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APRESENTAÇÃO

O Programa de Gestão Estratégica (PGE) tem como missão a articulação do planejamento, avaliação e 

informação. Ele objetiva subsidiar os diversos níveis de gestão, para uma política de desenvolvimento institu-

cional, tanto no plano estrutural como no humano, contribuindo, assim, para o aperfeiçoamento contínuo das 

atividades acadêmica e institucionais.

A série de publicações Cadernos do Programa de Gestão Estratégica (PGE) é coordenada e executada 

pela Comissão de Avaliação Institucional (CAVI) e publicada pela Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institu-

cional e Recursos Humanos (PRODIRH).

 Dentro desta série, este Caderno de n. 6, intitulado AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UFG: o 

processo e o projeto, apresenta um histórico de como a UFG implantou a sua avaliação ao longo dos proces-

sos avaliativos implantados na educação superior no Brasil, com destaque para a operacionalização do PGE 

e para a periodicidade do processo de planejamento e de auto-avaliação da UFG. Faz parte também dele um 

apêndice, com uma resenha do documento SINAES: da concepção à regulamentação, publicado pelo MEC 

em 2004, com o objetivo de subsidiar o trabalho daqueles que se interessam pelo estudo da educação superior 

brasileira.

Prof. Jeblin Antonio Abraão
Pró-Reitor de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos.
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1. INTRODUÇÃO

A universidade é uma instituição com características especiais, as quais são definidas na Constituição 

Federal de 1988, dentre as quais a autonomia, o que lhe possibilita, por exemplo, efetivar o seu processo de 

avaliação e planejamento.

No caso das universidades públicas, os processos avaliativos e de planejamento ocorrem, geralmente, de 

forma desorganizada, razão por que não são sistematizados. Isso decorre de eventos avaliativos e de planeja-

mento pontuais e fragmentados, além do fato de serem realizados num ambiente de tensão gerada na própria 

comunidade universitária e na sociedade. 

Para a garantia de um processo contínuo, coletivo e dinâmico de avaliação, é necessária a presença das 

diversas instâncias de discussões e debates em reuniões da equipe de reitorado, de diretores de unidades acadê-

micas, de diretores de órgãos, das coordenadorias de pós-graduação, dos conselhos das unidades acadêmicas e 

dos departamentos, dos conselhos centrais e de suas câmaras e tantas outras instâncias de decisão ou discussão 

administrativas ou acadêmicas existentes, como as dos grupos de pesquisa, dos núcleos de estudos e pesquisa, 

debates, congressos, simpósios, jornadas etc. As reuniões são favorecidas por ambiente de constante reflexão 

sobre o que é preciso fazer e como fazer.

A tensão gerada em fóruns de discussão na comunidade universitária e na sociedade se amplifica numa 

primeira vizinhança da universidade pública, quer se trate dos sindicatos de professores e de servidores técnico-

administrativos, bem como das associações estudantis. Isso ocorre também em suas vizinhanças, nos diversos 

setores da sociedade, tais como pais de alunos, outras instituições de educação superior e níveis educacionais, 

poderes executivo e legislativo das esferas federal, estadual e municipal, poder judiciário, empresários, gover-

nantes, trabalhadores, mídia etc.

Constitui, portanto, um desafio nas universidades públicas organizar e sistematizar os processos de pla-

nejamento e avaliação, pelo fato de o ambiente universitário enxergar na sua organização e sistematização 

um quadro adaptado do ambiente empresarial, ou seja, como uma “burocracia” desnecessária, uniformizante 

e desfocada da vida acadêmica.

Com a inexistência ainda de um formato de processo que abarque as duas vertentes – a de avaliação e a de 

planejamento – e que seja adaptado ao ambiente das universidades públicas, a  proposta presente neste projeto 

de avaliação institucional, de certa forma, contribui para resolver, em parte, essa complexa problemática.

2. UMA BREVE RETROSPECTIVA DOS PROCESSOS AVALIATIVOS IMPLANTADOS NO 
BRASIL

A implantação de processos avaliativos na educação superior brasileira é muito recente. A primeira 

proposta de avaliação da educação superior no Brasil foi o Programa de Avaliação da Reforma Universitária 
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(PARU), de 1983. “O PARU elaborou questionários que foram respondidos por estudantes, dirigentes univer-

sitários e docentes e acolheu igualmente estudos específicos para apreender o impacto da Lei n. 5.540 de 1968 

quanto à estrutura administrativa, à expansão das matrículas e à sua caracterização, à relação entre atividades 

de ensino, pesquisa e extensão, características do corpo docente e técnico-administrativo e vinculação com a 

comunidade. Tratou, portanto, basicamente de dois temas: gestão e produção/disseminação de conhecimentos, 

utilizando-se do levantamento e análises de dados institucionais colhidos através de roteiros e questionários 

preenchidos por estudantes e administradores” (SINAES, 2003, p. 18-19).

Em 1985 a Comissão de Alto Nível: Grupo Executivo para a Reforma da Educação Superior (GERES), 

constituída pelo MEC, apresentou uma concepção de avaliação que vinculava fortemente a avaliação ao finan-

ciamento. “Utilizando uma concepção regulatória, apresentava a avaliação como contraponto à autonomia das 

IES, dando relevo às dimensões individuais, seja do alunado, seja dos cursos e instituições, embora se mante-

nha a preocupação com as dimensões institucionais. Os resultados da avaliação – como controle da qualidade 

das instituições (públicas ou privadas) – implicariam a distribuição de recursos públicos, que deveriam ser 

direcionados para ‘Centros de Excelência’ ou instituições com padrões internacionais de produção acadêmica 

e de pesquisa (SINAES, 2003, p. 19). Algumas instituições públicas como a UNICAMP e a UnB, nessa época, 

tomaram a iniciativa de desenvolver procedimentos avaliativos com uma “perspectiva formativa” (SINAES, 

2003, p. 19).

Em 1993 surgiu o mais amplo programa até então elaborado, o Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB). “Sustentado na adesão voluntária das universidades, o PAIUB concebia a 

auto-avaliação como etapa inicial de um processo que, uma vez desencadeado, se estendia a toda a instituição e 

se completava com a avaliação externa. Estabeleceu uma nova forma de relacionamento com o conhecimento 

e formação e fixou, em diálogo com a comunidade acadêmica e com a sociedade, novos patamares a atingir” 

(SINAES, 2003, p. 19).

A experiência desse Programa, entretanto, foi muito curta, devido à implementação, em 1995, de nova 

sistemática que englobava o Exame Nacional de Cursos (ENC), conhecido como “provão” e realizado pelos 

estudantes após o término de seus cursos, para a avaliação das condições de oferta dos cursos de graduação e 

para a avaliação para a transformação de faculdades em centros universitários. Os resultados desses processos 

fragmentados de uma avaliação institucional tiveram “ampla divulgação impressa e televisiva, funcionando 

como instrumento de classificação das instituições de ensino superior e de estímulo à concorrência entre elas. 

Para dar sustentação e regulamentar esses instrumentos de avaliação, o MEC criou um amplo aparato nor-

mativo, e para operá-lo recorreu a comissões constituídas de especialistas das diversas áreas da comunidade 

acadêmica” (SINAES, 2003, p. 20).

Em 2003, dez anos após o início do PAIUB, o Governo Federal instalou uma Comissão Especial de 
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Avaliação (CEA), presidida pelo professor José Dias Sobrinho da UNICAMP, “com a finalidade de analisar, 

oferecer subsídios, fazer recomendações, propor critérios e estratégias para a reformulação dos processos e 

políticas de avaliação da Educação Superior e elaborar a revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias 

e critérios utilizados” (SINAES, 2003, p. 9).

O trabalho da CEA apresentou uma proposta para uma política de avaliação da educação superior que se 

fundamenta nos seguintes marcos teóricos:

1) Integração e participação são “conceitos fundamentais para a construção de um sistema de avaliação 

capaz de aprofundar os compromissos e responsabilidades sociais das instituições, bem como promover 

os valores democráticos, o respeito à diversidade, a busca da autonomia e a afirmação da identidade” 

(SINAES, 2003, p. 83).

2) O processo avaliativo deve ser formativo e vincular-se “a um projeto de sociedade comprometido com 

a igualdade e a justiça social” (SINAES, 2003, p. 83).

3) A avaliação institucional “deve também ser entendida como estrutura de poder que age sobre os indi-

víduos, as instituições e os sistemas” (SINAES, 2003, p. 83).

4) O processo avaliativo nacional deve constituir um Sistema Nacional de Avaliação da Educação Supe-

rior (SINAES) que “busca assegurar, entre outras coisas, a integração das dimensões internas e externas, 

particular e global, somativo e formativo, quantitativo e qualitativo e os diversos objetos e objetivos da 

avaliação. O sistema de avaliação deve articular, de forma coerente, concepções, objetivos, metodologias, 

práticas, agentes da comunidade acadêmica e de instâncias de governo” (SINAES, 2003, p. 83-84).

