 a 

Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior, que também era 

conhecida como Comissão de Notáveis. Esta utilizou consulta pública por meio da 

sociedade e da classe universitária como forma de ouvir e conhecer as demandas 

apresentas por cada entidade, para que, assim, pudesse apresentar propostas que 

atendessem às demandas urgentes do ensino superior (Zainko, 2008). 

 

A Comissão de Notáveis então apresenta um relatório descrevendo os problemas 

encontrados e as ações que podem ser desenvolvidas para o enfrentamento das 

dificuldades das instituições de educação superior. O relatório com o título “Uma 

nova política para educação superior” apresentou como ponto forte a falta de padrão 

para alocação de recursos públicos para o fortalecimento das instituições e mostrou, 
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ainda, dimensões que deveriam ser ressaltadas na avaliação do ensino superior: 

avaliação dos cursos, avaliação dos alunos, avaliação dos professores, avaliação 

didático-pedagógica do ensino, avaliação de servidores técnicos e administrativos e 

avaliação das carreiras (Zainko, 2008). 

 

Tais medidas propostas no relatório aplicadas no sistema de avaliação e o 

documento foram consideravelmente reformulados pelo Ministério da Educação pelo 

Grupo de Executivo para a Reforma do Ensino Superior (GERES). Para a GERES 

não era relevante apenas a participação da comunidade acadêmica, mas sim o 

regulatório com destaque individual dos alunos, cursos e instituições, com o ponto 

de vista de que os recursos financeiros deveriam ser destinados prioritariamente às 

IES que contemplassem a melhor qualidade seguindo padrões internacionais de 

pesquisa e produção acadêmica. Tal enfoque gerou desconformidade e foi 

veementemente combatido pelo Sindicato Nacional dos Docentes das Instituições de 

Ensino Superior. 

 

Até 1993 a avaliação institucional teve momentos conturbados, sem definições 

concretas, indiferentes ao ensino superior e classificada por vezes como 

centralizadora, autoritária e controlada pelo Estado. Portanto, gerou nesses anos 

iniciais da década de 90 o aparecimento de comissões especialistas do ensino 

superior para apoiar a Secretaria de Educação Superior - SESU (Zainko, 2008). 

 

Por meio da Portaria n. 130 (Brasil, 1993) o Ministério da Educação criou o 

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

instituindo comissões para implementarem processo de avaliação nas universidades 

brasileiras. Em sua composição estavam representantes da Secretaria de Educação 

Superior (SESU), da Associação Nacional de Instituições Federais de Ensino 

Superior (ANDIFES), da Associação Nacional de Universidades Particulares 

(ANUP), da Associação Brasileira de Universidades Estaduais e Municipais 

(ABRUEM), dos Fóruns Nacionais dos Pró-Reitores de Graduação, Extensão, 

Pesquisa e Pós-Graduação e Planejamento, Associação Brasileira de Escolas 

Superiores Católicas (ABESC) e ainda várias membros de instituições de educação 

(Brasil, 1993).  
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A fundamentação do PAUIB era atender à tríplice exigência da universidade 

contemporânea: 

 

a) Processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho acadêmico; 

b) ferramenta para o planejamento e gestão universitária; 

c) processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

  

Com o intuito de sempre aperfeiçoar e transformar a legislação, o documento 

elaborado com as normas do PAIUB caracteriza a avaliação institucional da seguinte 

maneira:  

 

Avaliação significa um balanço e um processo de identificação de rumos e de 
valores diferentes. Seu traço distintivo é a preocupação com a qualidade, 
tornando-se um processo contínuo e aberto, mediante o qual todos os setores 
da Universidade e as pessoas que os compõem participem do repensar 
objetivos, modos de atuação e resultados de sua atividade, em busca da 
melhoria da instituição como um todo. Ao lado de indicadores clássicos, de 
ordem quantitativa, a avaliação institucional implica dimensões qualitativas, 
inclusive aquelas vinculadas ao projeto acadêmico (Comissão Nacional de 
Avaliação, 1993, s.p.). 

 

A sustentação do programa PAIUB não foi efetiva após a mudança do governo 

federal no mandato do então Presidente de 1995 a 2003 e para o representante do 

governo nos anos seguintes de 2003 a 2011. Todavia, foi de grande importância, 

pois apresentou proposta de avaliação global, participativa contínua e voluntária 

(Cardoso, 2015). 

 

A promulgação da Lei n. 9.131 (Brasil, 1996a) trouxe uma nova era para a educação 

no Brasil, com destaque para a educação superior, avaliação de alunos e 

instituições periodicamente, conforme era referenciada na Constituição da República 

de 88 (Souza, 2009). 

 

A nova Lei n. 9.346 (1996b) trouxe consigo a publicação de decretos e portarias 

para regulamentação das instituições e cursos e da educação superior. Devido a 

essa nova era, foi criado o Exame Nacional de Cursos (ENC) pela Lei n. 9.131 

(Brasil, 1996a), popularmente chamado de “Provão”. Aos alunos concluintes eram 
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aplicadas avaliações anuais às quais se vinculava a emissão da certificação de 

conclusão de curso. O intuito do ENC era medir a aprendizagem dos concluintes da 

educação superior e a qualidade do ensino oferecido pela instituição, por meio de 

aplicação de provas e questionários. O recebimento do diploma estava condicionado 

à realização do exame, no entanto a finalidade da avaliação não era medir só o 

desempenho do aluno, mas também o da IES (Brasil, 1996a). 

 

Gomes, Soares e Neves (2003 como citado em Peroba, 2013) apresentaram as 

principais correlações entre os dois principais modelos de avaliação da década de 

90, como mostra a Tabela 1: 

 

Tabela 1 

Comparação entre ENC e PAIUB 

 PAIUB ENC 

Princípios básicos  Globalidade 

 Não comparabilidade  

 Respeito à identidade institucional 

 Sem premiação ou punição 

 Legitimidade política 
 

 Indicadores de performance 

 Comparabilidade entre IES 

 Divulgação das performances das IES 

 Existência de IES depende de seu 
resultado da avaliação 

 Legitimidade técnica  

Participação    Voluntária  Compulsória 
 
Avaliação 

 

 Orientada para a instituição 

 Centrada nos processos 

 

 Orientada para o sistema 
(comparação) 

 Centrada nos resultados 
 
Coordenador 

 

 Instituição ou comissão interna da 
instituição 

 

  Governo Federal (MEC/ INEP/ SESU) 

Fonte: elaborada pela autora com base em Peroba, T. L. C. (2013). Modelo de avaliação de capital 
intelectual para os cursos de mestrado profissional em administração: uma contribuição para a gestão 
das instituições de ensino superior. Tese (Doutorado em Administração Pública e de Empresas) - 
Fundação Getúlio Vargas do Rio de Janeiro, RJ, Brasil. Recuperado de: https://bibliotecadigital.fgv.br/ 
dspace/bitstream/handle/10438/10802/Tese%20de%20doutorado%20%28Versao%20Final%29%20Ti
ago%20Peroba%20.pdf. 

   

Os dois modelos de avaliação têm diferenças relevantes em seus formatos. O 

PAIUB, em seus princípios, estava voltado para a análise global e não exercia 

comparações entre as IES, mantinha a identidade institucional e não oferecia nem 

premiação ou bônus após o resultado avaliativo. Sua realização era de caráter 

voluntário e os resultados colhidos eram entregues às instituições como forma de 

orientação e não de vinculação de liberação ou não de existência. A coordenação da 



30 
 

 
  

avaliação era realizada pela própria instituição ou por uma comissão interna 

instituída também pela própria IES (Peroba, 2013). 

 

No modelo do ENC foram estabelecidos indicadores para orientar a avaliação. Esse 

modelo exerceu o critério de comparabilidade entre as instituições, maneira pela 

qual era possível estabelecer qual IES obteve o melhor conceito, vinculando, assim, 

a sua existência à pontuação obtida na avaliação. A avaliação se dava de maneira 

obrigatória, com foco nos resultados, buscando as comparações entre as IES. E as 

avaliações eram coordenadas pelos órgãos do governo federal. 

 

Após a criação dos modelos citados foi elaborado um novo modelo menos 

expressivo nomeado processo de Avaliação das Condições de Oferta (ACO), que a 

partir de 2001 passou a ser chamado de Avaliação das Condições de Ensino (ACE). 

Posteriormente foi criado o processo de avaliação das IES para credenciamento e 

recredenciamento.  

 

Na Tabela 2 é possível acompanhar os principais caminhos percorridos pela 

avaliação institucional no Brasil nos períodos de 1968 a 1996 com a revolução 

trazida pela promulgação da LDBEN.  

 

Tabela 2 

Avaliação institucional no Brasil 

 Avaliação Institucional Brasil 

Legislação Ano Assunto 

Lei 5.540 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lei 9.131 
 
 
Decreto 

1968 
 

1983 
 
 

 
1985 

 
 
 

1993 
 
 

1995 
 

1996 

Reforma Universitária 
 
Comissão Nacional de Reformulação da Educação Superior - Comissão de 
Notáveis - consulta pública para apresentar propostas que atendessem às 
demandas urgentes do ensino superior. 
 
Comissão de Notáveis - GERES, utilizou de consulta pública tanto para a 
sociedade quanto a classe universitária para maior entendimento, apresentar 
propostas que atendessem às demandas urgentes do ensino superior. 
 
PAIUB instituiu comissões para implementarem processo de avaliação nas 
universidades brasileiras 
 
Exame Nacional de Curso – Provão 
 
Regulamentou o Exame Nacional de Cursos com novas medidas de avaliação 
com a tríade ensino, pesquisa e extensão. 

Fonte: elaborada pela autora com dados da pesquisa (2020). 
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Conforme se observou na Tabela 2, o crescimento dos modelos de avaliação da 

educação superior no Brasil no período destaca a evolução de acordo com as 

necessidades pontuais de cada período e é possível observar que os modelos foram 

se desenvolvendo e agregando conhecimento para a elaboração do modelo 

seguinte.  

 

Por fim, com a promulgação da Lei n. 10.861 (Brasil, 2004) instituiu-se o SINAES, 

novo sistema de avaliação da educação superior vigente até os dias de hoje, que 

será objeto de discussão da próxima sessão. 

 

2.3 Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) 

 

De acordo com os estudos de Cardoso (2015), o SINAES surgiu com o intuito de 

resolver a situação da regulação e avaliação institucional da educação superior no 

Brasil e dessa premissa foi criada a Comissão Especial de Avaliação (CEA), com a 

finalidade de debater e desenvolver diretrizes para avaliação da educação superior 

no Brasil. 

 

A CEA foi presidida pelo professor José Dias Sobrinho, acompanhado por membros 

de instituições de educação superior e estudiosos da área com o intuito de auxiliar a 

avaliação da educação superior a partir da utilização de múltiplos instrumentos e da 

combinação de diversas metodologias (Peroba, 2013), com posterior aprovação da 

Lei n. 10.861 (Brasil, 2004), que regula os SINAES. 

 

O conjunto de políticas setoriais de Educação Superior implementadas a 
partir de 1995, no Brasil, passou a necessitar de um aparato legal a lhe dar 
sustentação e de avaliação eficaz ao incremento e ao acompanhamento da 
expansão quantitativa e diversificação do sistema. A avaliação se tornou um 
instrumento importante para informar o mercado de trabalho a respeito da 
qualidade e do tipo de capacitação profissional que os cursos estavam 
oferecendo, bem como para indicar as IES que estariam mais ajustadas às 
exigências da economia (Dias Sobrinho, 2010, p. 8 ). 

 

A legislação do SINAES estabelece que a avaliação institucional será realizada nas 

instituições de educação superior, nos cursos de graduação, e para avaliar o 

desempenho dos alunos, buscando a melhoria da qualidade da educação superior, a 
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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. Isso se dá por meio da valorização de sua missão pública, da 

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional (Brasil, 2004). 

 

Em seu texto a legislação do SINAES, Lei n. 10.861 (Brasil, 2004), institui que as 

IES deverão ser avaliadas de forma interna e externa e estipula dimensões para a 

unidade de análise sobre o aspecto estrutural, compromisso social, atividades, 

finalidades e responsabilidades sociais, tornando públicos todos os resultados 

advindos do processo avaliativo (Brasil, 2004). 

 

O SINAES se apresentou de maneira eclética e, para atender à pluralidade que a 

norma apresentava, as avaliações passaram a respeitar a identidade e a diversidade 

de cada instituição e dos cursos, sempre acompanhada com a participação dos 

alunos, professores, corpo técnico-administrativo e a sociedade civil (Brasil, 2004). 

 

Em seu artigo 3º a Lei n. 10.861 (Brasil, 2004) estipulou algumas dimensões a 

serem avaliadas, a fim de identificar o perfil da IES e o significado de sua atuação, 

as dimensões a serem analisadas:  

 

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional (PDI); 
II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão, o 
estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e 
demais modalidades; 
III – a responsabilidade social da instituição; 
IV – a comunicação com a sociedade; 
V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-
administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho; 
VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 
relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade 
universitária nos processos decisórios; 
VII – infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação; 
VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 
eficácia da autoavaliação institucional; 
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IX – políticas de atendimento aos estudantes; 
X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 
continuidade dos compromissos na oferta da educação superior (Brasil, 2004, 
s.p.). 
 

A fórmula utilizada para avaliar os cursos das IES foi desenvolvida de modo a aplicar 

conceitos ordenados em uma escala com cinco níveis a cada uma das dimensões e 

ao conjunto das dimensões avaliadas. Com esses critérios podem ser identificados 

as condições de ensino, o corpo docente e discente, as instalações físicas e a 

organização didático-pedagógica (Brasil,  2004). 

 

A legislação instituiu a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(CONAES) para coordenar e supervisionar o SINAES e delimitou as seguintes 

atribuições: 

 

I – propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos da avaliação 
institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes; 
II – estabelecer diretrizes para organização e designação de comissões de 
avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e encaminhar 
recomendações às instâncias competentes; 
III – formular propostas para o desenvolvimento das instituições de educação 
superior, com base nas análises e recomendações produzidas nos processos 
de avaliação; 
IV – articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a estabelecer 
ações e critérios comuns de avaliação e supervisão da educação superior; 
V – submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado da Educação a 
relação dos cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE); 
VI – elaborar o seu regimento, a ser aprovado em ato do Ministro de Estado 
da Educação; 
VII – realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que 
convocadas pelo Ministro de Estado da Educação (Brasil, 2004, s.p.). 

 

Após a realização da avaliação, se houvesse resultados considerados 

insatisfatórios, caberia à instituição celebrar protocolo de compromisso ao Ministério 

da Educação de caráter público. Depois de firmado o acordo, o seu descumprimento 

poderia ensejar aplicação de penalidades aplicadas pelo MEC, ficando assegurado o 

direito de defesa e do contraditório (Brasil, 2004). 

. 
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A avaliação do corpo discente passou a ser feita a partir do desempenho nos cursos 

de graduação e realizada mediante aplicação do ENADE de caráter obrigatório com 

regular inscrição no histórico escolar do discente e aplicação aos alunos de todos os 

cursos de graduação ao final do primeiro e do último ano de curso, seguindo ciclos 

avaliativos trienalmente (Brasil, 2004). 

 

A avaliação interna da IES era realizada por meio da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA) instituída por ato do dirigente máximo da instituição de educação superior ou 

por previsão no seu próprio estatuto ou regimento, assegurada a participação de 

todos os segmentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada 

(Brasil, 2004). 

 

Já a avaliação externa era realizada por comissões designadas pelo INEP seguindo 

diretrizes estabelecidas pela CONAES e apoiada por formulários eletrônicos com 

indicadores predefinidos e avaliação de cursos realizados por comissões in loco, por 

meio de instrumentos de avaliação e formulários eletrônicos com indicadores 

predefinidos (Brasil, 2004; INEP 2020). 

 

Em 2007, por meio da Portaria normativa n. 40, já revogada, o Ministério da 

Educação instituiu o sistema eletrônico e-Mec, ferramenta que realiza o 

gerenciamento de informações relativas aos processos de regulação da educação 

superior no sistema federal de educação. Entende-se regulação como atos 

administrativos autorizativos do funcionamento de instituições de educação superior 

e de cursos de graduação e sequenciais. Atualmente é a Portaria Normativa do MEC 

n. 21 de 21 de dezembro de 2017 que dispõe sobre o sistema e-Mec.  

 

Importante salientar que regulação, supervisão e avaliação são atividades distintas, 

mas interligadas, em que a supervisão tem como fundamento zelar pela 

conformidade da oferta de educação superior no sistema federal de ensino com a 

legislação aplicável. E a avaliação realizada pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES) constituirá referencial básico para os processos de 

regulação e supervisão da educação superior, a fim de promover a melhoria de sua 

qualidade (Brasil, 2006). 
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A regulação da educação superior se dá por meio de autorização e avaliação de 

qualidade das IES e dos cursos. A autorização é realizada por atos administrativos 

que permitem o credenciamento e recredenciamento das instituições superiores. E a 

avaliação permite o reconhecimento e renovação do reconhecimento dos cursos 

superiores (Brasil, 2006). A Tabela 3 apresenta os órgãos que regulam o sistema de 

educação no Brasil: 

 

Tabela 3  

Órgãos reguladores 

Órgãos reguladores (MEC/INEP, 2020) 

MEC 
CNE 
INEP 
CONAES 
SINAES 

 Ministério da Educação  
Conselho Nacional de Educação 
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

Fonte: elaborada pela autora (INEP, 2020). 
 

O desenvolvimento da avaliação institucional no Brasil foi amparado por órgãos que 

a regulam, conforme pode ser observado na Tabela 3. O Ministério da Educação é o 

órgão responsável pela política nacional de educação, pela educação infantil, pela 

educação em geral, compreendendo ensino fundamental, ensino médio, ensino 

superior, educação de jovens e adultos, educação profissional, educação especial e 

educação a distância, exceto ensino militar, pela avaliação, informação e pesquisa 

educacional, pela pesquisa e extensão universitária, pelo magistério; e assistência 

financeira a famílias carentes para a escolarização de seus filhos ou dependentes 

(Brasil, 2020a). 

 

O Conselho Nacional da Educação foi desenvolvido para assegurar a participação 

da sociedade no desenvolvimento, aprimoramento e consolidação da educação 

nacional de qualidade e tem como atribuições normatizar, deliberar e assessorar o 

Ministro da Educação no que se refere à educação. Cabe-lhe ainda a atribuição de 

formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela qualidade do ensino, 

velar pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a participação da 

sociedade no aprimoramento da educação brasileira, emitindo pareceres e decidindo 

privativa e autonomamente sobre os assuntos que lhe são pertinentes, cabendo, no 

caso de decisões das câmaras, recurso ao Conselho Pleno (Brasil, 2020b). 
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O INEP é o órgão de autarquia federal encarregado de avaliações, pesquisas e 

levantamentos estatísticos educacionais do governo federal. O CONAES foi 

instituído para coordenar e supervisionar o SINAES, que analisa as instituições, os 

cursos e o desempenho dos estudantes. O processo de avaliação leva em 

consideração aspectos como ensino, pesquisa, extensão, responsabilidade social, 

gestão da instituição e corpo docente. O SINAES reúne informações do ENADE e 

das avaliações institucionais e dos cursos. As informações obtidas são utilizadas 

para orientação institucional de estabelecimentos de educação superior e para 

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

especialmente para os estudantes, como referência quanto às condições de cursos 

e instituições (INEP, 2015). 

 

2.3.1 Indicadores de qualidade e conceito de avaliação 

 

Segundo Goulart, Oliveira, Sales e Ituassu (2015), o crescimento do setor 

educacional teve um momento no qual havia mais vagas do que demanda, fazendo 

com que as IES trabalhassem seus diferencias para garantir a sua sobrevivência no 

mercado. 

 

A escolha da instituição na qual se quer ingressar não está ligada apenas ao fator 

econômico, visa também a um diferencial na qualidade acadêmica e destaque da 

instituição no âmbito mercadológico. A qualidade é de extrema importância para a 

área da educação e os impactos negativos causados nesse setor são muito mais 

presentes do que em qualquer outro (Goulart et al., 2015). 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) é 

responsável pela condução do sistema de avaliação de cursos superiores no país, 

produzindo indicadores e diversas informações que subsidiam tanto o processo de 

regulamentação exercido pelo MEC, como também garantia de integridade e 

transparência dos dados que mensuram a qualidade da educação superior para toda 

a sociedade (INEP, 2020). 
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A avaliação das IES e de seus cursos pode ser considerada uma oportunidade para 

que os gestores tenham um diagnóstico da IES em relação às demais em âmbito 

nacional e, assim, aprimorar suas condições como fornecedora de serviços 

educacionais. Sendo assim, diversos indicadores como Conceito Preliminar de 

Curso (CPC) e o Índice Geral de Cursos (IGC) foram criados para permitir a 

mensuração da qualidade dos serviços oferecidos pelas IES (INEP, 2020). 

 

Para realização da mensuração da qualidade do desempenho dos alunos, dos 

cursos e das instituições, o Ministério da Educação utiliza os seguintes indicadores 

descritos Tabela 4: 

 

Tabela 4 

Indicadores de qualidade 

Indicadores de Qualidade (INEP, 2020) 

CPC 
 
 
 
 
 

IGC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ENADE 
 
 

IDD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização do ENADE, 
com base na avaliação de desempenho de estudantes, no valor agregado pelo 
processo formativo e em insumos referentes às condições de oferta, corpo docente, 
infraestrutura e recursos didático-pedagógicos, conforme orientação técnica 
aprovada pela CONAES. 
 
Média dos CPCs do último triênio, relativos aos cursos avaliados da instituição, 
ponderada pelo número de matrículas em cada um dos cursos computados; 
média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu 
atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal disponível, convertida para 
escala compatível e ponderada pelo número de matrículas em cada um dos 
programas de pós-graduação correspondentes; distribuição dos estudantes entre 
os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação stricto sensu, 
excluindo as informações do item II para as instituições que não oferecerem pós-
graduação stricto sensu. 
 
Indicador de qualidade que avalia os cursos por intermédio dos desempenhos dos 
estudantes. 
 
Busca mensurar o valor agregado pelo curso ao desenvolvimento dos estudantes 
concluintes, considerando seus desempenhos no ENADE e no ENEM, como 
medida aproximação das suas características de desenvolvimento ao ingressar no 
curso de graduação avaliado. 

IDD: Indicador de diferença dentre os desempenhos observado e esperado.  
Fonte: elaborada pela autora a partir de dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira NEP. (2020). Indicadores de qualidade. Recuperado de: 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-de-qualidade. 

 

Por meio dos indicadores apresentados na Tabela 4, o Ministério da Educação 

individualiza os entes avaliados, observando o resultado obtido para cada um deles. 

Os indicadores de avaliação de cursos e instituições estão atrelados ao resultado 

em comum de cada indicador. O CPC é divulgado após a realização do ENADE. O 
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IGC realiza a média dos últimos três anos do resultado do CPC, analisando as 

matrículas, bem como a média da avaliação dos programas de pós-graduação 

stricto sensu atribuídos pela CAPES na última avaliação trienal e também critérios 

para as IES que não possuem programas de pós-graduação.  O IDD utiliza o valor 

agregado pelo curso em relação ao desempenho dos estudantes concluintes,  

considerando seus desempenhos no ENADE e no Exame Nacional do Ensino Médio 

(ENEM).  

 

Os indicadores de qualidade não se confundem com os conceitos finais de avaliação 

que são dados por meio do conceito de curso (CC) e conceito institucional (CI) 

apresentados na Tabela 5: 

 

Tabela 5 

Conceitos de avaliação 

Conceitos de avaliação (INEP, 2020) 

Conceito de Curso (CC) 
 
 

 

Conceito Institucional (CI) 

 É a nota final de qualidade dada pelo MEC aos cursos de graduação 
das instituições de educação superior no Brasil. Esse conceito final 
é feito a partir de uma avaliação presencial dos cursos e pode 
confirmar ou modificar o CPC.  
 
É o conceito da avaliação in loco feita pelos avaliadores do MEC, 
tendo em visita às instalações da instituição.  

Fonte: elaborado pela autora, a partir dos documentos do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira NEP. (2020). Indicadores de Qualidade. Recuperado de: 
http://portal.inep.gov.br/web/guest/indicadores-de-qualidade. 

 

Conforme apresentado na Tabela 5, o conceito de curso é a nota final de qualidade 

dos cursos. Todos os anos, por meio de Nota Técnica expedida pelo Ministério da  

Educação, são definidos os cursos que irão receber visita. As IES que tiveram  

cursos que receberem nota 1 ou 2 no CPC automaticamente são avaliadas in loco 

pelo MEC. E os cursos com nota igual ou superior a 3 podem solicitar a visita para 

melhorar a nota recebida; caso não solicitem, a nota  válida é a do CPC. 

 

O conceito institucional analisa, em visita à instituição, principalmente seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI), sua gestão, políticas de pessoal, políticas para 

o ensino de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Ganha o CI destaque 

na avaliação proposta pelo SINAES, subsidiando os atos de credenciamento e 

recredenciamento presencial de instituições de educação superior e a transformação 
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da organização acadêmica de faculdade para centro universitário e deste para 

universidade. 

 

Para alcançar a pontuação obtida nos conceitos de avaliação, as instituições e os 

cursos respondem aos elementos constantes nos indicadores fornecidos por 

dimensões formuladas e apresentadas por meio dos instrumentos de avaliação que 

vêm se aprimorando ao longo dos anos. Na próxima seção serão apresentados os 

instrumentos de avaliação utilizados no período de 2008 a 2017, este o último 

vigente.  

 

2.4 Evolução dos instrumentos de avaliação 2008- 2017  

 

Nesta seção são descritos e analisados os documentos de avaliação vigentes entre 

2008 e 2017, a fim de que se possa perceber as alterações e evoluções dos 

instrumentos ao longo desse período. 

 

2.4.1 Instrumentos 2008 

 

De acordo com estudos apresentados por Cardoso (2015) no ano de 2008, estavam 

vigentes oito instrumentos de avaliação para autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento de cursos, credenciamento e recredenciamento de 

instituições de educação superior. A Tabela 6 lista as portarias e informações sobre 

elas. 

Tabela 6 
Evolução dos instrumentos 2008 

Legislação Data Avaliação Categoria 

Portaria 844 30/08/2007 Autorização Curso de Medicina 
Portaria 928 25/09/2007 Autorização Graduação, bacharelados e licenciaturas 
Portaria 1016 30/10/2007 Credenciamento Instituições superiores 
Portaria 1050 07/11/2007 Credenciamento Instituições superiores e polo presencial 
Portaria 1051 07/11/2007 Autorização Educação a distância 
Portaria 91 17/01/2008 Autorização Cursos superiores de Tecnologia 
Portaria 474 14/04/2008 Autorização Curso de Medicina 
Portaria 840 07/08/2008 Autorização Curso de Direito  
Portaria 1081 29/08/2008 Renov. de reconhecimento Graduação presencial e a distância 
Portaria 1264 17/10/2008 Recredenciamento Instituições de Educação Superior 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados de Cardoso, M. R. (2015). Avaliação e acreditação 
no desenvolvimento da educação superior no Brasil. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade 
de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Recuperado de: http://educacao.uniso.br/producao-
discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf. 

http://educacao.uniso.br/producao-discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf
http://educacao.uniso.br/producao-discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf
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Pode-se observar que o Ministério da Educação editava mais de uma portaria de 

instrumentos de avaliação dentro de um mesmo ano e acabavam vigendo dois ou 

mais instrumentos, como verificados nos cursos de Direito e Medicina. Uma 

alteração relevante na Portaria n. 1.264 (Brasil, 2008) foi a inclusão de pontuação 

específica para pontuar as universidades pela existência de programas de pós-

graduação strictu sensu. 

 

2.4.2  Instrumentos  2009 

 

No ano 2009 foram editados quatro novos instrumentos avaliativos (Tabela 7). 

Permaneceram em vigência três instrumentos dos anos anteriores, de acordo com 

estudo apresentado por Cardoso (2015). 

 

Tabela 7 

Evolução dos instrumentos 2009 

Legislação Data Avaliação Categoria 

Portaria 1081 29/08/2008 Renov. de reconhecimento graduação presencial e a distância 
Portaria 928 25/09/2008 Autorização Graduação, bacharelados e licenciaturas 
Portaria 1264 17/10/2008 Recredenciamento Instituições de educação superior 
Portaria 01 05/01/2009 Reconhecimento Cursos de Tecnologia 
Portaria 02 05/01/2009 Reconhecimento Cursos de bacharelado e licenciatura 
Portaria 03 05/01/2009 Reconhecimento Curso de Direito 
Portaria 505 03/06/2009 Reconhecimento Curso de Medicina 

Fonte: elaborada pela autora (2020), com base nos dados de Cardoso, M. R. (2015). Avaliação e 
acreditação no desenvolvimento da educação superior no Brasil. Tese (Doutorado em Educação) - 
Universidade de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Recuperado de: http://educacao.uniso.br/producao-
discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf. 

 

As alterações que ocorreram em 2009 foram nas avaliações para reconhecimento 

dos cursos de Tecnologia, bacharelados e licenciaturas, Direito e Medicina. 

 

2.4.3 Instrumentos 2010 

 

Na Tabela 8 são enumerados os instrumentos vigentes no ano de 2010 em ordem 

cronológica, identificados por suas portarias, vigências, modalidades de avaliação e 

categorias avaliadas. 

 

 

 

http://educacao.uniso.br/producao-discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf
http://educacao.uniso.br/producao-discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf


41 
 

 
  

Tabela 8 

Evolução dos instrumentos 2010 

Legislação Data Avaliação Categoria 

Portaria 1081 29/08/2008 Renov. de reconhecimento Graduação presencial e a distância 
Portaria 928 25/09/2008 Autorização Graduação, bacharelados e licenciaturas 
Portaria 1264 17/10/2008 Recredenciamento Instituições de educação superior 
Portaria 01 05/01/2009 Reconhecimento Cursos de Tecnologia 
Portaria 02 05/01/2009 Reconhecimento Cursos de bacharelado e licenciatura 
Portaria 03 05/01/2009 Reconhecimento Cursos de Direito 
Portaria 505 03/06/2009 Reconhecimento Cursos de Medicina 
Portaria 808 18/06/2010 Autorização Cursos de Pedagogia 
Portaria 459 13/10/2010 Autorização Cursos de Tecnologia 
Portaria nº 
1.326, de 
18/11/2010 

18/11/2010 Autorização, 
Reconhecimento, renovação 

de reconhecimento 

Cursos de graduação: bacharelados e 
licenciatura, na modalidade EaD 

Fonte: elaborada pela autora (2020), com base nos dados de Cardoso, M. R. (2015). Avaliação e 
acreditação no desenvolvimento da educação superior no Brasil. Tese (Doutorado em Educação) - 
Universidade de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Recuperado de: http://educacao.uniso.br/producao-
discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf. 

 

Percebe-se que estavam vigentes todos os instrumentos referentes ao ano de 2009 

acrescidos do instrumento de avaliação para autorização do curso de Pedagogia e 

da Portaria n. 91, que regulava o instrumento de avaliação para autorização de 

cursos superiores de tecnologia alterada pela Portaria n. 459, como detalhado na 

Tabela 8. 

 

2.4.4 Instrumentos 2011 a 2016 

 

Durante os anos de 2011 a 2016 observou-se tendência à unificação dos 

instrumentos pelo INEP, de modo que instrumentos de avaliação de cursos para 

autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento que se apresentavam 

individualizados foram unificados, diminuindo e organizando consideravelmente os 

instrumentos avaliativos, como pode ser notado na Tabela 9. 

 

  

http://educacao.uniso.br/producao-discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf
http://educacao.uniso.br/producao-discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf
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Tabela 9 

Evolução dos instrumentos 2011 a 2016 

Legislação Data Avaliação Categoria 

Portaria 1741 
(vigência 2011 a 2016 
com alterações Portaria 
386 de 10/05/2016) 

12/12/2011 Autorização 
Reconhecimento 

Renov. de reconhecimento 
 

Cursos de graduação superior: 
tecnólogos, bacharelado, e 
licenciaturas, na modalidade 
presencial e a distância 

    

Portaria 92 
(vigência até 2016) 

31 /01/2014 Credenciamento 
Recredenciamento 
Transformação de 

organização acadêmica 

Instituição de educação superior 
presencial 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados de Brasil (2014, 31 de janeiro). Portaria n. 92, de 
31 de janeiro de 2014. Aprova, em extrato, os indicadores do instrumento de avaliação institucional 
externa para os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação de organização 
acadêmica, modalidade presencial, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior - 
SINAES. Recuperado de: http://www.in.gov.br/ autenticidade.html, pelo código 00012014020400001; 
https://www.puc-campinas. edu.br/wp-content/uploads/2016/04/proavi-portaria-mec-n-92-de-31-01-
14.pdf; Cardoso, M. R. (2015). Avaliação e acreditação no desenvolvimento da educação superior no 
Brasil. Tese (Doutorado em Educação) - Universidade de Sorocaba, São Paulo, Brasil. Recuperado 
de: http://educacao.uniso.br/producao-discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf. 

 

A Portaria n. 1.741 de 12 de dezembro de 2011 (Brasil, 2011) revogou as Portarias 

n. 928 de 25 de setembro de 2007; n. 1.051 de 7 de novembro de 2007;  n. 91 de 17 

de janeiro de 2008; n. 474 de 14 de abril de 2008; n. 840 de 4 de julho de 2008; n. 

1.081 de 29 de agosto de 2008; n. 1 de 5 de janeiro de 2009;  n. 2 de 5 de janeiro de 

2009; n. 3 de 5 de janeiro de 2009; n. 505 de 3 de junho de 2009; n. 459 de 13 de 

abril de 2010; n. 808 de 18 de junho de 2010; e a Portaria n. 1.326 de 18 de 

novembro de 2010, passando a viger apenas um instrumento de avaliação. O 

instrumento de avaliação de curso instituído pela Portaria n. 1.741 sofreu algumas 

alterações com a vigência se prolongando até 2016. 

 

No ano de 2016, por meio da Portaria 386 de 10 de maio, foram publicados 

indicadores do instrumento de avaliação de cursos de graduação nos graus de 

tecnologia, de licenciatura e de bacharelado para as modalidades presencial e a 

distância, do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

 

Unificação também ocorreu na modalidade avaliação institucional externa, para atos 

de credenciamento, recredenciamento e transformação de organização acadêmica, 

convalidando em único instrumento até o ano de 2016. 

 

http://educacao.uniso.br/producao-discente/teses/Teses_2015/roberta-cardoso.pdf
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2.4.5 Instrumentos 2017 

 

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) 

elaborou novos instrumentos de avaliação externa para análise da qualidade dos 

cursos de graduação presenciais e a distância, assim como das instituições de 

educação superior.  

 

Os instrumentos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento 

foram editados pela Portaria n. 1.383 de 31 de outubro de 2017 (Brasil, 2017d) e os 

atos de credenciamento, recredenciamento e transformação de organização 

acadêmica  pela Portaria n. 1382 de 31 de outubro de 2017 (Brasil, 2017c) para 

vigência na data de sua publicação, revogando a Portaria n. 386 de 10 de maio de 

2016. Destaca-se que os instrumentos trouxeram relevantes alterações, permitindo 

uma análise qualitativa e menos quantitativa nas avaliações. 

 

Em entrevista publicada em sítio eletrônico, Barbosa (2019) fez algumas 

ponderações sobre os novos instrumentos de avaliação a respeito da subjetividade, 

a necessidade atual de mais exigibilidade na qualidade na oferta e no desempenho 

dos cursos e a dicotomia, sendo a educação direcionada para o ensino no 

instrumento anterior e a educação orientada à aprendizagem no novo. 

 

O mesmo autor relata, ainda, que o novo instrumento de avaliação de cursos 

proporciona força vital ao projeto pedagógico do curso (PPC) e identificação mais 

significativa com a Diretriz Curricular Nacional (DCN), o contexto regional, o perfil 

profissional do egresso, as habilidades e competências a serem desenvolvidas, a 

bibliografia dos cursos e a elaboração de processos que propiciam uma 

aprendizagem a promover sentido e significado ao estudante (Barbosa, 2019). 

 

Na Tabela 10 pode-se apreender a definição do atual processo de avaliação dos 

cursos e das instituições de educação superior do Brasil. 

 

 

 



44 
 

 
  

Tabela 10  

Evolução dos instrumentos 2017 

Legislação Data Avaliação Categoria 

Portaria 1382 31/10/2017 Credenciamento, recredenciamento 
e transformação de organização 
acadêmica 

Instituição de educação superior 
na modalidade presencial e a 
distância 

    

Portaria 1383 31/10/2017 Autorização, reconhecimento e 
renovação de reconhecimento 

Cursos de graduação superior 
na modalidade presencial e a 
distância 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais Anísio Teixeira INEP. (2020). Instrumentos de Avaliação. Recuperado de: 
http://portal.inep.gov.br/instrumento. 

 

Em destaque na Tabela 10 os instrumentos aprovados pela Portaria n. 1382 (Brasil, 

2017c) estabelecem normas para o credenciamento, recredenciamento e 

transformação de organização acadêmica das instituições de educação superior na 

modalidade presencial e a distância. 

 

Os instrumentos aprovados pela Portaria n. 1383 (Brasil, 2017d) são os que 

subsidiam atualmente os atos de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento dos cursos presenciais e a distância. 

 

Na próxima seção são apresentados os indicadores da dimensão didático- 

pedagógica utilizados nos instrumentos nos períodos de 2008 a 2016 para posterior 

verificação de quais indicadores sofreram alterações e quais permaneceram após as 

atualizações  realizadas no ano de 2017.  