5) O sistema de avaliação “é uma construção a ser assumida coletivamente, com funções de informa-

ção para tomadas de decisão de caráter político, pedagógico e administrativo, melhoria institucional, 

auto-regulação, emancipação, elevação da capacidade educativa e do cumprimento das demais funções 

públicas.” (SINAES, 2003, p. 84).

6) A participação de todos os envolvidos com o ambiente universitário é parte da “exigência ética própria 

dos processos educacionais” e, portanto, é preciso conclamar “todos os agentes da comunidade de edu-

cação superior, das instâncias institucionais, governamentais e membros concernidos da sociedade, a se 

envolverem nas ações avaliativas, respeitados os papéis, as especificidades e as competências científicas, 

profissionais, formais, políticas, administrativas das distintas categorias” (SINAES, 2003, p. 84).

7) A avaliação institucional, pela complexidade da educação superior, “requer a utilização de múltiplos 

instrumentos e a combinação de diversas metodologias. Por exemplo, não cabe mais discutir as falsas 

aporias do quantitativo e do qualitativo ou do objetivo e do subjetivo, mas, sim, utilizar os diversos 

instrumentos e as distintas perspectivas metodológicas de forma combinada, complementar e de acordo 

com as necessidades de análise e julgamento. Da mesma forma, o objeto não deve ser fragmentado, a 
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não ser por razões de análise e desde que seja posteriormente recomposto em esquemas de compreensão 

global. Em outras palavras, pelas diferentes práticas, os processos avaliativos em seu conjunto precisam 

instituir um sistema de avaliação em que as diversas dimensões da realidade avaliadas – instituições, 

sistema, indivíduos, aprendizagem, ensino, pesquisa, administração, intervenção social, vinculação com 

a sociedade etc. – sejam integradas em sínteses compreensivas. Obviamente, uma concepção central de 

avaliação deve assegurar a coerência conceitual, epistemológica e prática, bem como os objetivos dos 

diversos instrumentos e modalidades” (SINAES, 2003, p. 85).

8) Vinculado ao sistema de avaliação está todo o processo de regulação, portanto, devem ser articuladas 

“duas dimensões importantes: a) avaliação educativa propriamente dita, de natureza formativa, mais 

voltada à atribuição de juízos de valor e mérito em vista de aumentar a qualidade e as capacidades de 

emancipação e b) regulação, em suas funções de supervisão, fiscalização, decisões concretas de autori-

zação, credenciamento, recredenciamento, descredenciamento, transformação institucional etc., funções 

próprias do Estado” (SINAES, 2003, p. 85).

9) O SINAES proposto pela CEA “opera com as idéias de solidariedade e da cooperação intra e inte-

rinstitucional, e não com a ideologia da competitividade, da concorrência e do sucesso individual. Não 

menos importante é destacar que esse sistema se vincula à idéia de educação como bem social, e não 

como mercadoria. Em outras palavras, a avaliação assim entendida ajuda a construir uma concepção de 

educação superior socialmente comprometida em seus objetivos e funções” (SINAES, 2003, p. 85-86).

10) Pelo fato de a educação ser um direito social e dever do Estado, “uma instituição educativa deve prestar 

contas à sociedade, mediada pelo Estado, do cumprimento de suas responsabilidades, especialmente no 

que se refere à formação acadêmico-científica, profissional, ética e política dos cidadãos, à produção de 

conhecimentos e promoção do avanço da ciência e da cultura. Portanto, a avaliação da educação superior, 

no nível geral e com indicadores comuns, deve dar respostas públicas à questão de como o sistema e 

cada uma das instituições e suas partes estão exercendo o mandato que lhes foi socialmente outorgado” 

(SINAES, 2003, p. 86).

11) Para atuar com qualidade, é preciso cumprir dois dos “mais importantes critérios da qualidade da 

educação superior [que] consistem na relevância da formação e da produção de conhecimentos para o 

desenvolvimento do conjunto da população e para o avanço da ciência, e na sua eficácia para fortalecer 

as preferências éticas e políticas dominantes em um determinado momento histórico”. Para cumprir essas 

condições, a “instituição precisa de liberdade especialmente para criar, pensar, criticar, aprender, produzir 

conhecimentos e, enfim, educar” (SINAES, 2003, p. 87).

12) O Estado não deve limitar a sua atuação à regulação “no sentido do controle burocrático e ordena-

mento; compete-lhe também, avaliar a educação superior de modo a fornecer elementos para a reflexão e 
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propiciar melhores condições de desenvolvimento.” (SINAES, 2003, p. 87).

13) A avaliação deve ser essencialmente educativa e, portanto, formativa, “sem que para isso deixe de 

utilizar também instrumentos e procedimentos de controle. É um projeto, pois se trata de movimento 

que, examinando e julgando o passado e o presente, visa promover transformações, ou seja, tem o futuro 

em perspectiva. É uma construção social, pois não é um já dado de propriedade exclusiva de algum 

ente em particular e para benefícios de setores restritos, e sim um processo a ser concebido e executado 

coletivamente, buscando sempre atender a interesses coletivos” (SINAES, 2003, p. 88-89).

14) Implantar uma cultura de avaliação institucional é uma exigência ética, “se a avaliação é um processo 

que busca melhorar a qualidade, aumentar a quantidade do serviço público educacional e elevar a eficácia 

institucional, a conscientização dos agentes e a efetividade acadêmica e social” (SINAES, 2003, p. 89).

15) Cada instituição de educação superior tem uma história que precisa ser respeitada e, no “desenho 

da regulação e da avaliação, cada instituição deveria submeter-se ao cumprimento das normas oficiais 

e aos critérios, indicadores e procedimentos gerais, porém, ao mesmo tempo, exercitar sua liberdade 

para desenvolver, no que for possível e desejável, processos avaliativos que também correspondam a 

objetivos e necessidades específicos. Além disso, a avaliação deve servir de instrumento para aumentar 

a consciência sobre a identidade e, portanto, as prioridades e potencialidades de cada instituição em 

particular” (SINAES, 2003, p. 90).

16) A avaliação não deve ser constituída por processos fragmentados, mas deve “integrar diversos proce-

dimentos e instrumentos, na forma de estudos, discussões, juízos de valor a respeito de todas as dimensões 

e estruturas institucionais. Essas ações avaliativas podem ter como objeto aspectos determinados, como 

a administração, a docência, a pesquisa, as relações com a sociedade, a vida comunitária, as unidades, os 

cursos, os programas, etc., mas jamais podem perder de vista a perspectiva da globalidade” (SINAES, 

2003, p. 91).

17) A avaliação é um instrumento de poder e, portanto, não é neutra e é objeto de disputa no interior 

das instituições; assim, os “processos de avaliação movem-se dentro de um marco ético, em que de-

vem estar garantidos alguns critérios: liberdade no debate argumentativo, negociação, solidariedade 

(cooperação), eqüidade (tratamento justo e adequado), compromisso com o conhecimento, com os 

valores socialmente distinguidos e com a responsabilidade pública” (SINAES, 2003, p. 93).

18) Os processos de avaliação “devem ser contínuos e permanentes, não episódicos, pontuais e 

fragmentados” (SINAES, 2003, p. 93).

Em resumo, o trabalho da CEA estabeleceu que o SINAES deveria apresentar, “como mar-

cas essenciais, dentre outras, as seguintes características: justiça, rigor, efetividade, integração, 

globalidade, participação, eficácia formativa, efetividade social, flexibilidade, credibilidade, 
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legitimidade, institucionalidade, continuidade, respeito à identidade institucional, sistematização” 

(SINAES, 2003, p. 93).

Essas idéias, colocadas em disputa no Congresso Nacional, resultaram na aprovação da Lei nº 10.861 de 

14 de abril de 2004, que “Institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES – e dá 

outras providências”.

Os marcos políticos estabelecidos pela CEA não permeiam totalmente a Lei do SINAES e os documentos 

que regulamentaram a sua aplicação, pois diversos princípios e critérios estabelecidos pela CEA não foram 

considerados pelo Congresso Nacional. Apesar disso, o SINAES, como está estruturado nesse momento, pa-

rece permitir que a universidade pública implante uma sistemática de avaliação e planejamento que se adapte 

melhor às suas especificidades e complexidade.

3. A LEI DO SINAES

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES)1 tem o objetivo de assegurar um 

processo nacional de avaliação, uma exigência da Lei de Diretrizes e Bases (LDB) da educação brasileira, 

que afirma ser atribuição da União “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisionar e avaliar os cursos das 

instituições de educação superior e os estabelecimentos do Sistema Federal de Ensino” (Art. 9º da Lei 9.394/96 

– LDB). O SINAES estabelece três grandes vertentes para o processo avaliativo: 1) avaliação das instituições 

de educação superior; 2) avaliação dos cursos de graduação e 3) avaliação do desempenho acadêmico de seus 

estudantes.