 

2.5 Dimensão organização didático-pedagógica nos instrumentos de avaliação 

de cursos presenciais de 2008 a 2016 

 

Os instrumentos de avaliação de cursos são divididos em três dimensões: 

 

a) Dimensão 1 - Organização didático-pedagógica; 

b) dimensão 2 - Corpo docente; 

c) dimensão 3 - Instalações físicas. 
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Cada dimensão estabelece uma categoria de análise, um indicador de conceito e 

critérios de análise, bem como pontuação em uma escala de um a cinco, e alguns 

instrumentos utilizam peso para quantificar a nota. O foco de análise nos 

instrumentos, nesta pesquisa, será dado para a dimensão 1 - organização didático-

pedagógica - conforme registrado na Tabela 11: 

 

Tabela 11 

Indicadores de avaliação da dimensão 1 nos instrumentos de avaliação 2008-2016 - 
continua 
Avaliação para: Categoria Indicadores 

 
 
- Autorização 
- Portaria 844 de 
30 de agosto de 
2007 
- Curso de 
Medicina 
 
 
 Peso 30 

 
 
 
 
 
 

X 

- Contexto educacional 
- Objetivos do curso 
- Perfil do egresso 
- Número de vagas 
 
- Integração com o sistema local e regional de saúde e 

SUS 
- Ensino na área de saúde 
- Conteúdos curriculares 
- Metodologia 
- Estágio supervisionado 
- Atividades práticas de ensino 
- Atendimento ao discente 

Avaliação para: Categoria Indicadores 

- Autorização 
- Portaria 928 de 
25/09/2007 
- Graduação, 
Bacharelados  e 
Licenciaturas 
 
Peso 30 

 
 
 
 

X 
 

- Contexto educacional  
- Objetivos do curso  
- Perfil do egresso  
- Número de vagas  
- Conteúdos curriculares  
- Metodologia  
- Atendimento ao discente  

Avaliação para: Categoria Indicadores 

 
 
 
 
-Autorização 
-Portaria 
 91- 17/01/2008 
-Cursos Superiores 
de Tecnologia 
 
Foi alterada pela  
portaria 459 de 
13/10/2010 
 
Peso 30 

 
 

-Projeto pedagógico do 
curso: 

aspectos gerais 
 
 

 
 
 

-Projeto pedagógico do 
curso: formação 

 
 

 
 

-Administração 
Acadêmica 

 
-Contexto educacional   
-Objetivos do curso   
-Perfil profissional do egresso    
-Número de vagas    
-Estrutura curricular 
 

 
-Contexto educacional 
-Metodologia   
-Atendimento ao discente   
-Composição do Núcleo Docente Estruturante (NDE) 
-Titulação e experiência profissional do NDE  
 

 
-Experiência profissional do NDE  
-Regime de trabalho do NDE    
Titulação e experiência do coordenador do curso   
-Regime de trabalho do coordenador do curso   
-Titulação 
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Tabela 12 

Indicadores de avaliação da dimensão 1 nos instrumentos de avaliação 2008-2016 - 
continua 
Avaliação para: Categoria Indicadores 

 
 
 
 
- Autorização 
- Portaria 474 de 
14/04/2008 
- Curso de 
Medicina 
 
 
Peso 30 

 
 

-Projeto dos cursos: 
aspectos gerais 

 

 

 

 

-Projeto do curso: 
formação 

-Perfil do egresso  
-Objetivos do curso  
-Relação entre número de vagas e formação nos serviços 
de saúde  
-Integração com o sistema local e regional de saúde e 
SUS  
-Ensino na área de saúde 
- Impacto social na demanda de profissionais 
 

 
-Matriz curricular  
-Conteúdos curriculares  
-Metodologia  
-Estágio supervisionado  
-Atividades práticas de ensino  
-Processo de avaliação 

Avaliação para: Categoria Indicadores 

 
 
 
-Autorização 
-Portaria 840 de 
07/08/2008 
-Curso de Direito 
 

-Projeto dos cursos: 
aspectos gerais 

 

 
-Projeto do curso: 

formação 

-Objetivos do curso   
-Número de vagas 
 

 
-Matriz curricular   
-Conteúdos curriculares    
-Metodologia   
-Atendimento ao discente  

Avaliação para: Categoria Indicadores 

-Renovação de 
reconhecimento 
-Portaria 1081de 
29/08/2008 
 
-Graduação 
presencial e a 
distância 
 
Peso 40 

 
 
 
 

X 
 

-Implementação das políticas institucionais constantes no 
PDI, no âmbito do curso. 
-Funcionamento de instância(s) coletiva(s) de deliberação 
e discussão de questões inerentes ao desenvolvimento e 
qualificação do curso. 
-Coerência do PPC e do currículo com as Diretrizes 
Curriculares Nacionais. 
-Coerência entre o PPC e o modelo de Educação a 
Distância utilizado (indicador exclusivo para EAD). 
- Efetividade na utilização dos mecanismos gerais de 
interação entre professores, alunos, tutores e tecnologias 
(indicador exclusivo para EAD). 
- Adequação e atualização das ementas, programas e 
bibliografias dos componentes curriculares, considerando 
o perfil do egresso. 
- Adequação dos recursos materiais específicos do curso 
(laboratórios e instalações específicas, equipamentos e 
materiais) com a proposta curricular. 
- Coerência dos procedimentos de ensino-aprendizagem 
com a concepção do curso. 
- Atividades acadêmicas articuladas à formação:  
a) prática profissional e/ou estágio (NSA*); 
b) trabalho de conclusão de curso (TCC) (NSA);  
c) atividades complementares e estratégias de 
flexibilização curricular. 
- Ações implementadas em função dos processos de 
autoavaliação e de avaliação externa (ENADE e outros). 
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Tabela 13 

Indicadores de avaliação da dimensão 1 nos instrumentos de avaliação 2008-2016 - 
continua 
Avaliação para: Categoria Indicadores 

-Reconhecimento 
- Portaria 01 de 
05/01/2009 
-Cursos de 
Tecnologia 
 
Peso 40 

 
- Projeto dos cursos: 

aspectos gerais 
 
 

 
- Projeto do curso: 

formação 

-Contexto educacional 
-Objetivos do curso 
-Perfil profissional do egresso 
- Número de vagas 
 

-Estrutura curricular 
-Conteúdos curriculares 
-Metodologia 
-Atendimento ao discente 

Avaliação para: Categoria Indicadores 

 
-Reconhecimento 
-Portaria 02 de 
05/01/2009 
-Cursos de 
Bacharelado e 
Licenciatura 
 
Peso 40 

 
 
 
 
 

X 
 

- Implementação das políticas institucionais constantes do 
PDI, no âmbito do curso 

- Autoavaliação do curso 
- Atuação do coordenador do curso 
- Objetivos do curso 
- Perfil do egresso 
- Número de vagas 
- Conteúdos curriculares 
- Metodologia 
- Atendimento ao discente 
- Estímulo a atividades acadêmicas 
- Estágio supervisionado e prática profissional 
- Atividades complementares 

Avaliação para: Categoria Indicadores 

 
-Reconhecimento 
- Portaria 03 
05/01/2009 
- Curso de Direito 
 
Peso 40 

-Projeto dos cursos: 
aspectos gerais 

 

-Projeto do curso: 
formação 

 
 

-Objetivos do curso 
-Número de vagas 
 

- Matriz curricular 
- Conteúdos curriculares 
- Metodologia 
- Atendimento ao discente 

Avaliação para: Categoria Indicadores 

 
 
 
 
 
-Reconhecimento 
-Portaria 505 de 
03/06/2009 
-Curso de Medicina 
 
 
Peso 30 

- Projeto pedagógico 
do curso: 

aspectos relacionados 
aos serviços de saúde 

 
 
 

 
 

- Projeto Pedagógico 
do curso: formação 

 
 

-Projeto Pedagógico 
do Curso: sistema de 
avaliação do curso 

-Projeto Pedagógico 
do Curso: aspectos 

gerais 

-Relação entre número de vagas e formação nos serviços 
de saúde  
-Integração com o sistema local e regional de saúde e 
SUS  
-Ensino na área de saúde  
-Impacto social na demanda de profissionais da área da 
saúde 

-Matriz curricular  
-Conteúdos curriculares  
-Metodologia  
-Estágio supervisionado  
-Atividades práticas de ensino  
-Processo de avaliação do aluno 

 
-Processo de avaliação do curso 
 

-Perfil do egresso  
-Objetivos do curso 
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Tabela 14 

Indicadores de avaliação da dimensão 1 nos instrumentos de avaliação 2008-2016 - 
continua 

Avaliação para: Categoria Indicadores 

 
- Autorização 
-Portaria 808 
18/06/2010 
-Cursos de 
Pedagogia 
 
 
Sem Peso  

-Perfil do Egresso 
 
 
 
 

 
 

Objetivos do curso 
 
 
 
 

 
 
 
 

Metodologia 
 
 
 

 
 

 
Matriz Curricular 

 
 
 
 
 
 

Conteúdos 
curriculares 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Coerência da 
bibliografia 

 

Perfil do egresso coerente, prioritariamente como professor da 
educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental e 
complementarmente com a pesquisa na área educacional, a 
gestão de processos educativos e da organização e 
funcionamento de sistemas e instituições de educação. 

 
Adequação dos objetivos considerando coerência com o perfil 
do egresso; prioridade na formação do professor para a 
educação infantil e os anos iniciais do ensino fundamental; 
pesquisa na área educacional; gestão de processos educativos 
e da organização e funcionamento de sistemas e instituições de 
educação. 

 
Adequação aos objetivos do curso em direção ao perfil 
profissional de formação, considerando os seguintes aspectos: 
a interdisciplinaridade; o desenvolvimento do espírito científico; 
o trabalho em equipe e colaborativo; as práticas educacionais 
adequadas à educação infantil e aos anos iniciais do ensino 
fundamental; à gestão de processos educativos e da 
organização e funcionamento de sistemas e instituições de 
educação. 
 

Manutenção da coerência da matriz curricular com o perfil 
definido ou com os objetivos propostos, considerando os 
aspectos: dimensionamento das cargas horárias em função dos 
conteúdos; ementas e bibliografias. 

 
Relevância dos conteúdos, considerando os seguintes 
aspectos: atualização; as diversas abordagens do conhecimento 
pedagógico, das áreas de experiência e conhecimento relativas 
à educação infantil e dos anos iniciais do ensino fundamental 
(alfabetização e metodologias específicas: Matemática, 
Ciências, Meio Ambiente e Saúde; História; Geografia e Arte); a 
realidade dos diferentes espaços de atuação e suas relações 
com as comunidades; as políticas educacionais e seus 
processos de implementação; o contexto sociocultural e sua 
diversidade; a organização e gestão de sistemas e instituições 
de educação; a produção e difusão do conhecimento científico-
tecnológico do campo educacional, a interdisciplinaridade; a 
contextualização; a pertinência; a relevância social e ética. 
 

 
Adequação e coerência da bibliografia efetivamente utilizada em 
cada unidade curricular, considerando a atualização e os 
aspectos teórico-práticos da formação. 
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Tabela 15 

Indicadores de avaliação da dimensão 1 nos instrumentos de avaliação 2008-2016 – 
continua 

Avaliação para: Categoria Indicadores 

- Autorização 
-Portaria 808 
18/06/2010 
-Cursos de 
Pedagogia 
 
 
Sem Peso 

Processo de 
avaliação da 

aprendizagem 
 
 
 

 

 
Alfabetização e 

letramento 
 
 
 

 
 

Integração do 
aluno à prática 

educativa 
 
 

-Integração com os 
sistemas públicos 

de ensino, 
municipal, estadual 
e Distrito Federal 

 

 

 
-Estágio 

Supervisionado 

 
 
 

 

 
 

-Atividades 
complementares 

 
 
 

 
-Atendimento ao 

discente 
 
 

 
-Número de vagas 

Adequação do processo efetivamente implantado de avaliação 
de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores dos alunos, 
com utilização de instrumentos de diversas naturezas, incluídos 
os de avaliação individual, garantindo processos de 
recuperação, quando necessários. 
 

Adequação do PPC efetivamente implementado para a 
formação de professores alfabetizadores, considerando os 
aspectos: o processo de desenvolvimento da linguagem desde 
a educação infantil, os fundamentos da alfabetização, a 
metodologia da alfabetização, os processos de leitura e de 
produção textual. 
 

 
Integração do aluno à prática educativa da educação infantil e 
dos anos iniciais de ensino fundamental, por meio de vivências 
e experiências com a gestão, as crianças, suas condições, 
diferenças e diversidades, suas famílias e os contextos das 
instituições em suas comunidades. 
 

 
 
Execução das ações previstas no(s) convênio(s) de cooperação 
com creches/escolas dos sistemas de ensino municipal, 
estadual ou distrital. 
 

 
Estágio supervisionado considerando os aspectos: 
regulamentação, periodicidade das visitas de acompanhamento 
dos professores supervisores, período de realização, plano de 
trabalho definido que se articule à proposta pedagógica da 
creche/escola campo de estágio. 
 

 
Adequação das atividades considerando os aspectos: efetiva 
implantação, regulamentação; articulação com o perfil 
profissional do licenciado em Pedagogia; pela pertinência dos 
temas e sua transversalidade (sustentabilidade, diversidade, 
direitos humanos e outros); atendimento às diretrizes 
curriculares do curso de Pedagogia, financiamento e apoio à 
participação em eventos internos e externos. 
 

 
Implementação de programas de atendimento extraclasse e 
atividades de nivelamento, além de apoio psicopedagógico 
oferecido pela instituição. 
 

 
Correspondência do número de vagas ao dimensionamento do 
corpo docente ou à infraestrutura da IES no âmbito do curso. 
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Tabela 16 

Indicadores de avaliação da dimensão 1 nos instrumentos de avaliação 2008-2016 - 
conclui 

Avaliação para: Categoria Indicadores 

- Autorização 
-Portaria 808 
18/06/2010 
-Cursos de 
Pedagogia 
 

Sem Peso 

- Autoavaliação do 
curso 

Avaliação do funcionamento dos mecanismos de autoavaliação 
no âmbito do curso e implementação de ações de atualização e 
melhorias do PPC em decorrência dos relatórios produzidos 
pela autoavaliação e pela avaliação externa (ENADE e outros). 

 
-Autorização 
-Reconhecimento 
-Renovação de 
Reconhecimento 
-Portaria 1741 
12/12/2011 
 
-Cursos de 
graduação 
superior: 
tecnólogos, 
bacharelado, e 
licenciaturas, na 
modalidade 
presencial e a 
distância 
vigente até 2016  
 
-Alteração da  
Portaria 386 de 
10/05/2016 

 -Contexto educacional 
-Políticas institucionais no âmbito do curso 
-Objetivos do curso 
-Perfil profissional do egresso 
-Estrutura curricular 
-Conteúdos curriculares 
-Metodologia 
-Estágio curricular supervisionado 
-Atividades complementares 
-Trabalho de conclusão de curso (TCC) 
-Apoio ao discente 
-Ações decorrentes dos processos de avaliação do curso 
-Atividades de tutoria 
-Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo 
ensino-aprendizagem 
-Material didático institucional 
-Mecanismos de interação entre docentes, tutores e estudantes. 
-Procedimentos de avaliação dos processos de ensino-
aprendizagem. 
-Número de vagas 
-Integração com as redes públicas de ensino 
-Integração com o sistema local e regional de saúde e o SUS 
-Ensino na área de saúde 
-Atividades práticas de ensino 

TCC: trabalho de conclusão de curso; TIC: tecnologia de informação e comunicação; NSA: não se 
aplica. 
Fonte: elaborada pela autora com base nos instrumentos de avaliação para autorização, 
reconhecimento e renovação de reconhecimento de 2008 a 2016 (Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira INEP). (2020). Recuperado de: 
http://portal.inep.gov.br/instrumento.  

 

Na Tabela 11 foram transcritos todos os indicadores dos instrumentos de avaliação 

da dimensão 1 no período 2008-2016, referente a autorização, reconhecimento e 

renovação de reconhecimento. 

 

Esses indicadores inicialmente são utilizados pela instituição para alimentar o 

formulário eletrônico no sistema e-Mec com o auxílio do procurador institucional  

dando informações a respeito de cada  dimensão. E é por meio das informações 

lançadas que o INEP se substancia para a avaliação in loco na IES. As dimensões 

avaliadas trabalham com indicadores em uma escala de um a cinco. 
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No decorrer dos anos o Ministério da Educação teve vários instrumentos vigentes, 

mas a partir do ano de 2017 a avaliação da educação superior passou a ser guiada 

apenas por dois instrumentos. 

 

Na próxima seção acentuam-se o que permaneceu e quais indicadores foram 

excluídos no instrumento de 2017, fazendo uma comparação com o instrumento de 

2016, vigente até então. 

 

2.5.1 Permanência e rupturas no instrumento de curso na dimensão didático-

pedagógica de 2017 em comparação ao instrumento de 2016 

 

Em 2017 ocorreu a atualização do instrumento para avaliação institucional de 

instituição de educação superior e avaliação de curso de graduação nas 

modalidades presencial e a distância nos atos de credenciamento e 

recredenciamento, autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento, 

resultando na implantação de apenas um instrumento vigente para cada modalidade 

de avaliação.  

 

No instrumento de 2016 o layout é pouco explicativo e os pesos para as dimensões 

se apresentam da seguinte forma para autorização:  

 

a) Organização didático-pedagógica – peso 30;  

b) corpo docente e tutorial – peso 30; 

c)  infraestrutura – peso 40.  

 

A ênfase de pontuação na autorização é dada para a infraestrutura da IES que 

receberá os cursos em avaliação, o que difere na base de pontuação do instrumento 

de 2017. Para critérios de pontuação na renovação e renovação de reconhecimento, 

os pesos ficaram assim divididos: 

 

a) Organização didático-pedagógica – peso 40; 

b) corpo docente e tutorial – peso 30; 

c)  infraestrutura – peso 30.  
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Nesses atos a ênfase de pontuação foi aplicada à dimensão didático-pedagógica, o 

que também teve alterações no instrumento de 2017. As mudanças no instrumento 

de 2017 começaram a partir do layout, que propuseram a apresentação do 

instrumento de forma clara ao avaliador e os leitores. Em seu corpo o instrumento 

introduz o tema, esclarecendo como é realizado o cálculo dos conceitos. Traz ainda 

os pesos de cada dimensão, explica como e por quem o instrumento foi elaborado e 

norteia o avaliador com os critérios de pontuação para cada indicador. 

 

Dessa feita, no instrumento de 2017 os critérios abrangidos para autorização   

apresentam o cálculo utilizado para obtenção do CC, considerando os pesos 

atribuídos às três dimensões do instrumento de avaliação. Assim, para o ato esse 

instrumento tem as seguintes dimensões e pesos:  

 

a) Organização didático-pedagógica: peso 40; 

b) corpo docente e tutorial: peso 20;  

c) infraestrutura: peso 40.  

 

Para critérios de reconhecimento e renovação de reconhecimento o cálculo utilizado 

para obter o CC considera pesos atribuídos às três dimensões do instrumento de 

avaliação. Assim, para os atos pertinentes a esse instrumento utilizam-se: 

 

a) Organização didático-pedagógica: peso 30;  

b) corpo docente e tutorial: peso 40;  

c)  infraestrutura: peso 30 (INEP, 2020). 

 

A diferença nos pesos em cada ato avaliativo se dá pela relevância em cada 

dimensão. No ato de autorização os destaques de maior pontuação são aplicados 

na dimensão didático-pedagógica e na infraestrutura, que tem que estar 

efetivamente elaborada e construída, respectivamente, diferente do corpo docente, 

que tem caráter de existência potencial. Já no ato de reconhecimento e renovação 

de reconhecimento o destaque de pontuação é dado ao corpo docente, tendo em 

vista que o curso já se encontra em funcionamento e as contratações são efetivas.  

Para elaboração sistêmica das pontuações acerca das dimensões foi necessário 
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realizar algumas atualizações nos instrumentos. As atualizações nos instrumentos 

avaliativos foram revisadas pela equipe da Coordenação-Geral de Avaliação in loco. 

Foi constituído um comitê gestor por meio da Portaria nº 670, de 11 de agosto de 

2017, no âmbito da Diretoria de Avaliação da Educação Superior (DAES), para 

análise, revisão e adequações dos instrumentos de avaliação externa. Esse grupo 

foi integrado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP), Secretaria de Educação Superior (SESU), Secretaria de Regulação 

e Supervisão da Educação Superior (SERES), Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (CAPES), Conselho Nacional de Educação (CNE) e 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) (INEP, 2020). 

 

No instrumento de avaliação 2016 eram 36 indicadores para análise da dimensão 

didático-pedagógica. No instrumento de 2017 foram atribuídos 24 indicadores para 

análise nos dois instrumentos de autorização, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento e credenciamento e recredenciamento com relevantes mudanças 

na subjetividade imposta no instrumento, grande destaque ao ensino-aprendizagem, 

relevância para inovação, planejamento, tecnologia, PPC, NDE e evasão. Essas 

alterações acerca da dimensão didático-pedagógica e a comparação entre os dois 

instrumentos encontram-se na Tabela 17. 
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Tabela 17 

Comparativo dimensão pedagógica 2016 e 2017 - continua 

Dimensão Didático-Pedagógica 

2016 2017 

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 
1.6 Conteúdos curriculares 
1.7 Metodologia 
1.8 Metodologia 
1.9 Estágio curricular supervisionado 
1.10 Estágio curricular supervisionado 
1.11 Estágio curricular supervisionado - relação 
com a rede de escolas da educação básica 
1.12. Estágio curricular supervisionado - relação 
entre licenciandos, docentes e supervisores da 
rede de escolas da educação básica 
1.13 Estágio curricular supervisionado - relação 
entre teoria e prática 
1.14 Atividades complementares 
1.15 Trabalho de conclusão de curso (TCC) 
1.16 Apoio ao discente 
x 
 
1.17 Ações decorrentes dos processos de 
avaliação do curso 
1.18 Atividades de tutoria 
X 
 
1.19 Tecnologias de informação e comunicação 
(TICs) no processo ensino-aprendizagem, 
conforme o PPC 
x 
1.20 Material didático institucional 
1.21 Mecanismos de interação entre docentes, 
tutores e estudantes 
1.22 Procedimentos de avaliação dos processos 
de ensino-aprendizagem 
1.23 Número de vagas 
1.24 Integração com as redes públicas de ensino 
1.25 Integração do curso com o sistema de saúde 
local e regional/SUS - relação alunos/docente ou 
preceptor 
1.26 Interação do curso com o sistema de saúde 
local e regional/SUS - relação alunos/usuário 
1.27 Atividades práticas de ensino 
1.28 Atividades práticas de ensino para área da 
saúde 
1.29 Atividades práticas de ensino para 
Licenciaturas 
1.30 Educação em saúde 
1.31 Gestão em saúde 

X 
1.1 Políticas institucionais no âmbito do curso 
1.2 Objetivos do curso 
1.3 Perfil profissional do egresso 
1.4 Estrutura curricular 
1.5 Conteúdos curriculares 
1.6 Metodologia 
X 
1.7 Estágio curricular supervisionado 
X 
1.8 Estágio curricular supervisionado - relação com 
a rede de escolas da educação básica 
X 
 
 
1.9 Estágio curricular supervisionado - relação teoria 
e prática 
1.10 Atividades complementares 
1.11 Trabalho de conclusão de curso (TCC) 
1.12 Apoio ao discente 
1.13 Gestão do curso e os processos de 
avaliação interna e externa 
X 
 
1.14 Atividades de tutoria 
1.15 Conhecimentos, habilidades e atitudes 
necessárias às atividades de tutoria 
1.16 Tecnologias de informação e comunicação 
(TIC) no processo ensino aprendizagem 
 
1.17 Ambiente virtual de aprendizagem (AVA) 
1.18 Material didático 
X 
 
1.19 Procedimentos de acompanhamento e de 
avaliação dos processos de ensino aprendizagem 
1.20 Número de vagas 
1.21 Integração com as redes públicas de ensino 
1.22 Integração do curso com o sistema local e 
regional de saúde (SUS) 
 
X 
 
X 
1.23 Atividades práticas de ensino para áreas da 
saúde 
1.24 Atividades práticas de ensino para licenciaturas 
 
X 
X 
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Tabela 187 

Comparativo dimensão pedagógica 2016 e 2017 - conclui 

Dimensão Didático-Pedagógica 

2016 2017 

1.32 Articulação entre a graduação em Medicina 
e os programas de residência próprios e/ou em 
parceria, conforme o PPC 
1.33 Responsabilidade Social 
1.34 Integração do curso com a comunidade 
locorregional 
1.35 Segurança do usuário do SUS 
1.36 Participação dos discentes no 
acompanhamento e na avaliação do PPC 

X 
 
 
X 
X 
 
X 
X 

Fonte: elaborada pela autora com base em dados do INEP. (2020). INEP. (2020). Brasil (2017c, 13 
de dezembro. Portaria n. 1.382, de 31 de outubro de 2017. Aprova, em extratos, os indicadores dos 
Instrumentos de Avaliação Institucional Externa para os atos de credenciamento, recredenciamento e 
transformação de organização acadêmica nas modalidades presencial e a distância do Sinaes. 
Recuperado de: https://abmes.org.br/arquivos/legislacoes/Port-MEC-1382-2017-10-31.pdf. 

 

As alterações no instrumento de avaliação de curso apresentados na Tabela 17 

estão destacadas pelo negrito nos indicadores que sofreram modificação ou foram 

inseridos e pelo X, que indica a ruptura do indicador.  

 

O que se verifica nessa dimensão são algumas diferenças na forma escrita, inclusão 

de termos em indicadores, inclusão de novos indicadores e exclusão de outros. Uma 

das grandes alterações se deu na forma de análise e preenchimento do formulário 

eletrônico, destacando-se o instrumento de 2017 com caráter matricial e com nova 

estrutura para identificar as condições individualizadas das instituições e dos cursos 

superiores (INEP, 2020). 

 

As alterações trazidas pelos instrumentos de 2017 tonaram mais viáveis as análises 

por meio das comissões de avaliadores, possibilitando o manejo mais enfático das 

informações e com os critérios de análise voltados especificamente para o ato 

autorizativo. 

  

A primeira mudança se deu na análise preliminar dos instrumentos, visto que 

introduziu novas informações relevantes para a compreensão da IES e do curso, 

conforme o caso, bem como alterados itens para a obtenção de dados mais precisos 

acerca da IES ou do curso avaliados.  
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Os novos instrumentos apresentam seus critérios de análise seguindo a forma 

aditiva, considerando-se cada conceito do indicador. Dessa forma: 

 

a) Os conceitos 1 e 2 apresentam ausências relativas ao critério de análise do 

conceito 3, em torno do qual se caracteriza a suficiência no tocante a cada 

objeto de avaliação;  

b) o conceito 4 mostra critérios aditivos em relação ao conceito 3, e o mesmo 

ocorre com o conceito 5 em relação ao 4 da seguinte forma:  

  INSATISFATÓRIO = ausência crítica do objeto de avaliação ou de 

evidência dos atributos descritos no conceito 2;  

  PARCIALMENTE SATISFATÓRIO = ausência de evidências dos atributos 

descritos no conceito 3;  

 SATISFATÓRIO = evidências para os atributos apresentados nos 

descritores do conceito 3; 

 BOM = evidências para os atributos apresentados nos critérios de análise 

do conceito 3 e do(s) critério(s) aditivo(s) do conceito 4  

c) MUITO BOM = evidências para os atributos apresentados nos critérios de 

análise do conceito 3 e do(s) critério(s) aditivo(s) dos conceitos 4 e 5 (Brasil, 

2017b). 

 

A utilização do aditivo é concomitantemente ou não frente à análise dos indicadores 

nos seguintes casos: 

 

a) I - apresentando um critério (qualidade) adicional a ser verificado/investigado 

in loco ou;  

b) II - sugerindo diferentes níveis de complexidade em que o critério de análise 

pode se apresentar (Brasil, 2017b). 

 

Conforme a Nota Técnica no. 16 (Brasil, 2017b), a inserção e modificação dos 

indicadores foram realizadas em função de múltiplos fatores, qualitativos e 

quantitativos, a saber:  
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I - a imposição de novas exigências pela legislação e, com elas, a 
necessidade de novos indicadores, critérios de análise e atributos que 
proporcionassem uma leitura abrangente do contexto emergente;  
II - a demonstração de que alguns atributos poderiam ser agrupados como 
critérios de análise de outros indicadores, sem a perda de qualidade e de 
informação relevante para o público estratégico, e com uma perspectiva 
distinta desses atributos, a partir do exame do conteúdo dos critérios de 
análise;  
III - o estudo dos indicadores a partir dos atos de entrada e de permanência, 
no sentido de maximizar a importância relativa dos indicadores de maior 
expressão em função de cada ato;  
IV - a otimização da compreensão e da interpretação objetiva dos critérios de 
análise por meio do acréscimo de atributos passíveis de verificação in loco; e 
V - os estudos estatísticos descritivos e da qualidade psicométrica dos 
instrumentos que apontaram o comportamento dos indicadores ao longo do 
tempo e permitiram uma linha histórica dos dois últimos instrumentos de 
avaliação de cursos de graduação, permitindo identificar possibilidades de 
exclusão, de aglutinação e de manutenção (Brasil, 2017b, s.p.).  

 

Os instrumentos anteriores atendiam a uma forma de cálculo direcionado a uma 

média direta aplicada quantitativamente. Os critérios que se apresentavam 

anteriormente, em sua maioria com análise totalmente quantitativa e mensurável, 

sofreram a alteração para análise qualitativa no instrumento de 2017, por meio da 

alteração dada à redação dos critérios avaliados, de forma a ser compreendido por 

todos, esperando resultados positivos induzidos pelo objeto de avaliação para o 

curso. 

 

Os indicadores que receberam alterações e os indicadores incluídos esperam que 

os cursos atendam aos critérios propostos da seguinte maneira: 

 

a) Indicador 1.13- Gestão do curso e os processos de avaliação interna e 

externa: o indicador espera que a IES discrimine claramente as ações de 

autoavaliação existentes no curso por meio de instrumentos próprios 

realizados por suas reuniões pedagógicas, utilização dos resultados das 

avaliações do ENADE, da CPA e outros meios de avaliação próprios da 

instituição avaliada, suas metodologias de planejamento, que no decorrer do 

tempo subsidiam as alterações do curso e a interação com apresentação dos 

resultados para a comunidade acadêmica, bem como a preparação e atenção 
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a avaliação externa. Nesse indicador também é importante que a IES 

destaque o papel do NDE no processo autoavaliação e gestão do curso. 

b) Indicador 1,15- Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às 

atividades de tutoria: nesse indicador é necessário observar se os 

conhecimentos, habilidades e atitudes dos profissionais de tutoria são 

adequados e se estão em conformidade com o projeto pedagógico de curso. 

É necessário ainda demonstrar que a IES mantém um programa de 

qualificação periódica para os tutores para que possam se adequar às novas 

tendências e tecnologias. 

c) Indicador 1.16- Tecnologias de informação e comunicação (TIC) no processo 

ensino aprendizagem: este indicador é para as IES que oferecem cursos na 

modalidade a distância e para cursos presenciais que ofertam disciplinas 

(integral ou parcialmente) na modalidade a distância conforme Portaria n. 

1.134 (Brasil, 2016). A IES precisa demonstrar que os cursos e/ou disciplinas 

que oferecem na modalidade a distância têm tecnologia apta para utilização 

da plataforma moodle, sites, blogs, softwares, entre outros mecanismos que 

possibilitem a realização das atividades e propiciem acesso a informação e 

aprendizagem. 

d) Indicador -1.17: Ambiente virtual de aprendizagem (AVA): este indicador é 

para as IES que oferecem cursos na modalidade a distância e para cursos 

presenciais que ofertam disciplinas (integral ou parcialmente) na modalidade 

a distância, conforme Portaria n. 1.134 (Brasil, 2016). É importante que o 

AVA, que deve constar no PPC, apresente materiais, recursos e tecnologias 

apropriadas, para o desenvolvimento das atividades bem como a interação 

dos tutores, discentes e docentes, sobre o conteúdo oferecido em cada 

disciplina, sempre buscando melhoria efetiva no oferecimento dessa 

tecnologia. 

e) Indicador-1,19: procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos 

processos de ensino-aprendizagem: Nesse indicador as IES precisam 

salientar que seus cursos apresentam metodologias que façam a correlação 

do perfil do egresso com os objetivos do curso; deve ainda apresentar 

características inclusivas que atendam às legislações pertinentes acerca da 

diversidade, viabilizando o ensino-aprendizagem.  
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Observando-se esses indicadores, pode-se afirmar que as habilidades gerenciais de 

diretores, coordenadores e professores são essenciais para a sobrevivência das 

IES. Na próxima seção são discutidas as funções do processo administrativo à luz 

da avaliação institucional. 

 

2.6 As funções do processo administrativo na avaliação institucional 

  

As instituições de ensino, quando são avaliadas, recebem visita técnica de 

avaliadores do INEP que são orientados a analisar os documentos da IES para 

subsidiarem as informações para formulação do relatório final da avaliação.  O 

avaliador, quando realiza a avaliação da dimensão organização didático-pedagógica, 

tem como fonte de pesquisa o Plano de Desenvolvimento Institucional, o projeto 

pedagógico de curso e, quando houver, diretrizes nacionais curriculares (INEP, 

2020). O PDI traz toda a estrutura de uma IES e qual o seu caminho a ser 

percorrido, traçando as diretrizes pedagógicas que direcionam as suas ações, sua 

estrutura organizacional, bem como as ações que deverão ser desenvolvidas no 

período proposto. Todo esse processo é estruturado pelas funções do processo 

administrativo, conforme verificado por Tamayo (2016) em seu artigo “Planeamiento 

estrategico en universidades de America Latina”, que compara uma instituição de 

ensino superior a uma organização empresarial. 

 

Chiavenato (2000) sugere que as funções da administração são: planejamento, 

organização, direção e controle, em que planejar é formular objetivos e traçar os 

meios para alcançá-los; organizar é modelar o trabalho, separar os recursos e 

coordenar as atividades objetivando o resultado por meio do desempenho, produtos, 

serviços, eficiência e eficácia; dirigir é designar pessoas, conduzir seus esforços, 

motivar e liderar; e controlar é monitorar as atividades e corrigir os desvios. Os 

ensinamentos de Chiavenato (2000) estão ilustrados na Figura 2. 
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Figura 2 
As quatro funções da administração. 
Fonte: elaborada pela autora com base nos dados de Chiavenato, I. (2000). Introdução à teoria geral 

da administração. (6. ed.). Rio de Janeiro: Campus. 
          
Segundo Maximiniano (2004), planejar é ao mesmo tempo um processo, uma 

habilidade e uma atitude; é determinar uma ação para alcançar um objetivo futuro 

utilizando métodos para definir objetivos e meios para almejar os resultados dentro 

de determinado prazo; passar de uma situação conhecida para uma situação 

desejada; construir uma situação nova definindo um objetivo, bem como suas 

alternativas; e escolher uma trajetória para a ação. Maximiniano (2004) relata ainda 

que planejar é traçar um plano e esse plano contém pelo menos três características, 

quais sejam: objetivo, meios para realizar o objetivo, previsão de meios ou 

instrumento de controle. Esses elos determinam que o objetivo se denomine 

planejamento estratégico e os meios de realização e controle se denominem 

planejamento operacional. 

 

Barreto (2019) entende que planejamento estratégico é salutar tanto para gestores 

quanto para as organizações e que planejar atende ao resultado de pensar, indagar 

e questionar quando, quem e por quê.  

 

Planejamento 

Organização 

Direção 

Controle 
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Em seus estudos, Silva (2008 como citado em Francisco, Costa, Santos e Ramos 

2013) considera como referência para o planejamento de uma IES a utilização do 

PDI para o desenvolvimento de indicadores e apoio na tomada de decisões na 

gestão de IES. Isso corrobora o entendimento de Dias e Ktzer (2007 como citado em 

Nunes, Duarte & Pereira, 2017), que alertam que para auxiliar a avaliação 

institucional é necessário o planejamento por meio de indicadores levando em conta 

o projeto pedagógico, recursos humanos, a infraestrutura e a gestão como meio de 

planejamento. 

 

As universidades são como organizações coorporativas e profissionais, porém com 

características particulares e por isso requerem uma gestão organizacional diferente, 

sendo que o primeiro passo para uma gestão eficiente é o planejamento (Tamayo, 

2016). Tamayo (2016) também afirma que as IES, assim como as empresas, devem 

desenvolver seu processo de planejamento, o que implica a formulação e 

implementação de estratégias que combinem aspectos técnicos e políticos. 

  

Em seu estudo, Tamayo (2016) refere que as IES da América Latina utilizam 

critérios de planejamento para permanência no mercado e que existe uma escala de 

tempo para implementação de cada plano, sendo que os mais frequentes (42%) são 

os planos de cinco anos. Planos de médio prazo predominam (2/3) em relação a 

planos de longo prazo (mais de 10 anos) e sua elaboração atende à participação de 

vários atores da comunidade acadêmica e membros da sociedade civil. 

  

Nesse contexto, a pesquisa de Tamayo (2016) está em consonância com a Lei dos 

SINAES, que solicita que as IES elaborem o PDI para vigorar no período de cinco 

anos. O PDI contém a missão da IES e aquilo a que ela se propõe - as diretrizes 

pedagógicas que orientam suas ações, a sua estrutura organizacional e as 

atividades acadêmicas que desenvolve e/ou que pretende desenvolver, ou seja, seu 

planejamento (Brasil, 2004). A obrigatoriedade para a apresentação do PDI foi 

instituída pela Resolução n. 10 de 11 de março de 2002 do Conselho Nacional da 

Educação (Brasil, 2002).  
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Outra função da administração é a organização. Para Maximiniano (2004), 

organização é um conjunto de atributos ordenados que seguem algum critério. 

Nesse sentido, o autor ainda afirma que, como todas as funções da administração, 

organizar faz parte do processo de tomada de decisão, pois nesse processo de 

organização são realizadas as divisões de trabalho, atribuições de responsabilidade 

às pessoas envolvidas no processo e estabelecimento de mecanismos de 

comunicação e coordenação das decisões. 

 

Nunes et al. (2017), com fundamento na Lei dos SINAES, referem que no quesito 

organização a IES utiliza-se do envolvimento de todos os agentes e é essencial a 

utilização de diversos instrumentos para obtenção dos objetivos. Os autores 

Carbone et al. (2008 como citado em Nunes et al., 2017) corroboram a legislação do 

SINAES, no entendimento de que a função da organização é o processo de gestão 

por competências - elaborar estratégias em função dos objetivos. 

 

Seguindo com as funções da administração, a direção é abordada por Nunes et al. 