As finalidades da implantação do SINAES são: “a melhoria da qualidade da educação superior, a orien-

tação da expansão da sua oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efetividade acadêmica 

e social e, especialmente, a promoção do aprofundamento dos compromissos e responsabilidades sociais das 

instituições de educação superior, por meio da valorização de sua missão pública, da promoção dos valores 

democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da afirmação da autonomia e da identidade institucional” 

(Art. 1º da Lei 10.861/2004).

A vertente que trata da avaliação das instituições de educação superior contemplará uma avaliação 

interna, ou seja, o que se denominou Auto-Avaliação e Avaliação Externa, a ser realizada pelo INEP/MEC. 

A avaliação dos cursos de graduação identificará “as condições de ensino oferecidas aos estudantes, em 

especial as relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica”, e 

se efetivará com a visita de comissões de especialistas nomeadas pelo MEC. A avaliação do desempenho dos 

estudantes “dos cursos de graduação será realizada mediante aplicação do Exame Nacional de Desempenho 

1.  A Legislação que instituiu o SINAES é a Lei nº 10.861 de 14/04/2004 e trata de toda a educação superior brasileira, seja 
ela oferecida pelo setor público ou privado, independente da forma de organização, se universidade, faculdade, centro universitário 
etc.
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dos Estudantes (ENADE)” (Art. 5º da Lei 10.861/2004).

Há de se considerar que a legislação do SINAES estabelece que os resultados da avaliação constituirão 

“referencial básico dos processos de regulação e supervisão da educação superior, neles compreendidos o 

credenciamento e a renovação de credenciamento de instituições de educação superior, a autorização, o reco-

nhecimento e a renovação de reconhecimento de cursos de graduação” (Art. 2º da Lei 10.861/2004).

No contexto dessa legislação, cada IES deverá constituir a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com “as 

atribuições de condução dos processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e de prestação 

das informações solicitadas pelo INEP” (Art. 11 da Lei 10.861/2004). A CPA deverá ser constituída por “ato 

do dirigente máximo da instituição de ensino superior [...] assegurada a participação de todos os segmentos 

da comunidade universitária e da sociedade civil organizada, e vedada a composição que privilegie a maioria 

absoluta de um dos segmentos” (Art. 11 da Lei 10.861/2004). Resta lembrar que essa CPA terá “atuação 

autônoma em relação a conselhos e demais órgãos colegiados existentes na instituição de educação superior” 

(Art. 11 da Lei 10.861/2004). Há previsão de penalidades para aqueles que prestarem informações falsas ou 

“pelo preenchimento de formulários e relatórios de avaliação que impliquem omissão ou distorção de dados” 

(Art. 12 da Lei 10.861/2004).

É ainda criada, no MEC, a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), encarre-

gada de coordenar e supervisionar o SINAES (Art. 6º da Lei 10.861/2004).

3.1 AS DIMENSÕES PRINCIPAIS A SEREM AVALIADAS PELO SINAES

A legislação do SINAES estabelece dez dimensões principais a serem examinadas no processo de avaliação 

da educação superior brasileira (Art. 3º da Lei 10.861/2004, transcritos aqui): 

I - a missão e o plano de desenvolvimento institucional;

II - a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de opera-

cionalização, incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de 

monitoria e demais modalidades;

III - a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que se refere à sua contribuição 

em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural;

IV - a comunicação com a sociedade;

V - as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico-administrativo, seu aperfeiço-

amento, desenvolvimento profissional e suas condições de trabalho;

VI - organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e representatividade dos cole-

giados, sua independência e autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 
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comunidade universitária nos processos decisórios;

VII - infra-estrutura 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 auto-avaliação insti-

tucional;

IX - políticas de atendimento aos estudantes;

X - sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da continuidade dos compromissos na 

oferta da educação superior.

4. UM BREVE HISTÓRICO DOS PROCESSOS AVALIATIVOS IMPLANTADOS NA UFG2

A Universidade Federal de Goiás implantou o seu primeiro processo de avaliação institucional em 

outubro de 1994. Um de seus objetivos foi o de congregar e dar prosseguimento aos vários processos isola-

dos de avaliação que já existiam no interior da instituição e utilizou como referencial para a implantação o 

texto denominado Documento Básico: Avaliação das Universidades Brasileiras – Uma Proposta Nacional, 

divulgado pela SESu/MEC em 26 de novembro de 1993 e parte do Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB), que propunha a adoção de uma sistemática de avaliação institucional da 

atividade acadêmica que deveria ser desenvolvida tendo-se em conta os seguintes princípios:

a)  Aceitação ou conscientização da necessidade de avaliação por todos os segmentos envolvidos;

b) Reconhecimento da legitimidade e pertinência dos princípios norteadores e dos critérios a serem ado-

tados;

c) Envolvimento direto de todos os segmentos da comunidade acadêmica na sua execução e na imple-

mentação de medidas para a melhoria do desempenho institucional. 

A proposta do PAIUB veio ao encontro de uma “vontade” institucional de estabelecer processos de 

avaliação, expressa, por exemplo, na elaboração e implementação de diversos processos de levantamento 

de dados destinados à coleta de informações que refletissem o conjunto da universidade e que permitissem 

o acompanhamento das atividades docentes, a apuração de custos, o desempenho da atividade técnica e ad-

ministrativa exercida pelos servidores técnico-administrativos e docentes e neste caso, a avaliação realizada 

pelos estudantes, para efeito de progressão funcional. Com essas finalidades os seguintes processos já estavam 

implantados na UFG:

a) Em 1989 foram instituídos o Sistema de Informação da UFG (SIUFG), o Sistema de Apuração de 

2.  Texto elaborado com trechos dos seguintes documentos: Avaliação Institucional na UFG de 1994 a 1996, UFG, 1997; 
Avaliação Institucional da UFG: um projeto para o biênio 1996–1997, UFG, 1996. COSTA, E.M.B. Avaliação na UFG: uma meta-
avaliação. Monografia aprovada pela Cátedra Unesco de Educação à Distancia. Brasília: UnB, 1998; Avaliação Institucional: uma 
mudança em curso. Projeto 2000; Avaliação Institucional: uma mudança em curso. Relatório 1998-2001, UFG 2002; RIBEIRO, 
C.M. E COSTA, E.M.M. Avaliação Institucional: o desenvolvimento humano enquanto percurso e destino. RAIES, v. 7, n. 4 dez. 
2002, p.165-175. Avaliação Institucional: uma mudança em curso. Relatório 2002-2003, UFG 2004; OLIVEIRA, E. R.  . 2005; 
Auto-Avaliação Institucional: UFG 2001-2005, UFG 2006.
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Custos (SAC), o Sistema de Controle Acadêmico (SCA) e o Sistema de Análise de Desempenho dos 

Servidores Técnico-Administrativos;

b) Em 1990 foi implantada a resolução do Conselho Coordenador de Ensino e Pesquisa (CCEP), que dis-

punha sobre normas e critérios da avaliação docente, com vistas à progressão horizontal dos professores 

da carreira do magistério superior da UFG;

c) Em 1991 foi instituído o Sistema de Atividade Docente (SAD);

d) Em 1992 foi implantada a resolução do CCEP que estabelecia a aplicação, na totalidade da instituição, 

do instrumento intitulado Análise de Desempenho da Atividade Técnica e Administrativa, a todos os 

servidores técnico-administrativos e aos docentes em exercício de funções de chefia.

Foram implantados, ainda, com base em critérios de mérito, alguns modelos de natureza gerencial: em 

1990, o Modelo de Alocação de Recursos Financeiros entre as Unidades Acadêmicas e em 1993, o Modelo de 

Alocação de Vagas Docentes.

Foi, portanto, nesse contexto que a UFG se dispôs a elaborar o seu projeto de avaliação institucional 

enfocando a graduação, num primeiro momento, por considerar que “o desenvolvimento de uma metodologia 

global pode iniciar-se com ênfase na área do ensino de graduação ainda que incluindo, nos instrumentos e 

indicadores, os aspectos relativos ao conjunto da instituição. O processo pode desenvolver-se conquistando 

graus de profundidade crescentes nas demais dimensões das atividades-fim da instituição, bem como em 

relação à gestão universitária”, como especificado em Documento Básico: Avaliação das Universidades Brasi-

leiras – Uma Proposta Nacional. Naquele momento optou-se por deixar para etapas posteriores uma avaliação 

sistemática e vertical da pesquisa, da pós-graduação, da extensão e da administração. Como preconizava o 

documento da PAIUB, mesmo dando ênfase ao ensino de graduação, foi possível incluir nos instrumentos 

e indicadores as demais dimensões da atividade universitária e, neste aspecto, o conjunto de informações 

disponibilizadas nos sistemas referidos anteriormente foi de grande utilidade.