(2017) como sendo conhecida pelo gerenciamento de competências com a 

finalidade de identificar cada grupo e sua inserção no posicionamento orgânico da 

instituição, formalizando as bases de cada cargo e a qualificação de cada membro 

da IES. Maximiniano (2004) salienta que a nomenclatura em relação à direção é 

tratada de forma diversa de Chiavenato (2000) e de Nunes et al. (2017). O autor 

entende direção como a utilização do termo liderança e gestão de pessoas, sendo 

que liderar é um dos papéis da administração e sua capacidade está diretamente 

ligada ao processo de motivação, associada à direção de colaboradores por meio de 

liderança não coercitiva para dirigir suas atividades e levá-los à realização dos 

objetivos. 

 

No entendimento de Maximinano (2004), a última das ferramentas das funções da 

administração é o controle, todavia, essa função não tem papel de fiscalização como 

à primeira vista dá a entender. Seu objetivo é produzir e usar as informações para a 

tomada de decisões em relação às atividades e aos objetivos. No controle também 

estão inseridos outros processos, tais como o monitoramento ou acompanhamento e 

avaliação, por meio do processo comparativo e conclusões de desempenho. 
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Verifica-se que todo o processo das funções da administração, planejamento, 

organização, direção e planejamento não é diferente em um processo avaliativo de 

uma IES. A própria legislação do SINAES dedica uma dimensão para o contexto 

planejamento e avaliação institucional. Nunes et al. (2017, p. 7) enfatizam que a 

partir dos processos de planejamento é possível atuar “de forma a atender às 

necessidades institucionais, como instrumento de gestão e de ações acadêmicas e 

administrativas de melhoria institucional, e apresentar resultados, análises, reflexões 

e proposições para subsidiar o planejamento e ações”. 

 

Se bem observada, toda a doutrina discorrida sobre as funções da administração 

torna possível realizar uma análise comparativa com o processo avaliativo da 

instituição superior, como exibe a Figura 3. 

 

 

 

 

 

 
Figura 3 
Processo avaliativo de uma IES adaptado à versão das funções da Administração. 
Fonte: elaborada pela autora com base no referencial teórico. 
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No planejamento ocorre a elaboração do PDI, que inclui as informações a respeito 

da filosofia de trabalho, da missão a que se propõe, das diretrizes pedagógicas que 

orientam suas ações, da estrutura organizacional e das atividades acadêmicas que a 

IES desenvolve e/ou pretende desenvolver. Ou seja, o planejamento institucional, 

conforme Chiavenato (2000), Maximiano (2004), Francisco et al. (2013), Nunes et al. 

(2017) e Tamayo (2016) visa a definir objetivos e os meios para alcançá-los. 

 

Na organização o PDI, especificamente na dimensão didático-pedagógica, precisa 

contemplar a descrição da organização dos cursos de graduação, considerando as 

diretrizes curriculares e o planejamento pedagógico até sua integralização; indicação 

de número de turmas previstas por curso, identificando locais e turnos de 

funcionamento e número de alunos por turma; sugestão de inovações consideradas 

significativas ao desenvolvimento de materiais pedagógicos e à incorporação 

crescente dos avanços tecnológicos ao ensino de graduação; quando for o caso, a 

descrição da organização dos cursos e programas de pós-graduação; indicação do 

acervo, formas de sua atualização e expansão, relatando sua correlação pedagógica 

com os cursos e programas existentes ou previstos, bem como as obras clássicas, 

dicionários e enciclopédias - destacando em especial: descrição do espaço físico 

incluindo as instalações para estudos individuais e em grupo; horário de 

funcionamento, pessoal técnico-administrativo e serviços oferecidos, tais como 

consulta e empréstimo, acesso a redes, a bases de dados, a outras bibliotecas 

nacionais e internacionais, a consultas e leituras eletrônicas -; descrição das 

instalações e equipamentos existentes e a serem adquiridos, mostrando sua 

correlação pedagógica com os cursos e programas implantados ou previstos e, 

quando for o caso, sua disponibilidade para pesquisa; representação dos 

equipamentos de informática existentes, bem como do acesso a redes e softwares 

disponíveis e informação concernente à relação equipamento/aluno; e traçado de 

inovações tecnológicas consideradas significativas (Brasil, 2002). 

 

Todo esse critério de organização está bem caracterizado no conceito de 

organização trazido por Maximiano (2004): catalogar todos os dados do 

planejamento de forma estruturada e organizada com o fundamento de realizar as 

divisões de trabalho, atribuir responsabilidade às pessoas envolvidas no processo, 
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estabelecer mecanismos de comunicação e coordenar das decisões. Depois de 

separados os itens do PDI é possível dividir o trabalho e atribuir responsabilidades 

aos setores encarregados do desenvolvimento de cada item, como biblioteca, 

laboratórios, secretaria acadêmica, coordenação de curso, coordenação 

pedagógica, corpo docentes e procuradoria institucional. Distribuídas as 

responsabilidades, serão relacionadas as formas de comunicação e as coordenadas 

das decisões. 

 

No bloco 4 tem-se a função direção, que pode ser identificada com a gestão de 

pessoas. Conforme visto anteriormente, Maximiniano (2004) afirma que liderar está 

relacionado ao processo de motivação, associando a direção de colaboradores por 

meio de liderança não coercitiva para dirigir suas atividades e levá-los à realização 

dos objetivos. 

 

Nesse bloco a participação da comunidade acadêmica é chamada a colocar em 

prática tudo o que foi planejado e organizado nos blocos anteriores. A separação 

desses profissionais é realizada por meio das competências determinadas para cada 

setor, conforme Chiavenato (2000), cabendo aos profissionais docentes, 

coordenadores de curso, coordenadores pedagógicos, técnicos administrativos, 

secretária acadêmica, discentes e outros serem orientados por meio dos seus 

gestores a atenderem as especificações da ferramenta de controle aqui fornecida 

por meio dos instrumentos de avaliação. 

 

A ferramenta controle, representada pelos instrumentos de avaliação, fecha o ciclo 

avaliativo das IES e segue o mesmo conceito proposto por Maximinano (2004) ao 

afirmar que o controle não é apenas fiscalizador, mas é utilizado também para 

produzir e utilizar as informações para a tomada de decisões em relação às 

atividades e aos objetivos propostos no planejamento e na organização 

desenvolvidos no PDI. Pode-se estabelecer uma ligação com o planejamento 

estratégico que utiliza os feedbacks gerados pela análise dos instrumentos de 

avaliação para a gestão da IES, muito discutido por Tamayo (2016), que dá enfoque 

à formulação e implementação de estratégias que combinem aspectos técnicos e 

políticos. 
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Maximinano (2004) apresenta a função controle também como papel de 

monitoramento e avaliação por meio do processo comparativo e conclusões de 

desempenho, que é a fase final das análises dos instrumentos aplicados nas IES. 

Essas análises fornecem aos gestores ferramentas para comparar as várias 

avaliações realizadas a fim de utilizá-las para manter o que for positivo, melhorar e 

planejar os próximos anos da gestão. 

 

Conclui-se, então, que a avaliação institucional está diretamente ligada à vida da 

instituição, permitindo uma visão privilegiada por meio do feedback, que apresenta o 

panorama de todos os aspectos analisados e possibilita a estruturação acadêmica 

aliada aos outros fatores da organização, tais como a infraestrutura e o corpo 

docente, este diretamente ligado à questão pedagógica.  

 

O gerenciamento das informações de todas as etapas discutidas nesta seção é 

realizado pelo procurador institucional, responsável por alimentar o formulário 

eletrônico com as informações que subsidiam a avaliação do MEC. Na próxima 

seção é descrito o papel desse profissional nos processos avaliativos das IES.   

 

 2.7 Procurador institucional e seu papel no processo avaliativo  

 

Barreto (2019) conduziu vasta pesquisa sobre a carreira dos procuradores 

institucionais e adverte que “o sucesso dessas ações regulatórias e pontuais 

depende do bom trabalho e bom desempenho do procurador institucional junto (sic) 

à instituição, às demandas mercadológicas e educacionais e aos órgãos 

regulatórios” (Barreto, 2019, p.11). 

 

A norma que estabeleceu critérios para a realização do censo da educação superior, 

Portaria n. 46 (Brasil, 2005), trouxe a figura do o pesquisador institucional que 

posteriormente foi modificada pela Portaria nº 40 (2007) reeditada em 29 de 

dezembro de 2010 (Brasil, 2010), passando à denominação de procurador 

educacional (Sousa, Sousa, Sousa & Menezes, 2015). 
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Em seu artigo 4⁰ a Portaria n. 46 (Brasil, 2005)  designou que cada instituição de 

educação superior deveria indicar um profissional para ficar responsável pela 

interlocução e lançamento de informações à Diretoria de Estatística e Avaliação da 

Educação Superior (DEAES) e INEP. Esse profissional nomeado pesquisador 

institucional tinha atribuição de coletar dados e preencher o questionário eletrônico 

do censo da educação superior no Sistema Integrado de Informações da Educação 

Superior (SIEd-Sup) (Brasil, 2005).  

 

Para alimentar o sistema, ao pesquisador institucional foi conferida uma senha de 

acesso ao questionário e ele tinha a liberdade de fornecê-la a alguém de sua 

confiança para auxílio no preenchimento das informações da Portaria n. 46 (Brasil, 

2005). Importante salientar que a participação no censo anual é requisito obrigatório 

para adesão das IES ao FIES, solicitação de abertura de novos cursos, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento de cursos, credenciamento e 

recredenciamento de IES e qualquer outro tipo de solicitação ao MEC. Por meio 

desses critérios é possível observar a importância do papel atribuído ao pesquisador 

institucional desde o início. A alteração da Portaria n. 40 (2007), republicada em 29 

de dezembro de 2010, trouxe novas atribuições ao pesquisador institucional, agora 

denominado procurador institucional (PI). 

 

A figura do PI passou a ser ferramenta-chave no quadro das instituições de 

educação, pois além de atuar como interlocutor com o MEC, por meio do censo da 

educação superior, passou a ser responsável também por acompanhar os 

processos de credenciamento, recredenciamento, reconhecimento e renovação de 

reconhecimento da instituição no e-Mec, bem como as atribuições para alimentar o 

sistema para a realização do ENADE da IES à qual é vinculado. É também de sua 

competência conhecer e interpretar as legislações acerca da regulação, supervisão 

e avaliação das instituições de educação superior. Dada a sua importância, o PI está 

diretamente vinculado ao dirigente superior da IES, pois lhe cabe representar a 

instituição e prestar informações às vezes sigilosas em nome da IES perante o 

Ministério da Educação. 
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Dessa forma, o PI é figura essencial no processo regulatório da IES, já que possui 

informações e conhecimento sobre ferramentas importantes dos processos 

regulatórios da instituição.  

 

Concluindo, este capítulo buscou apresentar o resultado da pesquisa sobre a 

avaliação da educação superior no Brasil, traçando o panorama teórico sobre seus 

fundamentos e objetivos e descrevendo os principais instrumentos utilizados pelo 

MEC desde o seu início. Mais especificamente, buscou-se analisar a trajetória de 

alterações nesses documentos de 2008 a 2017, com foco nos aspectos didático-

pedagógicos e nas alterações implementadas no documento de 2017.  

 

A discussão sobre as funções administrativas teve como objetivo defender que o 

conhecimento sobre essas funções pode auxiliar sobremaneira na gestão das IES 

do planejamento ao controle, e que a avaliação institucional fornece ferramentas 

poderosas para a realização de uma gestão eficaz. Por último, e não menos 

importante, discutiu-se o papel do PI na relação MEC-IES, enfatizando-se a 

relevância desse profissional para as IES.  

 

O foco nesses aspectos auxiliou na construção dos instrumentos de coleta de dados 

(o questionário e o roteiro de entrevistas) para responder aos objetivos propostos 

para esta pesquisa. Seguindo esse entendimento o próximo capítulo tem como 

objetivo explicar a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, de forma a 

apresentar os processos, recursos e informações adotadas para a realização do 

estudo. 
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3 Metodologia 

 

Neste capítulo descreve-se a metodologia utilizada para a realização da pesquisa, 

de forma a apresentar os processos, recursos e informações adotados para a 

realização do estudo. Inicialmente é feita a caracterização da pesquisa. Em seguida, 

apresenta-se a unidade de observação e análise e detalham-se os procedimentos 

de coleta e análise de dados. Finalmente, faz-se uma síntese da metodologia, 

buscando-se explicitar as relações entre os objetivos específicos delineados, o 

referencial teórico construído e os procedimentos de coleta e análise de dados.  

 

3.1 Caracterização da pesquisa 

 

Para o desenvolvimento de uma pesquisa é necessário que o pesquisador demande 

energia e recursos, além de bom planejamento. Planejamento é traçar o percurso 

descrevendo as atividades a serem executadas dependendo do problema a ser 

investigado, agrupando os conhecimentos requeridos e os recursos à complexidade 

e à execução da metodologia proposta (Meirelles & Gonçalves, 2004). 

 

A presente pesquisa é caracterizada como qualitativa. Chizzotti (2018) enfatiza que 

na pesquisa qualitativa o pesquisador pode participar, compreender e interpretar os 

dados coletados na pesquisa, tendo em vista que a abordagem utilizada é a 

perspectiva interpretativa.  

 

Essa concepção segue na mesma linha de Minayo (2003), que afirma que na 

pesquisa qualitativa os dados só fazem sentido por meio de uma análise lógica feita 

pelo pesquisador. A autora também pondera que a pesquisa qualitativa preocupa-se 

com um nível de realidade que não pode ser quantificado. “Ela trabalha com um 

universo de significado, motivos, aspirações, crenças, valores e atitudes” (Minayo, 

2003, p. 21), tendo em vista que a pesquisa quantitativa por natureza é baseada na 

mensuração de fenômenos e envolve a coleta de dados numéricos e aplicação de 

dados estatísticos (Collis & Hussey 2005). 
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Em relação aos objetivos, a pesquisa pode ser classificada como descritiva. Nessa 

modalidade o seu desenvolvimento se dá pela descrição de características de 

determinada população ou fenômeno e utiliza-se de técnicas padronizadas de 

coletas de dados (Gil, 2002). 

 

Já no que se refere aos procedimentos optou-se pela pesquisa bibliográfica e 

documental. Fonseca (2002) argumenta que o conceito de pesquisa bibliográfica é 

feito por meio de referências teóricas já analisadas e publicadas por meios escritos e 

eletrônicos, como livros, artigos científicos e páginas de web sites. “Qualquer 

trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica que permite ao 

pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto” (Fonseca, 2002, p. 32). 

 

Quanto à pesquisa documental, Fonseca (2002) ensina que ela percorre os mesmos 

caminhos da pesquisa bibliográfica e, por causa da semelhança, por vezes não é 

possível distingui-las. Para o autor, a diferença primordial entre ambas é que a 

pesquisa bibliográfica utiliza fontes constituídas por material já elaborado e a 

pesquisa documental recorre a fontes mais diversificadas e dispersas, sem 

tratamento analítico, tais como tabelas estatísticas, jornais, revistas, relatórios, 

documentos oficiais, cartas, filmes, fotografias, pinturas, tapeçarias, relatórios de 

empresas, vídeos de programas de televisão, etc. (Fonseca, 2002). 

 

A pesquisa buscou subsídios para alimentar o formulário e a entrevista realizada 

com os gestores e procuradores institucionais das IES privadas da cidade de 

Conselheiro Lafaiete no instrumento de 2017, pontuando as alterações relevantes 

para responder aos objetivos propostos. 

 

3.2 Unidade de observação e análise 

 

Meirelles e Gonçalves (2004) conceituam unidades de observação como entidades 

de um cenário que serão analisadas no processo de investigação e que 

responderam pelo problema investigado. A unidade de análise são as entidades que 

descrevem o contexto onde estão localizadas as unidades de observação.  
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Para desenvolvimento da pesquisa têm-se como unidade de observação os 

procuradores institucionais e gestores e como unidade de análise as IES presenciais 

de Conselheiro Lafaiete. Embora haja cinco IES na cidade, apenas quatro 

instituições de ensino concordaram em participar da pesquisa e assinaram cartas de 

autorização (Apêndice A): Centro Universitário UNA, Universidade Presidente 

Antônio Carlos (UNIPAC), Faculdade de Direito de Conselheiro Lafaiete (FDCL) e 

Centro de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete (CES-Cl). 

 

A história da educação superior de Conselheiro Lafaiete iniciou-se com a 

promulgação da Lei Municipal n. 831 (1967), que instituiu a Fundação Municipal de 

Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete (FUMES) com a finalidade de gerenciar o 

ensino superior na cidade. Fazem parte da Fundação as instituições CES-CL e 

FDCL. Conselheiro Lafaiete acolhe hoje, em 2020, cinco instituições de educação 

superior privadas presenciais com mais de 50 cursos que qualificam profissionais da 

cidade e de cidades vizinhas, além de diversos polos de educação a distância para 

atenderem à demanda profissional da região. Essa demanda origina-se 

principalmente de grandes empresas mineradoras e metalúrgicas localizadas na 

região, tais como Companhia Siderúrgica Nacional (CSN), Gerdau, Vale, Ferrous e 

Valourec. Conta ainda com a empresa ferroviária MRS Logística e um polo industrial  

às margens da BR 040 com empresas metalúrgicas, fábricas de produtos de 

limpeza, empresas de transporte, produção de cerâmicas, cooperativas de leite, etc. 

A cidade ainda sedia empresa de telecomunicações VERO. Há também um grande 

setor de estabelecimentos comerciais variados, concessionárias de automóveis,  

lojas de eletrodomésticos, gêneros alimentícios, calçados, confecções, hotéis, 

hospitais, postos de gasolina, bancos, agências de viagens, empresas de doces, 

entre outros.  

 

O Centro Universitário UNA2 foi fundado no ano de 1961 e hoje conta com 19 

unidades distribuídas pelo estado de Minas Gerais e Goiás, com mais de 70 cursos 

de graduação e 40 de pós-graduação lato sensu. A unidade de Conselheiro Lafaiete 

foi inaugurada em 2018 e a UNA hoje pertence a um dos maiores grupos 

educacionais do país, o Grupo Anima.  

                                            
2
 Recuperado de https://www.una.br/unidades/lafaiete/. 
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A Universidade Presidente Antônio Carlos surgiu com a criação da Fundação 

Presidente Antônio Carlos (FUPAC)3 e do Centro Universitário Presidente Antônio 

Carlos/UNIPAC. Teve início em 1963, quando o Deputado e Professor Bonifácio 

Andrada apresentou um projeto de lei que, aprovado, deu origem à Fundação 

Universitária da Mantiqueira, em Barbacena, Minas Gerais. Depois de 31 anos de 

atividade, no ano de 1997, as faculdades da FUPAC transformaram-se em 

Universidade Presidente Antônio Carlos/UNIPAC, autorizada pelo Conselho 

Estadual de Educação, homologada pela Secretaria de Estado da Educação de 

Minas Gerais e Portaria do MEC n. 366 (1997). Com a expansão do ensino superior 

no ano de 2001 foram instalados novos polos da Fundação, chegando a Conselheiro 

Lafaiete e várias cidades do estado de Minas Gerais.  

 

A FDCL4 foi criada pela municipalidade e reconhecida pelo Presidente da República 

por meio do Decreto n. 73.815, de 12 de março de 1974, instituída pela Fundação 

Municipal de Ensino Superior de Conselheiro Lafaiete (FUMES). Foi autorizado o 

funcionamento do curso de Direito da FDCL por meio do Decreto n. 66.837 (1970), 

constituindo-se, pois, na primeira instituição de educação superior da cidade, 

podendo ser considerada uma das mais antigas do estado de Minas Gerais.  