Ao apresentar o primeiro projeto para análise do então Comitê Assessor do PAIUB, em março de 1994, 

afirmava-se que “o presente projeto apresenta um conjunto de ações planejadas para a primeira etapa de um 

processo que, a médio prazo, deverá se tornar sistemático e completo na Universidade. Nesta primeira etapa, 

a avaliação dos cursos de graduação seria feita por meio de processos de avaliação interna e externa. Na 

avaliação interna, além da análise da estrutura curricular em si, seriam analisadas as atividades concretas de 

cada curso, com envolvimento direto de docentes e discentes e com levantamento de dados quantitativos e 

qualitativos, que seriam consolidados em relatórios finais de caráter interpretativo. A avaliação externa, a ser 

feita após este trabalho de diagnóstico interno, basear-se-á nestes relatórios e ampliará o campo de consulta, 

incluindo egressos, órgãos de classes, sociedades científicas etc.”.

Em outubro de 1994 foi instalada a Comissão de Avaliação Institucional da UFG (CAVI), conforme 

estava previsto no projeto encaminhado ao MEC e muitas ações se efetivaram:
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1. Foram aplicados questionários, um para o professor e outro para os alunos, contendo questões objetivas 

e abertas a respeito das disciplinas curriculares;

2. Houve a consolidação das informações em um banco de dados denominado Sistema de Avaliação Ins-

titucional (SAI) e os relatórios foram encaminhados aos coordenadores de cursos e diretores de unidades 

acadêmicas;

3. Uma comissão de especialistas coordenou a Análise da Resolução Curricular dos cursos de graduação 

emitindo pareceres fundamentados que examinavam as seguintes vertentes: integração do ensino, pesqui-

sa e extensão; definição do perfil do profissional a ser formado; ênfase dada ao núcleo epistemológico do 

curso; ênfase dada à estrutura básica de cada disciplina e concisão e verticalidade do currículo;

4. No final de 1995 foram aplicados questionários de avaliação dos cursos pelos alunos e pelos docentes, 

com a participação de professores, chefes de departamentos, coordenadores de cursos, presidentes de 

colegiados, diretores de unidades acadêmicas e alunos da última série dos cursos:

 Em maio de 1996 a UFG elaborou um projeto de avaliação institucional que procurava incorporar • 

outras dimensões ao processo que estava em curso, no contexto do PAIUB. Essas dimensões seriam 

as seguintes: pesquisa e pós-graduação; extensão e administração;

Os cursos Medicina Veterinária, História, Engenharia Civil, Química, Ciências Biológicas e Farmácia • 

foram alvos de avaliações externas no ano de 1997 por comissões constituídas por representantes de 

associações de classe, empresas e profissionais com experiência relevante na área e pares da comu-

nidade acadêmica e científica e consideraram: perfil profissional; enfoque curricular; organização, 

funcionamento e gestão do curso; infra-estrutura de apoio; recursos humanos; qualidade do corpo 

docente; disciplinas e atividades optativas; qualidade do corpo discente; eficiência e eficácia do curso; 

integração com a sociedade; qualidade geral do curso e aspectos curriculares. 

Ainda em 1997, a CAVI sentiu a necessidade de auto-avaliar-se e um de seus membros, em função da 

realização de um trabalho de conclusão de pós-graduação latu sensu, pela Cátedra Unesco, desenvolveu uma 

meta-avaliação do processo de avaliação em curso e apontou a necessidade de correção de rumos e sugestões 

para um melhor encaminhamento do processo:

Criar uma home page referente ao processo de avaliação desenvolvido na UFG e providenciar um • 

e-mail para maior intercâmbio entre a CAVI e demais comissões similares de outras instituições 

nacionais e internacionais, minimizando a falta de comunicação;

Reivindicar para a CAVI representação nos Conselhos Superiores da Universidade para exposição, • 

defesa e agilização de assuntos referentes à avaliação, bem como retransmissão mais rápida de infor-

mações à comunidade através dos membros dos Conselhos;

Descentralizar as ações da CAVI com a criação de comissões setoriais nos cursos, com pelo menos • 

três membros, sendo um deles o coordenador do curso, para auxiliarem no planejamento e execução 

do processo, gerando dessa maneira maior comprometimento;
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Investir no aumento da sensibilização com visitas pela CAVI às Unidades de Ensino, a fim de pro-• 

vocar na comunidade acadêmica a incorporação de idéias quanto à importância e necessidade da 

avaliação;

Introduzir a realização de palestras sobre avaliação na Semana de Calouros e distribuir material de • 

forte apelo visual durante as matrículas inclusive dos veteranos, para maiores esclarecimentos e 

sensibilização destes;

Prosseguir com a avaliação externa dos cursos que ainda não a realizaram, para complementação e • 

enriquecimento do processo;

Ampliar os procedimentos de avaliação estendendo-os a outros segmentos, visando abranger, além de • 

alunos e professores, servidores técnico-administrativos e dirigentes, para envolver toda a comunidade 

da instituição no processo;

Espaçar a aplicação dos questionários, uma vez que, os dados obtidos mostram que não ocorreram • 

mudanças significativas em aplicações consecutivas;

Agilizar o retorno das informações com feedback freqüente, para permitir aos docentes e dirigentes a • 

promoção de mudanças cabíveis;

Estabelecer parcerias com órgãos da UFG, a fim de estender o processo de avaliação às demais • 

dimensões previstas no segundo projeto, para tornar o processo de avaliação realmente institucional;

Reavaliar continuamente o processo de avaliação para correção de rumos, se necessário.• 

De acordo com Pena Firme (2002), a meta-avaliação realizada pode ser considerada uma avaliação soma-

tiva/formativa, pelo fato de ter sido realizada por um membro da própria equipe e no final do processo. Dessa 

experiência na UFG, Ribeiro e Costa (2002) registram que, “após o primeiro momento PAIUB entre nós, 

experiência rica e que nos trouxe até aqui, tivemos uma desarticulação da equipe de avaliação, em 1997”. 

A falta de apoio do MEC à continuidade do PAIUB, a introdução do Exame Nacional de Cursos, mais 

conhecido como Provão, e, ainda, a mudança de gestão da universidade, que implementou uma outra visão 

para o processo avaliativo institucional, provocaram uma mudança em seus rumos, em 1998. A partir de então, 

ocorreram a recomposição da CAVI e a incorporação da equipe da Avaliação de Desempenho (EMAI). O 

ponto de partida da CAVI/EMAI foi a meta-avaliação realizada na gestão anterior. Assim alguns professores, 

técnico-administrativos e alunos envolveram-se na construção coletiva de um modelo de avaliação global, 

tendo como foco o ensino, a pesquisa, a extensão e a gestão.

O processo de construção envolveu consultorias externas e internas, palestras, discussões e oficinas de 

trabalho, abertos à participação de todos os interessados, para delinear os valores/princípios, pressupostos e 

indicadores do presente projeto. Nasceu, assim, o projeto “Avaliação institucional: uma mudança em curso”, 

que visa avaliar resultados orientados por metas definidas em planejamentos coletivos, cujo pressuposto é: 

se o planejamento é coletivo, coletivos também serão os encargos, as obrigações decorrentes, bem como os 

compromissos com a sua execução. 
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Neste modelo de avaliação empregou-se fundamentalmente a metodologia qualitativa (grupos de enfoque) 

aliada aos benefícios de metodologia quantitativa (dados do Censo do Ensino Superior e avaliação da CAPES.) 

Os dados quantitativos/secundários foram obtidos por consulta e análise de dados existentes na UFG. Estes 

indicadores quantitativos permitem ampliar/comparar as inferências obtidas da abordagem qualitativa.

Este modelo de avaliação inclui duas dimensões: uma cognitiva/interna, em que os servidores (docentes 

e técnicos administrativos) e alunos realizavam uma auto-avaliação É importante registrar que a perspectivas 

da avaliação interna de uma IES centrada na auto avaliação, prescrita no SINAES, começou a ser desenvol-

vida de forma pioneira pela CAVI-UFG. Na externa, o universo é representado por ex-alunos, ex-servidores, 

representantes do setor empresarial e outras categorias sociais. Em ambas, os avaliadores, reunidos nos cha-

mados grupos de enfoque,3 emitem juízos acerca das atividades da Universidade (ensino, pesquisa, extensão 

e gestão). Esta metodologia, usada na UFG, era inédita nas avaliações institucionais feitas nas universidades 

brasileiras. 

A aplicação inicial da nova metodologia atingiu oito núcleos em uma etapa de avaliação-piloto, durante 

o qual se consideraram os seguintes momentos: definição de metas, levantamento de necessidades de treina-

mento e de desenvolvimento, monitoramento/revisão de metas, avaliação interna (por docentes, discentes e 

técnico-administrativos) e avaliação externa.

Em 2002, encerrou-se o primeiro ciclo de avaliação4 de oito unidades/órgãos, denominados núcleos 

avaliativos. Foram elaborados relatórios que mostram os resultados das discussões em cada um dos grupos 

de enfoque constituídos, acrescidos de alguns indicadores quantitativos referentes ao local avaliado. Os re-

sultados desse ciclo foram publicados em 2002, sob o título Avaliação Institucional: uma mudança em curso: 

1998/2001, apresentados no seminário Planejamento: Possibilidades de Ressignificação e Otimização do 

Trabalho, aberto a toda a universidade, em agosto de 2002. A PRODIRH, promotora do seminário, coordenou 

os debates sobre os resultados obtidos e concluiu-se pela proposta de que se deveria reestruturar as suas asses-

sorias de avaliação, planejamento e informação sob uma única coordenação. Originou-se, então, o Programa 

de Gestão Estratégica (PGE), que articula planejamento, avaliação e informação. 

Os primeiros resultados dessa articulação materializaram-se na inclusão, no calendário acadêmico, de um 

período destinado ao planejamento estratégico, além do pedagógico já existente e criação/construção e um 

Sistema de Informação Gerencial com os módulos de planejamento, avaliação e informação com indicadores 

fundamentais para avaliação e planejamento.

Em 2003, mais quatro novos núcleos (duas unidades acadêmicas e dois órgãos administrativos) foram 

3.  Os integrantes são eleitos por amostragem probabilística e representam uma amostra de um universo. O grupo é motivado 
por um mediador que conduz a discussão a partir de um roteiro semi-estruturado. Como forma de registro é utilizada a gravação em 
áudio e/ou vídeo, conforme a decisão do núcleo de avaliação. Cabe ao mediador, assessorado por um relator, a emissão de relatório 
referente à discussão de cada grupo. O número de grupos constituídos em cada núcleo de avaliação depende do universo e da 
composição deste, variando de dois a quatro grupos segundo a característica de cada núcleo.

4.  Considera-se um ciclo avaliativo o cumprimento das seguintes etapas: planejamento estratégico com definição de metas, 
levantamento de necessidades de treinamento e de desenvolvimento, monitoramento/revisão de metas, avaliação interna (por docen-
tes, discentes e técnico-administrativos) e avaliação externa.
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avaliados, encerrando-se outro ciclo de avaliação. Apesar de serem poucos os núcleos avaliados, a maioria dos 

diagnósticos pode ser generalizada. Entre os resultados generalizáveis, destacam-se:

(A) ausência de uma cultura consolidada de planejamento estratégico e avaliação institucional;

(B) redução do contingente de servidores (técnicos e docentes) concomitante ao aumento da demanda de 

trabalho;

(C) falta de motivação do quadro funcional, o que pode agravar sobremaneira a situação acima coloca-

da;

(D) dificuldades nas relações interpessoais, sobretudo nas relações professor–aluno, professor–professor 

e professor–técnico-administrativo;

(E) existência de práticas corporativistas;

(F) dificuldades de comunicação interna e externa, possivelmente, uma das causas do desconhecimento 

da sociedade sobre o que é realizado na universidade em termos de pesquisa, extensão e formação pós-

graduada;

(G) desatualização e ineficácia da grade curricular da graduação e dificuldade de integração entre teoria 

e prática;

(H) obstáculos, principalmente burocráticos, ao estabelecimento de parcerias com representantes da 

sociedade em projetos de pesquisa e de extensão.

O Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES), instituído pela Lei n. 10.861/2004, 

validou diversos aspectos do projeto Avaliação Institucional: uma mudança em curso, em desenvolvimento na 

UFG desde 1998. Participação coletiva, integração de todos os processos, diversidade, legitimidade, respeito, 

avaliação global de todas as atividades acadêmicas (ensino, pesquisa, extensão e gestão) e caráter formativo 

coincidiram com a proposta do SINAES. A isso se alia o fato de que os pressupostos de planejamento cole-

tivo, baseado na negociação de metas, de automonitoramento e de rigor ético (e também estético e político), 

igualmente, coincidiram com os procedimentos metodológicos delineados no SINAES, com uma abordagem 

qualitativa e quantitativa.

Em decorrência dessa trajetória percorrida pela CAVI/PRODIRH e da implantação, em 2004, pelo MEC 

do SINAES, centrando-se na auto-avaliação institucional e sugerindo metodologias interativas bem como 

determinando a criação de Comissão Própria de Avaliação (CPA) em cada IES, a recém-criada CPA (Anexo C) 

assumiu, na sua Proposta de Auto-Avaliação Institucional, o projeto já em desenvolvimento, isto é, Avaliação 

Institucional: uma mudança em curso. As coincidências teórico-metodológicas entre ambos sustentaram a 

decisão de que ele fosse utilizado para gerar a proposta da Auto-Avaliação Institucional da UFG. 

A proposta da Auto-Avaliação Institucional da UFG apresentou, além da auto-avaliação desenvolvida pela 

CAVI, mais três auto-avaliações. A primeira refere-se aos dados quantitativos/2004 gerenciados pelo Programa 

de Gestão Estratégica presentes nos bancos de dados da UFG, transformados em indicadores quantitativos, 

por Unidades Acadêmicas, a segunda é o Censo da Educação Superior/INEP/UFG, organizado por Unidade 
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e seus respectivos cursos e formatado em série histórica abrangendo o período 2000-2003. A terceira aborda 

a auto-avaliação do perfil e do desempenho dos estudantes no ENADE, aplicado em 2004. Esta Proposta de 

Auto-Avaliação recebeu “Comentário Tipo 1” no Parecer da Comissão Técnica em Avaliação do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) (Anexo A).

É importante registrar que o projeto foi mantido com autonomia sob a coordenação e execução da CAVI. 

Na perspectiva de facilitar a interação entre a CPA e a CAVI, a presidência da CAVI tornou-se membro nato 

da CPA (Anexos E e F).

 O SINAES introduziu mudanças no processo que a UFG vinha praticando. Por exemplo,(1) diferente-

mente do pressuposto da adesão voluntária, princípio mantido nas fases anteriores da avaliação institucional, 

agora passou a ter caráter obrigatória; (2) por limites temporais restringiu-se a Unidades Acadêmicas (19 UAs) 

e, por último, (3) a avaliação externa, no contexto do SINAES, compete à esfera do INEP, deixando de ser 

realizada naquele momento.

Os dezenove relatórios de auto-avaliação das 21 unidades acadêmicas, que integraram os campi de Goiâ-

nia, compõem a 3ª série avaliativa do projeto Avaliação Institucional: uma mudança em curso, correspondente 

ao octênio 1998-2005. 

 Por ocasião da entrega, em dezembro de 2005, do Relatório de Auto-avaliação 2001-2005, em cum-

primento ao SINAES, o processo de Avaliação Institucional da UFG concluiu mais uma importante etapa. 

Foi possível alcançar um diagnóstico mais completo do que acontece na realidade cotidiana da instituição e 

permitiu à CPA identificar possibilidades de ações futuras nas questões avaliadas: planejamento e treinamento; 

inter-relacionamento; atividades acadêmicas, comunicação entre outras. Além destas áreas foram identificadas 

e sugeridas, também, formas pedagógicas para a leitura dos dados do Censo e dos indicadores quantitativos. 

E em relação ao ENADE, foram feitas sugestões para o seu aprimoramento. 

Em janeiro 2006 a nova gestão, referendando o programa implantado em 2002, elaborou uma proposta 

de resolução regulamentando o PGE. Esta proposta de resolução foi apresentada à comunidade acadêmica e 

sua institucionalização ocorreu por meio da Resolução CONSUNI nº 10 de 28 de julho de 2006. A institucio-

nalização do PGE, uma das possibilidades de ações futuras, dada pela CPA no Relatório de Auto-Avaliação 

2001-2005, na questão de planejamento, evidencia que a avaliação na UFG é entendida como processo. Dessa 

maneira, a implantação do SPGE e a implementação do PGE dão dá início a um momento histórico na UFG, 

a do “Planejamento e avaliação: uma prática de gestão”. 