 

O CES-CL5 iniciou suas atividades por meio da FUMES inicialmente com a 

Faculdade de Ciências Econômicas nos anos de 2000 ainda por meio de Decreto 

Estadual de n. 41.036 (2000). Posteriormente, vieram as Faculdades de Ciências 

Sociais Aplicadas com o curso de Serviço Social, aprovado pelo Decreto n. 42.589 

(2002) com base no Parecer do CEE – MG 277/2002. Depois surgiu o curso de 

Engenharia Elétrica aprovado pelo Decreto n. 43.169 (2003) com base no Parecer n. 

1.145 (2006) e por fim o curso de Engenharia Química. 

 

Para a realização da entrevista com os gestores foram ouvidos quatro diretores das 

quatro instituições participantes. Todos eles autorizaram a entrevista assinando o 

termo de autorização (Apêndice A). Um dos gestores identificado por G1 respondeu 

as perguntas da entrevista com a participação do coordenador de curso, profissional 

                                            
3
 Recuperado de http://lafaiete.site.unipac.br/breve-historico/. 

4
 Recuperado de https://fdcl.com.br/site/a-fdcl/nossa-historia/. 

5
 Recuperado de https://www.ces-cl.edu.br/conheca-o-ces-cl/. 
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responsável pela parte acadêmica e avaliação institucional da IES 1. O referido 

coordenador também assinou o termo de autorização para entrevista. 

 

A entrevista de perfil e o questionário dos procuradores institucionais foram 

encaminhados via email aos quatro PIs responsáveis pelas instituições participantes, 

sendo que três deles autorizaram a entrevista e preencheram o formulário, bem 

como assinaram o termo de autorização (Apêndice A). O PI 4 da IES 4 não retornou 

a solicitação desta pesquisadora. Na Tabela 13 observam-se os cursos de 

graduação das Faculdades de Conselheiro Lafaiete. 

 

Tabela 19 

Cursos de graduação modalidade presencial 

FDCL CES UNIPAC UNA 

 Direito Ciências 
Contábeis 
Serviço Social 
Engenharia 
Elétrica 
Engenharia 
Química 

Administração 
Arquitetura e Urbanismo 
Ciências Contábeis 
Educação Física 
Enfermagem 
Engenharia Civil 
Engenharia da Computação 
Engenharia de Controle e Automação 
Engenharia de Minas 
Engenharia de Produção 
Engenharia de Segurança do Trabalho 
Engenharia Elétrica 
Engenharia Mecânica 
Gestão de Recursos Humanos 
Jornalismo 
Logística 
Medicina Veterinária 
Normal Superior 
Pedagogia 
Psicologia 
Publicidade e Propaganda 
Sistemas de Informação 
Sistemas Embarcados 
Sistemas para Internet 
Terapia Ocupacional 

Administração 
Agronomia 
Biomedicina 
Ciências Contábeis 
Educação Física 
Engenharia Civil 
Engenharia de Produção 
Engenharia Elétrica 
Engenharia Mecânica 
Estética e Cosmética 
Farmácia 
Gestão de Recursos Humanos 
Marketing 
Nutrição 

Fonte: elaborada pela autora com dados do EMEC (2020), recuperados de  
http://emec.mec.gov.br/emec/nova#simples. 

 

Como se pode verificar na Tabela 13, existe vasta carteira de cursos presenciais na 

cidade de Conselheiro Lafaiete, o que permitiu uma significativa unidade de análise.  
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3.3 Instrumento de coleta de dados 

 

Segundo ensinamentos de Gil (2002), a coleta de dados pode se dar de duas 

formas: das chamadas fontes de "papel" e daqueles cujos dados são fornecidos por 

pessoas. Explica que no primeiro grupo estão a pesquisa bibliográfica e a pesquisa 

documental e no segundo estão a pesquisa experimental, a pesquisa ex-postfacto, o 

levantamento e o estudo de caso. 

 

Nesta pesquisa a coleta de dados se deu por meio de pesquisa bibliográfica, 

pesquisa documental e aplicação de questionário e entrevista. Quanto aos 

documentos legais foram extraídos de sítios eletrônicos oficiais tais como Planalto e 

Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES, 2018), todos 

ligados à legislação educacional a partir da Constituição de 1988. A consulta se deu 

também em sites institucionais das unidades de análise, bem como portal do MEC e 

do INEP onde estão alocados os instrumentos de avaliação e demais dados 

pertinentes para a pesquisa e dados para a construção do formulário da entrevista 

estruturada que teve como respondentes procuradores institucionais e gestores das 

IES. 

 

Gil (2002) informa que a pesquisa bibliográfica propiciou a análise de material que 

foi anteriormente elaborado como livros e artigos científicos. A pesquisa documental 

diferencia-se da bibliográfica em relação à fonte, tendo em vista que a pesquisa 

documental ainda não recebeu tratamento analítico ou ainda podem ser 

reelaborados. A coleta de dados realizada por meio de aplicação de questionário e 

entrevista é viável e permite interlocução entre entrevistador e entrevistado, por se 

tratar de um diálogo assimétrico em que uma das partes busca coletar informações 

da outra, e a outra parte fornece informações para serem compreendidas como 

fontes de pesquisa (Gil, 2010). 

 

Gil (2010) salienta que questionário é uma técnica de investigação com questões 

que têm o intuito de obter informações, ou seja, atingir um objetivo. Os autores 

preconizam ainda que não se pode confundir questionário com metodologia, 
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deixando claro que o aquele é ferramenta de coleta de dados que auxilia no 

desenvolvimento da pesquisa. 

 

Para a elaboração do questionário foram utilizadas informações extraídas dos 

indicadores que apresentaram alterações no instrumento de avaliação de 2017, 

composto de 20 afirmações para a resposta de quatro procuradores institucionais. 

Por meio dessas informações retiradas do instrumento de avaliação foi possível 

elaborar afirmativas para que os respondentes avaliassem cada uma delas por grau 

de concordância numa escala de 1 a 5, sendo 1 discordo totalmente, 2- discordo 

parcialmente, 3- indiferente, 4- concordo  parcialmente 5- concordo plenamente.   

 

As afirmações foram separadas por grupos para atender ao objetivo de verificar a 

percepção dos procuradores institucionais sobre as alterações do instrumento de 

avaliação de 2017 na IES em que atuam. Teve-se o cuidado de não conter 

perguntas dúbias e serem elas direcionadas ao público-alvo sobre seu 

conhecimento, padronizado esteticamente e com afirmações não muito longas para 

não confundir ou desgastar os respondentes e assim obter uma análise confiável.  

  

Bardin (2011) caracteriza a entrevista como estruturada ou semiestruturada, aberta 

ou fechada e determinada, em alguns casos, como complexa, o que impossibilita o 

tratamento por meio de programas de computadores. Para a organização da 

entrevista a autora apresenta os critérios de organização de análise: a pré-análise, a 

exploração do material e o tratamento dos resultados – este último compreende a 

codificação e a inferência das técnicas de análise, categorização, interpretação e 

informatização. 

 

As entrevistas foram realizadas com a participação de quatro gestores e um deles 

auxiliado por um coordenador de curso. Os questionários foram enviados aos quatro 

PIs de cada IES, todavia, a devolutiva foi de três procuradores institucionais das IES 

pesquisadas, seguindo um roteiro elaborado a partir dos documentos analisados 

pela pesquisadora (Apêndice D). 

 



76 
 

 
  

3.4 Técnicas de análise de dados 

 

Para o tratamento do questionário e da entrevista foi realizada análise descritiva 

básica dos dados, pois se trata de dados qualitativos permitindo conhecer suas 

características de distribuição, sendo essa uma fermenta útil para resumir e aplicar 

dados em gráficos, tabelas e demais formas diagramáticas (Collis & Hussey, 2005). 

 

Para a tabulação de dados do questionário foi utilizada a ferramenta gráfico do 

Microsoft Excel. O tipo usado foi o de barras horizontais, que tem a melhor 

visualização para análise comparativa. Por meio dessa ferramenta foram agrupadas 

as afirmativas do questionário do Apêndice D de modo a lançar as respostas dos 

procuradores institucionais separadas por níveis de concordância para a tabulação. 

Foram criados eixos para os níveis de concordância de um a cinco, determinando 

assim a percepção geral dos procuradores institucionais de maneira a não identificar 

a resposta individualizada. 

  

Para a análise de conteúdo realizou-se a separação dos perfis dos gestores e dos 

procuradores institucionais bem como as entrevistas. Fez-se leitura acurada 

seguindo-se as condições oferecidas pelo sistema linguístico, com a finalidade de 

descobrir as relações existentes entre o conteúdo do discurso e os aspectos 

exteriores. Essa técnica permite a compreensão, a utilização e a aplicação de 

determinado conteúdo (Bardin, 2011).  

 

A autora faz ainda uma caracterização, apresentando os aspectos da análise 

documental e da análise de conteúdo, respectivamente, sendo que a análise 

documental foca-se em documentos; realiza-se por meio da classificação e 

indexação; e tem como objetivo a representação condensada da informação para 

consulta e armazenagem.  A análise de conteúdo foca-se em mensagens, classifica-

se em categorial-temática (é apenas uma das possibilidades de análise) e almeja a 

manipulação de mensagens para confirmar os indicadores que permitam inferir 

sobre outra realidade que não a da mensagem.  

 

A Tabela 20 expõe uma síntese da metodologia utilizada nesta pesquisa. 
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Tabela 20 

Síntese da metodologia 

Objetivos 
 

Autores que darão 
suporte à análise 

Técnica de 
coleta de 

dados 

Técnica de 
análise dos 

dados 

Descrever a evolução dos aspectos 
didático-pedagógicos nos 
documentos de avaliação 
institucional de cursos de 2008 a 
2017  

Minayo (2003) 
Gil (2002) 
Fonseca (2002) 
Bardin (2011) 

Pesquisa 
documental e 
bibliográfica 

Análise de 
conteúdo e 

análise 
documental 

 
Verificar a percepção dos 
procuradores institucionais sobre a 
adequação dos aspectos didático-
pedagógicos, da IES em que atua, 
aos critérios contemplados no 
instrumento de 2017;  
 

 
Minayo (2003) 
Gil (2002) 
Fonseca (2002) 
Bardin (2011)  
Collis e Hussey (2005) 
Meirelles e Gonçalves (2004) 

 
Pesquisa 

documental, 
bibliográfica 
questionário 
e entrevista 

 
Análise de 
conteúdo, 

análise 
documental 
e descritiva 

 

 
Mapear as ações didático-
pedagógicas das IES após a 
divulgação dos resultados das 
avaliações institucionais de 2017 a 
2019. 

 
Minayo (2003) 
Gil (2002) 
Fonseca (2002) 
Bardin (2011) 
Collis e Hussey (2005),  

Meirelles e Gonçalves (2004) 

 
Pesquisa 

documental e 
entrevista 

 
Análise de 
conteúdo, 

análise 
documenta 
e descritiva 

Fonte: elaborada pela autora com dados da pesquisa (2020). 

 

Descrita a metodologia, no próximo capítulo serão apresentados e discutidos os 

resultados da presente pesquisa. 
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4  Apresentação e Discussão dos Resultados 

 

Neste capítulo são relatados e discutidos os resultados da pesquisa seguindo-se os 

critérios de análise de dados que foram coletados para responder os objetivos da 

pesquisa. Para tanto, o capítulo foi dividido em três tópicos, quais sejam: a) evolução 

dos aspectos didático-pedagógicos dos documentos de avaliação institucional de 

cursos de 2008 a 2017 desenvolvidos por meio de uma revisão da legislação 

educacional acerca dos instrumentos de avaliação do MEC, permitindo conhecer a 

trajetória e as mudanças no marco teórico proposto; b) percepção dos procuradores 

institucionais sobre a adequação dos aspectos didático-pedagógicos da IES em que 

atuam frente aos critérios contemplados no instrumento de 2017 por meio das 

respostas apresentadas no questionário aplicado; c) e mapeamento das ações 

didático-pedagógicas das IES após a divulgação dos resultados das avaliações 

institucionais de 2017 a 2019 por meio de entrevista realizada com gestores.  

 

4.1 Evolução dos aspectos didático-pedagógicos dos instrumentos de 

avaliação 

 

Com base na pesquisa bibliográfica e da legislação pertinente foi possível 

apresentar um panorama de todos os instrumentos de avaliação dos anos de 2008 

até 2017, dando ênfase ao foco desta pesquisa, que foi a dimensão didático-

pedagógica. No decorrer dos anos os indicadores sofreram alterações até o último 

instrumento de 2017 e permanecem fixos até a presente data. No capítulo 2 desta 

dissertação foi apresentada a estrutura e a evolução de todos os instrumentos e 

seus indicadores, sendo possível observar que indicadores variavam e não seguiam 

um critério igualitário em todos os instrumentos. Os principais indicadores e sua 

aplicabilidade são conhecidos na Tabela 21. 
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Tabela 21 

Critérios de análise dos instrumentos - continua 

Principais Indicadores O que avaliação espera? 

Políticas institucionais no âmbito dos 
cursos 
 
Objetivo do curso 
 
 
Perfil do egresso 
 
 
 

Estrutura curricular/ 
conteúdo curricular 
 
 
Metodologia 
 
 

 
Estágio curricular supervisionado - 
relação com a rede de escolas da 
educação básica 
Estágio curricular supervisionado - 
relação teoria e prática 
Atividades complementares 
 
Atividades complementares 
 
Trabalho de Conclusão de Curso 
(TCC) 

 

 

Apoio Discente 
 
 
Gestão do curso e os processos de 
avaliação interna e externa 
 
 
 

 

 

 
Atividades de tutoria 
Conhecimentos, habilidades e 
atitudes necessárias às atividades de 
tutoria. 

Discriminar as políticas de ensino extensão e pesquisa. 
 
 
Explicar a coerência entre perfil profissional do egresso, 
estrutura curricular e o contexto educacional. 
Seguir a diretriz curricular nacional sobre as competências 
que formam o perfil do egresso. Correlacionar a carga 
horária dos componentes obrigatórios, optativos e 
complementares, descrevendo seu conteúdo. 
 

Apresentar a integração do ensino, pesquisa e extensão, 
com as diretrizes curriculares do curso, objetivos e o perfil 
do egresso. 
 
Apresentar como será realizada a prática profissional no 
âmbito do curso, bem como as normas para sua realização 
no ambiente interno ou externo. 
 
Caso sejam contempladas no PPC ou tenham diretrizes 
curriculares obrigatórias espera-se que apresentem como 
as atividades são desenvolvidas, sua diversidade e se foi 
aprovada pelo colegiado de curso. 
 
Caso sejam contempladas no PPC ou tenham diretrizes 
curriculares obrigatórias, espera-se que apresentem 
mecanismos para sua elaboração e acompanhamento e 
direcionamentos para relação aluno e professor. 

 
Catalogar as formas que IES utiliza para aproveitamento 
educacional, nivelamento, redução da evasão, apoio 
psicológico, social e/ou econômico e acessibilidade. 

 
Espera-se que a IES discrimine claramente as ações de 
autoavaliação existentes no curso por meio de 
instrumentos próprios, utilização dos resultados das 
avaliações do ENADE, da CPA, a interação com 
apresentação dos resultados para a comunidade 
acadêmica, bem como a preparação e atenção a avaliação 
externa. Nesse indicador também é importante que a IES 
destaque o papel do NDE no processo autoavaliação e 
gestão do curso. 

 
Espera-se que possa atender às demandas didático- 
pedagógicas estabelecidas no plano de curso. 
 
Apresentar se utilizam ou não os recursos tecnológicos e 
como se realiza frente ao ensino-aprendizagem 
estabelecido no plano de cursos. 

Tecnologias de Informação e 
Comunicação (TIC) no processo 
ensino aprendizagem 
 

Apresentar materiais, recursos e tecnologias apropriadas, 
para o desenvolvimento das atividades bem como a 
interação dos tutores, discentes e docentes, sobre o 
conteúdo oferecido em cada disciplina. 
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Tabela 22 

Critérios de análise dos instrumentos - conclui 

Ambiente Virtual de Aprendizagem 
(AVA) 
 
Material didático 
 
 
Procedimentos de acompanhamento 
e de avaliação dos processos de 
ensino-aprendizagem 
 
 

 
Número de vagas 
 

 
 
Integração com as redes públicas de 
ensino 
 
Integração do curso com o sistema 
local e regional de saúde (SUS) 
 

Atividades práticas de ensino para 
áreas da saúde 
 
Atividades práticas de ensino para 
licenciaturas 
 

 
 
Como é a utilização, bibliografia adequada às exigências 
da formação, aprofundamento, coerência teórica e 
acessibilidade. 
 
Verificar a correlação da concepção do curso definida no 
projeto pedagógico associado às normas institucionais, 
apresentando mecanismos de avaliação do estudante 
estabelecidos nos regulamentos formais e/ou 
complementares estabelecidos no PPC. 

 
Apresentar o número de vagas oferecidas para análise 
quantitativa relacional de discente, docentes e 
infraestrutura.  

 
Ações ou convênios existentes com as escolas da rede 
púbica de ensino mostrando sua integração. 
 
Ações ou convênios existentes com o sistema SUS local 
mostrando sua integração. 

 
Apresentar as atividades práticas na área de atenção 
básica. 

 
Apresentar as atividades práticas da educação básica, da 
formação de professores e da área de conhecimento da 
licenciatura bem como a regulamentação dessas 
atividades. 

Fonte: elaborada pela autora com base nos dados da pesquisa e Instituto Nacional de Estudos e 
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira NEP. (2020).  

 

Diante dos dados apresentados na Tabela 15 nota-se a variação dos indicadores 

mais utilizados nos instrumentos, o que possibilitou conhecer o contexto aplicável 

para cada indicador utilizando a legislação pertinente. 

 

No instrumento de 2017 os critérios para análise da dimensão didático-pedagógica 

tratam das questões ligadas às políticas institucionais do curso e seus objetivos e 

trabalham o perfil do profissional que vão formar para dar respaldo à sua colocação 

no mercado de trabalho atendendo às legislações e às matrizes curriculares. Ainda, 

proporcionam ao discente aprendizado na prática por meio de convênios firmados, a 

atualização para utilização do ambiente virtual, tutoria e as parcerias com empresas 

do segmento ou quesitos que viabilizam o funcionamento de uma instituição. 
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Para realizar a comparação dos instrumentos de 2016 e 2017 foi utilizada a  

ferramenta editor de texto do Word. Para criar a nuvem de palavras no Word é 

necessária a instalação de um suplemento denominado Pro Word Cloud; depois de 

instalado o suplemento é necessário definir o design e carregar o Creat Word Cloud 

para a formação da nuvem de palavras. Depois de selecionado o trecho do texto a 

ser analisado é gerada uma tabela que apresenta a frequência com que as palavras 

aparecem no documento, determinando o grau de recorrência por meio do tamanho 

com que a palavra se apresenta; como resultado, forma-se a nuvem de palavras.  