A CAVI, com a missão de instituir na UFG uma cultura de avaliação orientada por princípios fundados no 

rigor ético, estético e político, tem as seguintes atribuições: (a) executar e coordenar a produção dos cadernos 

do PGE,5 (b) realizar reuniões ordinárias mensais e extraordinárias, sempre que convocadas pela presidência, 

5.  A série CADERNOS DO PGE, cujo objetivo é o de contribuir para uma melhor compreensão da vida institucional da 
Universidade Federal de Goiás, constitui-se em um espaço público para socialização, debate e reflexão das questões que envolvem 
o processo de planejamento, avaliação e informação. Disponível em www.prodirh.ufg.br 
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(c) coordenar a sistematização do planejamento e da auto-avaliação das Unidades Acadêmicas e Órgãos, (d) 

elaborar relatórios dos processos de planejamento e de auto-avaliação das unidades acadêmicas e Órgãos, (e) 

apoiar/assessorar diretores de Unidades Acadêmicas e órgãos administrativos nos processos de planejamento/ 

auto-avaliação, (f) organizar e manter documentos arquivísticos, bibliográficos e de consulta da CAVI, (g) 

manter atualizado o sítio da CAVI (www.prodirh.ufg.br/cavi) e (h) produzir conhecimento a partir dos docu-

mentos produzidos nos processos de planejamento/avaliação.6 

5. O PROCESSO ATUAL DE AVALIAÇÃO DA UFG

O processo de avaliação da UFG está concebido no interior de um projeto maior chamado Programa 

de Gestão Estratégica (PGE), que articula a avaliação, o planejamento e as informações institucionais. A 

elaboração do PGE, gestado em 2002, considerou marcos teóricos, sendo que muitos deles aparecem como 

alguns dos marcos teóricos estabelecidos pela CEA em 2003 e contemplados nas bases do SINAES.

a) Integração e participação são elementos importantes na execução do PGE para que os compromissos, 

as responsabilidades sociais e as ações da UFG possam divulgar valores democráticos, com respeito à 

diversidade e sempre em busca de uma maior autonomia e da afirmação de sua identidade como univer-

sidade pública.

b) O PGE “é uma construção a ser assumida” por todos que trabalham e estudam na UFG e que o 

planejamento, a avaliação e as informações institucionais possam ser utilizadas “para tomadas de decisão 

de caráter político, pedagógico e administrativo, melhoria institucional, auto-regulação, emancipação, 

elevação da capacidade educativa e do cumprimento das demais funções públicas” da UFG.

c) A participação de todos os envolvidos com o ambiente universitário é parte da “exigência ética própria” 

na área da educação e, portanto, é preciso conclamar “todos os agentes da comunidade de educação 

superior, das instâncias institucionais, [...] governamentais e membros concernidos da sociedade” a par-

ticiparem dos processos previstos no PGE, “respeitados os papéis, as especificidades e as competências 

científicas, profissionais, formais, políticas, administrativas das distintas categorias”.

d) Os processo constantes do PGE não são neutros e sim objetos de disputa no interior da UFG, parte da 

estrutura de poder da Instituição e que age sobre os indivíduos e todos os setores institucionais; assim, os 

trabalhos no âmbito do PGE devem “mover-se dentro de um marco ético, em que devem estar garantidos 

alguns critérios: liberdade no debate argumentativo, negociação, solidariedade (cooperação), eqüidade 

(tratamento justo e adequado), compromisso com o conhecimento, com os valores socialmente distingui-

dos e com a responsabilidade pública”.

6.  Neste sentido ver Uma experiência de avaliação institucional em universidade pública: o caso da Universidade Federal de 
Goiás (BEVILACQUA-VIEIRA; SERAPHIN, 2006) e Implementação do Programa de Tutoria nos cursos de Engenharia Elétrica 
e Engenharia de Computação da Universidade Federal de Goiás (CASTRO et al., 2007).
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e) A execução do PGE, pela complexidade da educação superior, “requer a utilização de múltiplos ins-

trumentos e uma combinação de diversas metodologias. Por exemplo, não cabe mais discutir as falsas 

aporias do quantitativo e do qualitativo ou do objetivo e do subjetivo, mas, sim, utilizar os diversos 

instrumentos e as distintas perspectivas metodológicas de forma combinada, complementar e de acordo 

com as necessidades de análise e julgamento. Da mesma forma, o objeto não deve ser fragmentado, a 

não ser por razões de análise e desde que seja posteriormente recomposto em esquemas de compreensão 

global”.

f) As idéias que implementam o PGE são as de solidariedade e cooperação institucional e não “a ideologia 

da competitividade, da concorrência e do sucesso individual”; além disso, trata a educação superior como 

um bem social e não como uma mercadoria.

g) A concepção do PGE explicitou que a sua implementação poderá contribuir para que a UFG atue 

com mais qualidade, cumprindo dois dos “mais importantes critérios da qualidade da educação superior 

[que], consistem na relevância da formação e da produção de conhecimentos para o desenvolvimento do 

conjunto da população e para o avanço da ciência, e na sua eficácia para fortalecer as preferências éticas 

e políticas dominantes em um determinado momento histórico”. Para cumprir essas condições a “insti-

tuição precisa de liberdade especialmente para criar, pensar, criticar, aprender, produzir conhecimentos 

e, enfim, educar”.

h) O PGE deve ser essencialmente educativo e, portanto, formativo, “sem que para isso deixe de utili-

zar também instrumentos e procedimentos de controle. É um projeto, pois se trata de movimento que, 

examinando e julgando o passado e o presente, visa promover transformações, ou seja, tem o futuro 

em perspectiva. É uma construção social, pois não é um já dado de propriedade exclusiva de algum 

ente em particular e para benefícios de setores restritos, e sim um processo a ser concebido e executado 

coletivamente, buscando sempre atender a interesses coletivos”.

i) Cada local de trabalho da UFG tem uma história que precisa ser respeitada e, no desenho do PGE, 

cada local deve submeter-se ao cumprimento das normas, critérios e indicadores e procedimentos gerais, 

“porém, ao mesmo tempo, exercitar sua liberdade para desenvolver, no que for possível e desejável, 

processos [...] que também correspondam a objetivos e necessidades específicos. Além disso, o PGE 

deve servir de instrumento para aumentar a consciência sobre a identidade e, portanto, as prioridades e 

potencialidades de cada local da UFG.

j) O PGE não deve ser constituído por processos fragmentados, mas deve “integrar diversos procedimen-

tos e instrumentos, na forma de estudos, discussões, juízos de valor a respeito de todas as dimensões e 

estruturas institucionais. Essas ações [...] podem ter como objeto aspectos determinados, como a admi-

nistração, a docência, a pesquisa, as relações com a sociedade, a vida comunitária, as unidades, os cursos, 

os programas etc., mas jamais podem perder de vista a perspectiva da globalidade”.
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k) Os processos do PGE “devem ser contínuos e permanentes, não episódicos, pontuais e fragmenta-

dos”.

Na execução do processo auto-avaliativo, por estudantes, professores e técnicos administrativos, são 

utilizados oito instrumentos de coleta de informação, a saber, três roteiros de entrevista de Grupos de Enfoque 

e cinco questionários, contemplados no Caderno nº 7, denominado Instrumentos de Avaliação Institucional 

2006-2009 (no prelo).

5.1 A OPERACIONALIZAÇÃO DO PGE: A PRESENÇA DOS PILARES TEÓRICOS 
ESTABELECIDOS

5.1.1 DEFINIÇÃO E OBJETIVOS DO PGE

O Programa de Gestão Estratégica (PGE) da Universidade Federal de Goiás articulará planejamento, 

avaliação e informação institucional e possuirá os seguintes objetivos:

consolidar uma prática de gestão estratégica que potencialize o desenvolvimento institucional, tanto • 

estrutural como humano;

consolidar em todas as instâncias e níveis de funcionamento da UFG – Administração Central, • 

Unidades Acadêmicas, Órgãos Suplementares e Campi do Interior – uma cultura de organização e 

sistematização dos processos de planejamento e avaliação;

constituir um sistema de informação abrangente e atualizado, formando uma base de dados em per-• 

manente atualização, no qual os dirigentes, a comunidade acadêmica e sociedade obtenham dados e 

informações.

O processo de execução do PGE fornecerá elementos essenciais para a elaboração do Plano de Desen-

volvimento Institucional (PDI), para a concretização da Auto-Avaliação Institucional e para a sistematização 

das informações que subsidiem a tomada de decisões dos dirigentes da Universidade em todas as instâncias e 

níveis da administração, considerando os pilares teóricos estabelecidos anteriormente.

5.1.2 OS LOCAIS EXECUTORES DO PGE 
    

Os locais em que se efetivarão os processos de planejamento e avaliação previstos no PGE são: a Ad-

ministração Central da UFG, as Unidades Acadêmicas, os Órgãos Suplementares e os Campi do Interior. A 

Administração Central e os Órgãos Suplementares se estruturarão em Núcleos de Gestão para a execução do 

processo de planejamento e avaliação.