 

Assim, essa ferramenta foi utilizada para visibilizar os termos mais frequentes em 

cada instrumento, identificando a recorrência em seus indicadores, conforme 

demonstrado na Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 
Comparativo da frequência de ocorrência dos indicadores nos instrumentos 2016 e 
2017. 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 

 

2016

 

2017
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Percebe-se que quanto maior o tamanho da fonte, maior a frequência do termo no 

instrumento e seu grau de recorrência; da mesma forma quanto menor o tamanho 

da fonte, menor a recorrência no instrumento.  

 

Na imagem da Figura 4 referente ao ano de 2016 localizam-se quais palavras 

apareceram com maior índice de relevância no instrumento, quais sejam: curso, 

curricular, ensino, atividades, estágio supervisionado e avaliação. No instrumento de 

2017: curso, ensino, curricular, aprendizagem, estágio supervisionado, avaliação, 

integração, práticas e tutoria. 

 

A palavra curricular aparece com a frequência de sete vezes e ela está sempre 

atrelada a um segundo termo ou frase, como, por exemplo: estágio curricular, 

conteúdo curricular, ou seja, nessas duas questões apresentadas a palavra 

curricular refere-se no instrumento a avaliações a serem feitas com menção ao 

currículo do discente. Já a frequência de repetição da palavra curricular no 

instrumento de 2017 cai para quatro vezes, estando associada apenas a estágio 

curricular e estrutura curricular. Há quatro rupturas nesse termo, com exclusão de 

duas avaliações relativas ao estágio supervisionado curricular, sintetizando o 

instrumento como relatado na Nota Técnica n.16 (Brasil, 2017b). 

 

Outra ruptura ocorreu com a palavra curso, que, como a palavra currículo, sempre 

está associada a outra palavra ou frase:  objetivos do curso; ações decorrentes dos 

processos de avaliação do curso; integração do curso com o sistema de saúde local 

e regional/SUS - relação alunos/docente ou preceptor; interação do curso com o 

sistema de saúde local e regional/SUS - relação alunos/usuário integração do curso 

com a comunidade locorregional. 

 

O instrumento de avaliação na dimensão didático-pedagógico de 2017 ficou mais 

sintetizado, seus indicadores ficaram mais direcionados e sem repetição e as 

alterações presentes estão voltadas para a gestão dos cursos, avaliação interna e 

externa, atenção à educação a distância e a importância do acompanhamento do 

ensino-aprendizagem (Brasil, 2017b). Assim, presentes estão as características da 

evolução do instrumento frente às novas necessidades que a educação apresenta, 
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acompanhando o avanço temporal e a necessidade de atualização dos processos 

avaliativos trazidos por Peroba (2013) e Souza (2009), quando apresentam toda a 

estrutura da avaliação da educação superior do Brasil por meio da vasta legislação 

permitindo a sustentação e da avaliação eficaz ao incremento e ao 

acompanhamento da expansão quantitativa e diversificação do sistema (Dias 

Sobrinho, 2010). Esse autor ainda refutou a necessidade da evolução dos 

instrumentos, visto que a avaliação se tornou um instrumento importante para 

informar ao mercado e indicar as IES que estariam mais ajustadas às exigências da 

economia. 

 

Finalizando esta seção, é importante frisar que Barbosa (2019) relatou sobre a 

dicotomia da educação direcionada ao ensino no instrumento 2016 e a educação 

orientada à aprendizagem no instrumento de 2017, bem demonstrados na Figura 4.  

Detectou-se ainda que o instrumento de 2017 passou a dar mais visibilidade ao 

ensino aprendizagem, corroborando o grau de recorrências da Figura 4, destacando  

o perfil profissional do egresso, as habilidades e competências a serem 

desenvolvidas, a bibliografia dos cursos e a elaboração de processos que 

propiciam uma aprendizagem a promover sentido e significado ao estudante 

(destaques da autora).  

 

4.2 Percepção dos procuradores institucionais sobre a adequação dos 

aspectos didático-pedagógicos da IES em que atuam 

 

A partir das ponderações de Barreto (2019) sobre a importância do procurador 

institucional, esta pesquisa buscou mapear a percepção desses profissionais sobre 

a adequação dos aspectos didático-pedagógicos da IES em que atuam frente aos 

critérios contemplados no instrumento de 2017 por meio das respostas dispostas no 

questionário aplicado.  

 

Em sua pesquisa, Barreto (2019) faz uma abordagem crítica sobre o momento que a 

educação vive, considerando-o de reforma educacional dada a importância do 

procurador institucional e suas funções desempenhadas na IES tendo como 
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principal função a atuação frente aos processos de regulação e as políticas de 

gestão da qualidade da educação superior. 

No primeiro bloco do questionário do Apêndice D foram elaboradas seis perguntas 

para traçar o perfil dos procuradores institucionais, identificados como PI1, PI2 e PI3; 

PI4 não retornou as respostas do questionário. As perguntas estavam relacionadas 

à IES em que trabalhavam, o tempo de trabalho como PI, se já exerceram a função 

de PI em outra IES, se exercem outra(s) função(ões) na IES em que trabalham e se 

receberam treinamento para exercer a função de PI.   

 

O tempo de atuação como procurador institucional na IES em que atuam, entre os 

respondentes, apresentou-se diversificado, sendo que PI1 relatou que atua nessa 

função há 11 anos; PI2 atua como procurador institucional há um ano e meio, porém 

trabalha na mesma instituição há 15 anos; e PI3 atua como procurador institucional 

há aproximadamente dois anos e oito meses, mas já exerceu a função de auxiliar de 

PI anteriormente. Com respostas complementares, os procuradores institucionais 

entrevistados declararam, em média, mais de 10 anos de trabalho na mesma 

instituição, todavia desempenhando outras funções anteriormente. 

 

Os PIs participantes da pesquisa comentaram que nunca exerceram a função em 

outras IES e que sua experiência foi adquirida na IES em que trabalham atualmente. 

 

Apenas PI2 exerce com exclusividade a função de procurador institucional na IES 

em que atua, mas em outros anos já atuou no corpo docente. Já PI1 e PI3 

declararam exercer outras funções dentro da IES; PI1, além da função de 

procurador institucional, exerce cumulativamente as funções de auxiliar 

administrativo na coordenação de curso na secretaria de apoio ao professor e 

ouvidoria; e PI3, além da função de procurador institucional, exerce cumulativamente 

o cargo de vice-direção geral. 

 

Inquiridos sobre a capacitação para a função de PI, apenas PI3 mencionou não ter 

recebido algum tipo de treinamento para exercer a função de procurador 

institucional; PI2 informou que recebeu treinamento da PI, que exercia anteriormente 

a função e capacitação por participação em um seminário de 16 horas na cidade de 
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Florianópolis; PI1 recebeu capacitação por meio de cursos promovidos pelas 

empresas Consultoria em Assuntos Educacionais (CONSAE), HOPER Educação e 

Associação das Fundações Educacionais de Ensino Superior do Estado de Minas 

Gerais (AFEESMIIG). 

 

Na pesquisa de Barreto (2019), realizada com 106 PIs de IES de todas as regiões 

do país, constatou-se que 46% dos respondentes estão há mais de sete anos no 

cargo. Isso difere dos achados desta pesquisa, que apresenta pouco nível de 

experiência na função dos procuradores institucionais entrevistados. No estudo de 

Barreto (2019) a maioria tem nível de experiência de um a dois anos, percentual de 

14%. 

 

A presente investigação está em sintonia com a pesquisa de Barreto (2019) quanto 

a outras atividades desenvolvidas na IES: em ambos a maioria dos PIs entrevistados 

exerce outras funções nas IES em que atuam, bem como há diversidade nessas 

funções. 

 

Outro ponto em que houve concordância entre as duas pesquisas foi no quesito 

capacitação, em que a maioria dos procuradores institucionais realizou capacitação 

para a função. 

 

O bloco II do questionário apresentado aos PIs buscou mapear a percepção desses 

profissionais sobre as ações didático-pedagógicas desenvolvidas pela IES em que  

atuam. 

 

O questionário continha 20 questões (Apêndice D). O conteúdo para a formatação 

das questões foi extraído e adaptado dos instrumentos de avaliação de 2017, com 

afirmações aplicadas pela escala de Likert e dado como opções para os 

respondentes graus de concordância podendo variar de 1 – discordo totalmente da 

declaração a 5 – concordo plenamente com a declaração.   

 

As opções de resposta permitiram interessante avaliação em termos comparativos 

entre as respostas fornecidas pelos procuradores institucionais, podendo ser 
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agrupadas em função do maior ou menor grau de conhecimento dos indicadores 

apresentados nos instrumentos na dimensão proposta. Na Figura 5 pode-se 

visualizar graficamente as respostas dos PIs.  

 

 

Figura 5 
Ações didático-pedagógicas desenvolvidas pela IES em que você atua. 
Fonte: dados da pesquisa (2020). 
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Na Figura 5 verifica-se o grau de concordância dos respondentes com a questão 

apresentada pelo questionário, em uma escala de 1 a 5.   

 

Exemplificando: na afirmativa 1 - “A IES realiza o planejamento estratégico dos 

cursos”, dois PIs concordaram com a escala de nível de concordância 5 e um PI  

com o nível de concordância 4.   

 

Os blocos de afirmação foram divididos observando-se a relevância de alterações 

trazidas no instrumento de avaliação na dimensão didático-pedagógica em seus 

indicadores da seguinte forma:  

 

a) As afirmações sobre planejamento estratégico da IES estão contidas nos 

campos: 1, 2, 11 e 20; 

b) as afirmações sobre as atividades voltadas para o egresso e seu perfil estão 

contidas nos campos: 3 e 5; 

c) as afirmações sobre as atividades voltadas para o discente estão contidas 

nos campos: 4, 6 e 12; 

d) as afirmações sobre as atividades relativas à acessibilidade estão contidas no 

campo 7; 

e) as afirmações relativas à aplicação do ensino-aprendizagem estão contidas 

nos campos 8, 12, 16, 18 e 19; 

f) as afirmações sobre as atividades voltadas para a interação com a 

comunidade estão contidas nos campos 9, 10 e 12; 

g) as afirmações referentes à utilização da interdisciplinaridade estão contidas 

nos campos 13, 14, 15 e 17; 

 

Apurou-se que o grau de concordância dos PIs frente às mudanças trazidas pelo 

instrumento atingiu a escala 5 - concordo plenamente - em cinco construtos: 

 

a) O engajamento da IES em conhecer o perfil de demandas do mercado de 

trabalho da região em que está inserida; 

b) a inserção da disciplina de libras; 

c) a existência de programas de apoio à comunidade externa; 
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d) os programas de apoio à comunidade que contam com a participação dos 

docentes dos cursos e; 

e) o discente da IES tem a oportunidade de relacionar a teoria à prática no curso 

ao qual está vinculado. 

 

Nas afirmações que atingiram nível de concordância plena a percepção dos PIs  

sugere que as IES em que atuam estão em sintonia com o instrumento de 2017, 

pois nesses construtos foram utilizadas informações dos indicadores que avaliam a 

relação discente/comunidade externa, teoria/prática e acessibilidade.  

 

Nesses indicadores as IES precisam demonstrar que seus cursos seguem 

metodologias que fazem a correlação do perfil do egresso com o mercado de 

trabalho e que os objetivos do curso estão correlacionados com a comunidade 

externa. Deve ainda apresentar características inclusivas e que atendam às 

legislações pertinentes acerca da diversidade, viabilizando o ensino-aprendizagem 

de seus discentes. 

 

Já em relação à escala de concordância 1 – discordo totalmente –, os construtos 

podem ser observados em três das quatro afirmações que estão relacionadas à 

interdisciplinaridade, quais sejam:   

 

a) Aluno(s) da IES participou(aram) de programa acadêmico internacional no 

período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019; 

b) docente(s) da IES esteve(estiveram) fora do país para fins de estudo ou 

trabalho acadêmico no período de janeiro de 2018 a dezembro de 2019;  

c) houve participação de docentes da IES em artigos publicados em 

colaboração com autores de IES estrangeiras no período de janeiro de 2017 a 

dezembro de 2018.  

 

Em relação a essas afirmações, a percepção dos PIs sugere que apenas uma IES 

está em sintonia com os indicadores relacionados à interdisciplinaridade. Isso 

porque dois PIs afirmaram que nas IES em que atuam os discentes não participaram 

de programas acadêmicos no exterior, os docentes não estiveram fora do país em 
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universidades parceiras nem publicaram artigos em parceria com autores 

estrangeiros, como esperam os indicadores do instrumento de 2017 a respeito da 

interdisciplinaridade.  

 

Outro construto importante a ser destacado é o da escala de concordância 2 - 

discordo parcialmente, em que o PI3 identificou que a IES na qual ele atua não 

atende de forma satisfatória ao incentivo à produção acadêmica docente. Isso difere 

de PI1 e PI2, que responderam que concordam plenamente que a IES em que 

atuam incentivam satisfatoriamente o seu quadro de docente na produção 

acadêmica. 

 

A escala de concordância 3 – indiferente – teve repercussão na afirmação: “a IES 

possui programas de acompanhamento de egressos”, pois dois procuradores 

institucionais optaram por classificar essa afirmativa como indiferente, neutralizando 

o seu nível de concordância com a pergunta, ou apresentar o seu desconhecimento 

acerca dessas práticas, enquanto um procurador institucional concordou 

plenamente.  

 

Responderam com a escala 4 - concordo parcialmente - um procurador institucional. 

Os outros dois PIs concordaram com o grau 5 - concordo plenamente nas seguintes 

afirmações: 

 

a) A IES realiza o planejamento estratégico dos cursos; 

b) o planejamento estratégico é realizado com a participação de todos os 

envolvidos no processo (direção, coordenação, professores...); 

c) a IES possui um plano de aprendizagem discente; 

d) a IES possui um plano de controle da evasão;  

e) a IES oferece projetos de extensão; 

f) a IES tem boa integração com as redes públicas locais;  

g) a interatividade entre alunos, docentes e tutores em ambiente digital é muito 

boa. 
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Essas afirmações tratam do planejamento e organização pedagógica da IES. O nível 

de concordância dos PIs sugere a efetividade em relação ao planejamento 

estratégico e em concordância com a entrevista aplicada aos gestores, que 

enfaticamente relataram que fazem planejamento estratégico para a gestão da IES. 

As duas classes entrevistadas apoiam suas afirmativas com sustentação em Nunes 

et al. (2017), com fundamento na lei dos SINAES, quando ambos relatam que no 

quesito organização a IES utiliza-se do envolvimento participativo de todos os 

membros da comunidade acadêmica, sendo ainda essencial a utilização de diversos 

instrumentos para a obtenção dos objetivos, acessibilidade e ensino-aprendizagem. 

 

Invertendo o perfil da concordância anterior, para as afirmativas a seguir dois 

procuradores institucionais responderam 4 - concordo parcialmente - e um 

procurador institucional 5 - concordo plenamente, 

 

a) A IES fomenta programas de incentivo à inovação, tecnologia, 

desenvolvimento artístico e cultural;  

b) há boa interação da comunidade acadêmica com o ambiente virtual AVA da 

IES;  

c) o resultado da avaliação externa é utilizado pela IES para promover ações de 

melhoria na dimensão didático-pedagógica..  

 

Um PI concorda plenamente que a IES em que atua utiliza-se de fomento para as 

áreas de inovação tecnologia e desenvolvimento artístico e dois concordam 

parcialmente. 

 

Um PI concorda que a IES em que atua tem boa interação com a comunidade 

acadêmica com o ambiente virtual AVA da IES. E dois concordam parcialmente.  

 

Um PI concorda que a IES em que atua usa resultado da avaliação externa para 

promover ações de melhoria na dimensão didático-pedagógica. E dois concordam 

parcialmente. 
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Nessas observações para as concordâncias apresentadas os PIs sugerem  

parcialidade acerca das atualizações do instrumento praticadas nas IES em que 

atuam.  

 

A Figura 6 monitora a percepção dos procuradores institucionais de forma coletiva. 

Para essa análise foram utilizadas as respostas de todos os PIs, totalizando 60 

respostas para 20 afirmativas, veja-se: 

 

 

Figura 6  
Análise por grau de concordância coletivo. 
Fonte: dados da pesquisa. 

 

De maneira geral obteve-se que a escala de concordância 5 – concordo plenamente 

– atingiu 63% da percepção dos procuradores institucionais frente às afirmativas 

sobre as alterações do instrumento de avaliação. Isso reflete a consonância das 

instituições da cidade com as alterações trazidas pelo instrumento de 2017, 

declarando, assim, positividade no conhecimento dos profissionais que atuam 

diretamente na regulação das IES. 
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4.3  Entrevista com gestores, discussões e resultados  

 

Para atingir o terceiro objetivo o estudo buscou identificar o perfil dos gestores das 

instituições de ensino superior presenciais da cidade de Conselheiro Lafaiete. Esses 

gestores estão identificados como G1, C1, G2, G3 e G4. Diante das dificuldades 

ocorridas ao longo da pesquisa em 2020, devido à pandemia do COVID19, as 

entrevistas ocorreram por meio virtual, guiadas por um roteiro semiestruturado 

(Apêndice D).   

 

Para traçar o perfil dos gestores da IES foram formuladas seis perguntas: a) a 

primeira para identificar em qual IES atua; b) a segunda para conhecer qual o 

cargo/função que desempenha; c) a terceira buscou mapear o nível de experiência 

na gestão de IES; d) a quarta intentou identificar se o gestor desempenha outras 

funções na IES; e) a quinta a respeito de quais funções desempenha na IES; f) a 

sexta se o gestor recebeu capacitação profissional para o cargo e como ela foi 

realizada. 

 

Para responder a entrevista, G1 foi auxiliado pelo coordenador da IES (C1), tendo 

em vista as funções que este desempenha, voltadas para a pesquisa e 

desenvolvimento da avaliação institucional na IES. 

 

Em relação ao cargo/função, todos os gestores são diretores na IES em que atuam. 

 

No nível de experiência como gestor educacional constatou-se que G1, G2, G3 não 

exerceram a função de gestor anteriormente em outra IES e a experiência foi 

adquirida no cargo que atualmente ocupam. E G4 possui experiência como gestor 

em outra instituição de ensino, a UNIBH. 

 

G3 informou que é “graduado em Administração e Ciências Contábeis e antes de ser 

gestor da IES em que atua exerceu a mesma função em outras empresas”, porém 

não especificou quais. Todos os gestores atuam como docentes nas IES geridas; C1 

informou que, além de coordenar o curso da IES em que atua, exerce a função de 

pesquisador.  



93 
 

 
  

 

Quando perguntados se receberam treinamento para exercer a função de gestor, 

G1/C1 responderam que sim, participação de webinar oferecido por consultorias 

educacionais e formação pelas empresas do ramo da educação Carta Consulta e 

CONSAE. G2 e G3 não receberam qualificação para o desempenho da função. E 

G4 informou que participou de cursos de gestão de pessoas, motivação de equipe, 

gestão de processos e recursos e que esses treinamentos ocorrem de forma 

mensal. 

 

Para responder ao objetivo 3 foram realizadas entrevistas com seis perguntas 

estruturadas com os gestores das IES participantes para mapear as ações didático-

pedagógicas das IES após a divulgação dos resultados das avaliações institucionais 

nos períodos 2017 a 2019. 

 

Aos gestores foi perguntado se os instrumentos do MEC são considerados na 

formação do planejamento estratégico da sua IES. G1, G2, G3 e G4 responderam 

que sim, tendo em vista que esses instrumentos contribuem para a estruturação da 

IES. 