A Equipe Executora do PGE será constituída pelos membros da Comissão de Avaliação Institucional 

(CAVI) e por técnico-administrativos da Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos 

(PRODIRH).
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5.1.3 O PLANEJAMENTO

O planejamento estratégico das Unidades Acadêmicas, dos campi do Interior e dos Núcleos de Gestão 

estrutura-se nos seguintes itens: Missão; Visão; Valores; Cenários/Variáveis de Impacto; Análise do Ambiente 

Interno (Forças e Debilidades); Análise do Ambiente Externo (Oportunidades e Ameaças); Problemas Estraté-

gicos; Causas; Indicadores; Soluções Estratégicas; Metas e Responsabilidades. Serão utilizados os seguintes 

conceitos básicos para cada um desses itens:

Missão – é a razão de ser da Unidade/Campus/Núcleo.• 

Visão – refere-se a uma situação ideal a ser alcançada pela Unidade/Campus/Núcleos.• 

Valores – referem-se a princípios morais, éticos e competências técnicas compartilhadas por aqueles • 

que trabalham e estudam na Unidade/Campus/Núcleo.

 Cenários/Variáveis de Impacto – são as macrotendências que justificam uma mudança estratégica de • 

desenvolvimento da Unidade/Campus/Núcleo.

Análise do Ambiente Interno: Forças – pontos fortes da Unidade/Campus/Núcleo nos quais o local • 

pode apoiar-se para cumprir sua Missão; Debilidades – pontos fracos da Unidade/Campus/Núcleo 

que, caso não sejam superados, impedirão o cumprimento da Missão.

Análise do Ambiente Externo: Oportunidades – fatores externos à Unidade/Campus/Núcleo que • 

podem ser aproveitadas no cumprimento da Missão; Ameaças – fatores externos à Unidade/Campus/

Núcleo ou à UFG, independentes de seu controle, que dificultam ou impedem o cumprimento da 

Missão.

Problemas Estratégicos – são aqueles que, se não forem superados, impedem um salto qualitativo da • 

Unidade/Campus/Núcleo.

Causas são os fatores desencadeadores/provocadores dos problemas estratégicos elencados anterior-• 

mente.

Indicadores são fatores e condições que indicam claramente a existência dos problemas estratégicos.• 

Soluções Estratégicas – são programas, projetos ou linhas de ação que podem resolver os problemas • 

estratégicos detectados.

Metas e Responsabilidades – são ações a serem desenvolvidas, designando os responsáveis pela • 

execução das atividades e estabelecendo prazos para realizá-las.

A Unidade/Campus/Núcleo estabelecerá uma rotina para o acompanhamento da execução das ações pla-

nejadas, com vistas ao cumprimento das metas estabelecidas, e se achar necessário poderá solicitar a presença 

de membros da equipe executora do PGE para assessorar no processo de planejamento. 

No processo de planejamento estratégico cada Unidade/Campus/Núcleo, elaborará um Plano de Capaci-

tação de seus docentes e técnico-administrativos.
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5.1.4 A AUTO-AVALIAÇÃO DAS UNIDADES ACADÊMICAS

O processo da auto-avaliação das Unidades Acadêmicas envolverá professores, técnico-administrativos, 

estudantes e será coordenado por seus dirigentes: Diretor, Coordenadores dos Cursos de Graduação, Co-

ordenadores de Pesquisa e Pós-Graduação, Coordenadores das Comissões de Interação com a Sociedade e 

Coordenadores Administrativos. Esses dirigentes constituirão o Comitê coordenador da auto-avaliação na 

Unidade Acadêmica

As Unidades Acadêmicas responderão a um questionário único para toda a Universidade, além de realizar 

Grupos Focais em que se avaliarão, a partir de um roteiro preestabelecido, as atividades desenvolvidas pelas 

Unidades. O questionário conterá espaço para o acréscimo de outras questões que a Unidade julgar pertinente.

O Comitê coordenador da auto-avaliação da Unidade Acadêmica definirá a metodologia a ser implemen-

tada para responder ao questionário e para escolher quais pessoas participarão dos grupos focais.

Cada categoria que integra a Unidade Acadêmica – docentes, técnicos administrativos e estudantes – fará 

um grupo focal com roteiro semi-estruturado específico.

O Grupo Focal terá como mediador um docente ou técnico-administrativo, obrigatoriamente não dirigen-

te, que elaborará um relatório, a partir das discussões gravadas, para o Diretor, que o considerará no processo 

de planejamento da Unidade e na elaboração das respostas ao questionário.

O Comitê coordenador da auto-avaliação escolherá, de modo aleatório, os participantes do grupo focal, 

para cada categoria, com o número mínimo de 7 e máximo de 14 participantes.

As respostas ao questionário e os relatórios dos grupos focais serão divulgados, debatidos, e aprovados 

pelo Conselho Diretor da Unidade Acadêmica.

A Unidade Acadêmica, se achar necessário, solicitará a presença de membros da Equipe Executora do 

PGE/UFG para assessorar no processo de auto-avaliação

5.1.5 A AUTO-AVALIAÇÃO DOS CAMPI DO INTERIOR

O processo da auto-avaliação dos campi do Interior envolverá docentes, técnico-administrativos e estu-

dantes e será coordenado por seu Diretor, Coordenadores de cursos de graduação e, quando houver, Coorde-

nadores de cursos e programas de pós-graduação lato sensu e stricto sensu.

O Diretor, os Coordenadores de cursos de graduação e os Coordenadores de cursos e programas de pós-

graduação lato sensu e stricto sensu constituirão o Comitê coordenador da auto-avaliação nos campi.

Os campi do Interior responderão ao mesmo questionário utilizado pelas Unidades Acadêmicas, além de 

realizar Grupos Focais em que se avaliarão, a partir de um roteiro preestabelecido, as atividades desenvolvidas 

pelos campi.

O questionário a ser respondido pelo campus do Interior conterá espaço para o acréscimo de outras 

questões que julgar pertinente.
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O Comitê coordenador da auto-avaliação nos campi definirá a metodologia a ser implementada para 

responder ao questionário e para escolher quais pessoas participarão dos grupos focais.

Cada categoria que integra o campus – docentes, técnicos administrativos e estudantes – fará um grupo 

focal com roteiro semi-estruturado específico.

O Grupo Focal terá como mediador um docente ou técnico-administrativo, obrigatoriamente não dirigen-

te, que elaborará um relatório, a partir das discussões gravadas, para o Diretor, que o considerará no processo 

de planejamento e na elaboração das respostas ao questionário.

O Comitê coordenador da auto-avaliação escolherá de modo aleatório os participantes do grupo focal, 

para cada categoria, com o número mínimo de 7 e máximo de 14 participantes.

As respostas ao questionário e os relatórios dos grupos focais serão divulgados, debatidos e aprovados 

pelo seu Conselho Deliberativo.

O campus que achar necessário solicitará a presença de membros da Equipe Executora do PGE/UFG para 

assessorar no processo de auto-avaliação.

5.1.6 A AUTO-AVALIAÇÃO DOS NÚCLEOS DE GESTÃO 

Os Núcleos de Gestão, por meio de seus dirigentes e dos conselhos internos, deliberativos ou consultivos 

responderão, no que couber, ao mesmo questionário das Unidades Acadêmicas.

O Diretor e o Conselho interno constituirão o Comitê coordenador da auto-avaliação no Núcleo de 

Gestão.

O questionário a ser respondido pelo Núcleo de Gestão conterá espaço para o acréscimo de outras questões 

que o Núcleo julgar pertinente.

O Comitê coordenador da auto-avaliação do Núcleo de Gestão definirá a metodologia a ser implementada 

para responder ao questionário e para escolher quais pessoas participarão do Grupo Focal.

Os Núcleos de Gestão realizarão um Grupo Focal em que se avaliarão, a partir de um roteiro preestabe-

lecido, as atividades desenvolvidas pelos Núcleos.

O Grupo Focal terá como mediador um docente ou técnico-administrativo, obrigatoriamente não dirigen-

te, que elaborará um relatório, a partir das discussões gravadas, para o dirigente do Núcleo, que o considerará 

no processo de planejamento e na elaboração das respostas ao questionário.

O Comitê coordenador da auto-avaliação escolherá de modo aleatório os participantes do grupo focal, 

com o número mínimo de 7 e máximo de 14 participantes.

As respostas ao questionário e o relatório do grupo focal serão divulgados, debatidos e aprovados no 

Conselho interno do Núcleo.

O Núcleo que achar necessário solicitará a presença de membros da Equipe Executora do PGE/UFG para 

assessorar no processo de auto-avaliação.
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5.1.7 A AVALIAÇÃO DOS ESTUDANTES

Os estudantes de graduação, de pós-graduação lato sensu e stricto-sensu, do Centro de Ensino e Pesquisa 

Aplicada à Educação (CEPAE) e de graduação na modalidade a distancia responderão a questionários próprios, 

contendo questões relacionadas a aspectos didático-pedagógicos e de gestão das Unidades Acadêmicas e da 

Universidade.