 

As respostas dos gestores estão em sintonia com Tamayo (2016), que compara as 

universidades a organizações coorporativas e profissionais, porém com 

características particulares e por isso requerem uma gestão organizacional diferente, 

sendo que o primeiro passo para uma gestão eficiente é o planejamento. 

 

As respostas dos entrevistados também vão ao encontro do que afirma Maximiniano 

(2004): planejar é traçar um plano e esse plano contém pelo menos três 

características, quais sejam, objetivo, meios para realizar o objetivo previsão de 

meios ou instrumento de controle. Da mesma forma, Barreto (2019) entende que 

planejamento estratégico é salutar tanto para gestores quanto para as organizações. 

 

Quanto às ações praticadas pelos gestores após o resultado da avaliação do MEC, 

cada gestor tem suas particularidades para lidar com as informações recebidas: G1 

informou que as ações são ajustadas de acordo com as orientações positivas ou 
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negativas do INEP; G2 afirmou que acata as sugestões; G3 declarou que a IES 

promove adequações com base nas sugestões com as quais concordam; e G4 

utiliza planos de ação para obter melhorias nos feedbacks.  

 

Inferiu-se na pesquisa que todos utilizam os dados recebidos para aperfeiçoar a 

gestão, incluindo as informações no planejamento estratégico da IES que impactam 

diretamente na tomada de decisão, esperando melhorias na próxima avaliação. 

Assim, sendo positivo ou negativo o feedback nos processos didático-pedagógicos,  

a avaliação é determinante na correção de metas e objetivos, conforme estudos de 

Tamayo (2016). Para executar as alterações apresentadas, o processo de 

motivação associada à direção de colaboradores por meio de liderança não 

coercitiva permite a realização dos objetivos (Maximiniano, 2004). 

 

Também foi inquirido aos gestores se existe alguma dificuldade em atender ao que 

foi proposto pela avaliação na realidade da IES. G1/C1 reconheceram que sim; G2 

que não; G3 às vezes; e G4 respondeu que não, pois a IES que dirige conta com 

uma equipe que busca todos os recursos oferecidos pela holding (Grupo Ânima). 

 

Quanto a possíveis comparações com as avaliações anteriores a 2017, foi 

perguntado aos gestores se foram efetuadas mudanças na forma da avaliação 

externa nos procedimentos didático-pedagógicos (dimensão 1). G1/C1 realçaram 

que existe uma tendência à aproximação das IES com as comunidades em que 

estão inseridas e muita preocupação com a produção em detrimento da titulação; G2 

não percebeu diferença; para G3 essa análise é de competência da direção 

acadêmica; G4 não podia fazer comparações tendo em vista que a unidade na 

cidade era da mesma data de vigência do novo instrumento, então, não tinha dados 

para comparações, todavia, para a implantação da unidade estavam preparados já 

para o novo modelo de avaliação. 

 

Aos gestores também foi perguntado qual o peso da nota obtida pós 2017 na 

dimensão 1 do instrumento. G1/C1 informaram que não tiveram avaliação após 

2017, tendo a avaliação referente a 2015 a nota 4; G2 comentou que a nota foi 3,43; 

G3 indicou que essa análise é de competência da direção acadêmica; e G4 expôs 
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que foi peso de 40%,  tendo em vista que o processo aqui mencionado foi atribuído 

ao ato de autorização. É importante salientar que nos atos de autorização é dado 

maior enfoque e pontuação à dimensão didático-pedagógica e à infraestrutura, que 

têm que estar efetivamente elaboradas e construídas, respectivamente, diferente do 

corpo docente que tem caráter de existência potencial (INEP, 2020). 

 

Finalizando a entrevista, a sexta pergunta aos gestores: o(a) senhor(a) mudaria em 

algum quesito a forma de avaliação externa dos procedimentos didático-

pedagógicos dos cursos? Comente. G1/C1 responderam afirmativamente. Fariam 

uma avaliação com base nas ações oferecidas pelas IES, juntamente com a 

estrutura física e tecnológica oferecida; G2 não faria alterações; para G3 essa 

análise é de competência da direção acadêmica; e G4 definiu que não alteraria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 
 

 
  

5 Considerações Finais 

 

O tema avaliação institucional é bastante complexo e abrange várias vertentes 

investigativas para os pesquisadores. Esta pesquisa teve como objetivo identificar os 

impactos da avaliação de cursos sobre os processos pedagógicos na perspectiva do 

instrumento de avaliação de 2017 das IES privadas na cidade de Conselheiro 

Lafaiete-MG. Os objetivos específicos foram traçar a evolução dos instrumentos de 

avaliação, mapear a percepção dos procuradores institucionais e relatar as ações 

realizadas pelos gestores pós-avaliação utilizando o instrumento de 2017. 

 

Após o estudo, pôde-se concluir que a avaliação institucional de curso impacta 

diretamente na forma de gerir uma IES, com o auxilio do instrumento de avaliação 

de 2017. Com suas alterações permitiu auxílio direto aos gestores, estruturado por 

seus indicadores, que tratam do planejamento, organização, direção e controle para 

uma IES. Todo esse processo é perceptível na sua estrutura avaliativa e no 

feedback enviado pelo INEP, pois proporciona as instituições a oportunidade de 

colocar em prática todo o planejamento estratégico organizado para o bom 

desempenho da IES. Assim, com o auxílio da avaliação institucional oferece aos 

gestores mecanismos para o oferta de um ensino de qualidade.  

 

Todavia, não apenas o planejamento é suficiente para atender à excelência de 

avaliação de uma IES: é necessário também se organizar e ficar atento aos 

resultados da avaliação que são norteadores estratégicos para atender às 

demandas e reestruturar os pontos sensíveis da IES. 

 

O atual método de avaliação do ensino superior no Brasil impacta diretamente a 

gestão da IES, possibilitando autoconhecimento, dando permissão para correção, 

adequação e aperfeiçoamento dos processos internos, bem como aprendizado 

contínuo, visto que os processos avaliativos seguem ciclos temporais.  

 

A análise bibliográfica e documental permitiu a elaboração de referencial teórico 

sobre a educação superior no Brasil, bem como direcionamento para estudo  

histórico dos instrumentos de avaliação, e permitiu a esta pesquisadora responder 
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ao primeiro objetivo com suas considerações no capítulo 2 nos tópicos 2.1, 2.2. 2.3 e 

2.4. 

 

 A construção da resposta para esse objetivo partiu da pesquisa das legislações que 

instituíram os instrumentos no marco teórico proposto. O estudo iniciou pela consulta 

ao acervo do INEP, do MEC, da ABMES e também nos estudos realizados por 

Cardoso (2015). Ao analisar mais de 25 portarias que instituíram os instrumentos de 

avaliação, estas permitiram conhecer a trajetória da avaliação institucional em todas 

as suas funções (planejar, organizar, dirigir e controlar). Os instrumentos no decorrer 

dos anos foram se adaptando à demanda educacional e se aprimorando em cada 

texto publicado, adequando-se a tudo que foi proposto na Lei do SINAES e às 

atualizações publicadas pelo MEC. Com tudo o que foi exposto, conhecemos as 

complexidades que regem a avaliação institucional, dada a sua importância no 

sentido de orientação e todo o caminho para construção de um modelo unificado 

como o de 2017. 

 

Para responder ao segundo objetivo a utilização da entrevista e do questionário 

possibilitou aos respondentes emitir sua opinião em termos de concordância total ou 

parcial quando expostos a uma afirmação, permitindo uma análise de dados 

gradativa e perceptiva. Percebeu-se que procuradores institucionais estão em 

sintonia com seus gestores e foi possível determinar que estão atualizados com sua 

percepção sobre as mudanças trazidas no instrumento de avaliação frente à IES em 

que atuam, vislumbradas nas afirmativas sobre planejamento estratégico, egresso e 

seu perfil, atendimento e atividades ao discente, acessibilidade, ensino- 

aprendizagem, interação com a comunidade e Interdisciplinaridade, sendo o  

objetivo respondido no capítulo 2 nos tópicos 2.5 e 2.7.  

 

O terceiro objetivo foi possível responder no capítulo 2 com os tópicos 2.5 e 2.6 

associados ao desenvolvimento do perfil dos gestores e da entrevista realizada. As 

ações realizadas pelos gestores com o intuito de melhor gerir as IES estão 

associadas aos processos administrativos e pedagógicos, por isso a importância de 

conhecer bem o processo de avaliação que disponibiliza meios ao gestor de se guiar 

pelos instrumentos de avaliação. Ter uma análise crítica do feedback do INEP 
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auxilia os gestores a manter a excelência e aperfeiçoamento da instituição, conforme 

observado nos depoimentos. 

 

Por fim, pode-se concluir que os objetivos geral e específicos da pesquisa foram 

alcançados, podendo contribuir diretamente para a gestão da IES. A relevância do 

estudo foi pertinente devido à ausência de publicações referentes aos instrumentos 

de avaliação de 2017 e à predominância de estudos sobre avaliação institucional 

com pesquisas anteriores a 2017. Diante disso, houve o aprofundamento e 

atualização do tema educação superior e avaliação institucional, a disponibilização 

ao leitor de múltiplas fontes de consulta aos documentos e legislação sobre 

avaliação institucional. 

 

Vale ressaltar que a pesquisa apresentou limitações pela ausência na participação 

de um gestor e dois procuradores institucionais. A participação desses atores seria 

de grande importância para o enriquecimento do trabalho mediante sua contribuição 

respondendo as entrevistas e o questionário da pesquisa.  

 

Sugere-se como proposta de trabalhos futuros dentro do limite do município a 

análise de todas as dimensões do instrumento e o atingimento de todas as IES da 

cidade - as faculdades presenciais e na modalidade EAD -, trazendo assim um perfil 

mais detalhado das avaliações na educação superior da cidade de Conselheiro 

Lafaiete. 
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Apêndices 

 

Apêndice A - Carta de autorização às IES 

 

Conselheiro Lafaiete,   de    de     2020;  

 

Prezado(a) Senhor(a),  

 

 

Sou aluna do Mestrado Profissional em Administração da FPL Educacional e 

estou realizando uma pesquisa intitulada “Avaliação  Institucional e a gestão da 

organização didático pedagógica em IES: legislações, permanências e 

rupturas”, sob a orientação da Profa. Dra Eloísa Helena Rodrigues Guimarães.  

Para enriquecer o trabalho, faz-se necessária uma pesquisa de campo e, para 

tanto, gostaria de contar com sua colaboração, recebendo-me para aplicar um 

questionário ao procurador institucional e algumas perguntas ao(à) Senhor(a) 

Gestor(a) dessa instituição em data que for mais conveniente. Declaro que conheço 

e respeito os aspectos legais e éticos em relação à garantia da privacidade e 

confidencialidade das informações, e que essas informações não são de livre 

acesso ao público, sendo responsabilidade exclusiva da pesquisadora manter essa 

privacidade.  

Agradeço pela contribuição e coloco-me à disposição para quaisquer 

esclarecimentos que se fizerem necessários por email  

elidianevasconcelos@yahoo.com.br ou por telefone: (31) 9xxxx  

A identificação dos respondentes não é obrigatória e os dados considerados 

confidenciais pela instituição não serão divulgados.  

 

Atenciosamente, 

 

 

Elidiane Cristina Souza Vasconcelos 

Mestranda Profissional em Administração 

FPL Educacional 
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Apêndice B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

 Eu, ____________________________________________, aceito livremente 

participar como entrevistado(a) na pesquisa que visa à elaboração da dissertação 

para o trabalho de conclusão do Mestrado Profissional em Administração da 

Fundação Pedro Leopoldo da mestranda Elidiane Cristina Souza Vasconcelos, 

orientado pela Profa. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães. O objetivo dessa 

dissertação é identificar quais os impactos da avaliação de cursos sobre os 

processos pedagógicos na perspectiva do instrumento de avaliação de 2017 das IES 

privadas na cidade de Conselheiro Lafaiete- MG. Estou ciente de que a entrevista 

será gravada e/ou transcrita, preservando-se a identificação do entrevistado, sendo 

analisada de forma a garantir a confidencialidade, privacidade e anonimato, não 

correndo riscos de que minhas opiniões e ideias possam ser utilizadas contra mim. 

Estou ciente, também, de que posso me recusar a participar ou retirar-me do projeto, 

em qualquer fase da pesquisa, sem que isso me traga alguma punição. Estou ainda 

ciente de que, se tiver qualquer reclamação contra o pesquisador, posso procurar a 

Fundação Pedro Leopoldo, por meio da coordenação do Curso de Mestrado 

(sec.mestrado@fpl.edu.br) ou de sua Ouvidoria (ouvidoria@fpl.edu.br). Após 

convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi 

explicado, consinto em participar desta pesquisa.  

 

Local e data  

 

 

Assinatura de Entrevistado                                  Assinatura do Pesquisador 

 

Mestranda: Elidiane Cristina Souza Vasconcelos - MPA/Fundação Pedro Leopoldo  

e-mail: elidianevasconcelos@yahoo.com.br  

 

Orientadora: Profa. Dra. Eloísa Helena Rodrigues Guimarães   

MPA/Fundação Pedro Leopoldo  

eloisa.guimaraes@fpl.edu.br 
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Apêndice C – Questionários e roteiro de entrevista com procuradores 

institucionais (PI) 

 

 

Meu nome é Elidiane Cristina Sousa Vasconcelos, mestranda do Mestrado 

Profissional em Administração pela Fundação Pedro Leopoldo MG. 

Sua participação nesta pesquisa é totalmente voluntária e irá auxiliar no 

desenvolvimento da minha dissertação de mestrado sobre avaliação institucional.  

Este roteiro consta de dois blocos: no primeiro, busca-se traçar o perfil dos 

participantes da pesquisa. No segundo, buscam-se informações que possibilitem à 

pesquisadora responder à seguinte pergunta de pesquisa: quais os impactos da 

avaliação de cursos sobre os processos pedagógicos na perspectiva do 

instrumento de avaliação de 2017 das IES privadas na cidade de Conselheiro 

Lafaiete- MG? 

 

Vamos lá?  

 

Procuradores institucionais 

 

Bloco I – Perfil dos respondentes 

 

1. IES em que trabalha:____________________________________________ 

2. Tempo de trabalho como PI: ________________________________ 

3. Além da IES em que trabalha atualmente, já exerceu a função de PI em outra 

IES? ___________________________________ 

4. Além de PI, exerce outra(s) função(ões) na IES em que trabalha? ___________ 

5. Se sim, qual(is)? ________________________________________________ 

6. Você recebeu/recebe treinamento para exercer a função de PI? Se sim, descreva 

brevemente o tipo de treinamento. ____________________________ 

  

Deixe seu e-mail caso queira receber o resultado ao final da pesquisa 

 

_________________________________________________________ 
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Bloco II - Questionário 

 

Nas questões deste bloco, marque a escala de 1 a 5, conforme o seu grau de concordância com a 

afirmativa feita, avaliando as ações didático-pedagógicas desenvolvidas pela IES em que você atua.  

Sua concordância pode variar de 1 – discordo totalmente da declaração a 5 – concordo plenamente 

com a declaração.   

 1 2 3 4 5 

A IES realiza o planejamento estratégico dos cursos      

O planejamento estratégico é realizado com a 
participação de todos os envolvidos no processo 
(direção, coordenação, professores...) 

     

A IES possui programas de acompanhamento de 
egressos  

     

A IES possui um plano de aprendizagem discente       

A IES busca conhecer o perfil de demandas do mercado 
de trabalho da região em que está inserida 

     

A IES possui um plano de controle da evasão       

A IES oferece a disciplina de Libras       

A IES fomenta programas de incentivo a inovação, 
tecnologia, desenvolvimento artístico e cultural  

     

A IES oferece programas de apoio à comunidade 
externa 

     

Os programas de apoio à comunidade contam com a 
participação dos docentes dos cursos. 

     

A IES incentiva a produção acadêmica docente      

IES oferece projetos de extensão      

Aluno(s) da IES participou(aram) de programa 
acadêmico internacional no período de janeiro de 2018 
a dezembro de 2019 

     

Docente(s) da IES estiveram fora do país para fins de 
estudo ou trabalho acadêmico no período de janeiro de 
2018 a dezembro de 2019 

  k   

Houve participação de docentes da IES em artigos 
publicados em colaboração com autores de IES 
estrangeiras no período de janeiro de 2017 a dezembro 
de 2018 

     

O discente da IES tem a oportunidade de relacionar a 
teoria à prática no curso ao qual está vinculado 

     

A IES tem boa integração com as redes públicas locais      

A interatividade entre alunos, docentes e tutores em 
ambiente digital é muito boa 

     

Há boa interação da comunidade acadêmica com o 
ambiente virtual AVA da IES 

     

O resultado da avaliação externa é utilizado pela IES 
para promover ações de melhoria na dimensão didático-
pedagógica. 
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Apêndice D – Roteiro de entrevista gestores 

 

 

Meu nome é Elidiane Cristina Sousa Vasconcelos, mestranda do Mestrado 

Profissional em Administração pela Fundação Pedro Leopoldo MG. 

Sua participação nesta pesquisa é totalmente voluntária e irá auxiliar no 

desenvolvimento da minha dissertação de mestrado sobre avaliação institucional.  

Este roteiro consta de dois blocos: no primeiro, busca-se traçar o perfil dos 

participantes da pesquisa. No segundo, buscam-se informações que possibilitem à 

pesquisadora responder à seguinte pergunta de pesquisa: quais os impactos da 

avaliação de cursos sobre os processos pedagógicos na perspectiva do 

instrumento de avaliação de 2017 das IES privadas na cidade de Conselheiro 

Lafaiete- MG? 

 

 Vamos lá?  

 

Bloco I – Perfil dos respondentes 

 

1. IES em que trabalha ______________________________________________ 

2. Cargo/função: _________________________________________________ 

3. Além da IES em que trabalha atualmente, já exerceu a função de gestor em outra 

IES?______________________________________________ 

4. Além de gestor, exerce outra(s) função(ões) na IES em que trabalha? 

_________________________________________________________________ 

5. Se sim, qual(is)?  ________________________________________________ 

6. Você recebeu/recebe treinamento para exercer a função de gestor? Se sim, 

descreva brevemente o tipo de treinamento.  

 

Deixe seu e-mail caso queira receber o resultado ao final da pesquisa:  

_____________________________ 
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Bloco II – Roteiro de entrevista gestores 

 

1. Os instrumentos de avaliação do MEC são considerados na formulação do 

planejamento estratégico da IES em que você atua? 

 

2. Quais as ações são realizadas após o feedback enviado pelo INEP referente 

à avaliação externa? 

 

3. Existe alguma dificuldade em atender ao que foi proposto pela avaliação 

dentro da realidade da IES? 

 

4. Em comparação aos anos anteriores a 2017, o(a) senhor(a) observou 

mudanças na forma da avaliação externa quanto aos procedimentos didático-

pedagógicos  (dimensão 1)? Se sim, quais? Comente brevemente. 

 

5. Qual o peso da avaliação da dimensão 1 na nota recebida pela sua IES?  

 

6. O (A) senhor(a) mudaria em algum quesito a forma de avaliação externa dos 

procedimentos didático-pedagógicos dos cursos? Comente. 

 

 

Obrigada! 

 

 

 

   