Objetiva-se atingir os estudantes, em sala de aula, além de mobilizar outros estudantes para acessarem a 

página da UFG na Internet e efetivarem a resposta eletronicamente, procurando assegurar no mínimo de 30% 

(trinta por cento) de respondentes.

Os questionários respondidos pelos estudantes serão encaminhados às Diretorias das Unidades/Campi, 

que os considerarão no processo de planejamento e avaliação da Unidade/Campi.

5.1.8 A AVALIAÇÃO EXTERNA DA AUTO-AVALIAÇÃO

Após o primeiro ciclo de auto-avaliação cada Unidade/Campus/Núcleo constituirá um Comitê avaliador 

externo que, após análise do relatório de auto-avaliação, se reunirá com os dirigentes de cada local, emitindo 

no final um relatório contendo impressões e sugestões sobre a Unidade/Campus/Núcleo.

Os membros do Comitê avaliador externo serão escolhidos dentre ex-alunos, usuários internos ou exter-

nos dos serviços da Unidade/Campus/Núcleo, representantes de entidades de classe, dirigentes de instituições 

escolares, representantes de órgãos públicos, além de outros que cada Unidade/Campus/Núcleo estabelecer.

O relatório do Comitê avaliador externo será utilizado para subsidiar o processo de planejamento e auto-

avaliação da Unidade/Campus/Núcleo.

5.1.9 O SISTEMA COMPUTACIONAL DO PGE

A PRODIRH implantará o Sistema PGE, um sistema computacional que estará disponível na UFGNet, e 

permitirá o registro do planejamento estratégico, das respostas aos questionários e dos relatórios dos grupos 

focais das Unidades/Campi/Núcleos. 

O Sistema PGE permitirá que continuamente as Unidades/Campi/Núcleos façam acréscimos e atuali-

zações em seus planejamentos e auto-avaliações, além de propiciar aos dirigentes da UFG total liberdade de 

acesso a cada um dos tópicos pertencentes à estrutura lógica do sistema computacional.

O Sistema PGE ficará fechado por um período de tempo máximo de um mês durante o ano, a ser fixado 

pela PRODIRH, para que sejam apuradas as informações contidas nos planejamento e nas avaliações de cada 

Unidade/Campus/Núcleo, que servirão de base para o planejamento e a auto-avaliação da UFG.

O Sistema PGE permitirá que a qualquer momento os dirigentes da Universidade possam apurar dados e 

informações para a efetivação de alguma ação de gestão acadêmico-administrativa no âmbito da UFG.
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5.1.10 A PERIODICIDADE DO PROCESSO DE PLANEJAMENTO E DE AUTO-AVALIAÇÃO

A periodicidade do processo de planejamento será anual e um ciclo completo do processo de auto-avaliação 

ocorrerá com a periodicidade de dois anos.

Uma periodicidade do processo de planejamento significa uma análise do estágio atual do planejamento 

da Unidade/Campus/Núcleo constante do Sistema PGE e sua atualização, cancelando, alterando e acrescen-

tando novas situações em cada um de seus itens.

O ciclo completo do processo de auto-avaliação ocorre com a publicação de um relatório para cada 

Unidade/Campus/Núcleo, além do Relatório de Auto-Avaliação da UFG. 
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APÊNDICE

Regina Beatriz Bevilacqua Vieira7

SINAES: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da Concepção à 

Regulamentação.8

BRASIL/INEP. SINAES: Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior: da concepção à regulamen-

tação. 2. ed. Brasília: Ministério da Educação, 2004.

 O SINAES intensificou o debate recente na comunidade acadêmica sobre educação superior, universida-

de e avaliação institucional. Na apresentação da 2ª edição ampliada do SINAES, assinada por Dilvo Ristoff, 

tem-se o registro de que a 1ª edição, com o subtítulo "Bases para uma nova proposta de avaliação da educação 

superior", apresentada ao Ministro de Estado da Educação, em agosto de 2003, no âmbito do Calendário 

Oficial de Debates para implantação de uma política pública de avaliação da educação superior do Ministério 

de Educação, era “a base, o ponto de partida para a construção de um sistema nacional da avaliação da 

Educação Superior” (p. 7). Ainda na apresentação existe o reconhecimento de que houve alterações de “forma 

significativa em algumas das orientações e sistemáticas operacionais” (p. 7) propostas no texto original. 

A instituição do SINAES, em abril de 2004, é fruto de intenso trabalho da Comissão Especial de Avalia-

ção da Educação Superior (CEA), presidida pelo professor José Dias Sobrinho, um dos autores que defendem 

a avaliação formativa justamente no propósito de articular regulação e avaliação educativa. Esse grupo de 

educadores, nomeado em abril de 2003 pelo então Ministro da Educação, Cristóvam Buarque, contextualiza 

seu trabalho: “numa visão abrangente dos processos avaliativos sem dissociar estes da necessária regulação do 

Estado para fomentar e supervisionar o sistema em seu conjunto, mas também reconhece a importância de uma 

política capaz de refundar a missão pública do sistema de educação brasileiro, respeitando sua diversidade, 

mas tornando-o compatível com as exigências de qualidade, relevância social e autonomia. (COMISSÃO 

ESPECIAL DE AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, 2004, p. 10). A comissão foi composta por 

representantes da Secretaria de Ensino Superior (SESU), do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-

cacionais (INEP) e de onze especialistas ligados às universidades públicas e privadas. Ao longo dos quatro 

meses seguintes, a CEA se reuniu em Brasília e em várias pontos do país, assim como desenvolveu um amplo 

processo de interlocução com a sociedade para chegar a uma proposta encaminhada ao MEC, servindo de base 

ao texto da Lei nº 10.861, que instituiu o SINAES. 

7.  Profª adjunta do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública/IPTSP, presidente da Comissão de Avaliação Institucional/
CAVI, pró-reitoria de Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos/PRODIRH, membro da Comissão Própria de Avaliação/
CPA, Universidade Federal de Goiás/ UFG.

8. Resenha
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Uma contextualização dos processos de avaliação e regulação da educação superior no cenário de re-

formas das instituições educacionais, a partir da década de 80, e de mudanças econômicas e sociais inicia 

esta publicação do INEP, para justificar a necessidade dos processos avaliativos e regulatórios. Nesta con-

textualização marcos históricos de experiências brasileiras em avaliação são citados, como o Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) e o Exame Nacional de Cursos (ENC), para 

analisar como se deu a trajetória da avaliação da educação Superior no Brasil até a instituição do SINAES 

(“Introdução”). Esta publicação do INEP, com algumas ilustrações, está estruturada em três partes: a Parte I 

apresenta o marco legal da avaliação e regulação da Educação Superior; a Parte II, a proposta da CEA; a Parte 

III, a Regulamentação do SINAES. 

O exame da legislação produzida em Avaliação e Regulação da Educação Superior desde a Constituição 

de 1988 à nova LDB, passando pelo Plano Nacional de Educação (PNE) e por vários decretos, é apresentado 

na Parte I, juntamente com as atribuições dos principais órgãos federais de Educação Superior no campo da 

avaliação e regulação. Encerrando a Parte I, são apresentadas as convergências e divergências das audiências 

públicas. 

A Parte II, que inicia com as idéias centrais da CEA quanto ao conceito de avaliação- integração e par-

ticipação, deixa claro que a concepção de avaliação está intimamente relacionada ao conceito de Educação 

Superior, a saber, formação, e ainda que a avaliação deve ser marcadamente emancipatória/formativa. Os 

princípios e os critérios que nortearam esta Comissão, como valores sociais históricos, são dados a conhecer 

apontando que é necessária a função burocrática e legalista da regulação pelo Estado no sentido de oferecer 

apoio técnico às instituições. É enfatizado que a função de controle e a de formação da avaliação ocorrem 

paralelas, uma não é conseqüência e nem determinada pela outra. Ainda na Parte II a completude sistêmica 

do SINAES é caracterizada com a articulação dos seus instrumentos – Avaliação Institucional –, constituída 

basicamente de um processo de auto-avaliação com um caráter educativo (de melhoria e de auto-regulação), 

correspondendo ao elemento central e se completa com avaliação externa organizada por uma instância do 

MEC denominada Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), órgão coordenador e 

executor do SINAES. A avaliação institucional, tanto na dimensão interna como externa, incorpora as infor-

mações e os resultados de outros instrumentos já existentes, como o Censo da Educação Superior, o Cadastro 

das Instituições de Educação Superior e seus respectivos cursos, avaliação da Pós-Graduação, aliados agora 

a um novo instrumento: Processo de Avaliação Integrada do Desenvolvimento Educacional e da Inovação da 

Área (Paidéia). O Paidéia apresenta-se com uma concepção formativa e construtiva, não unicamente mecanis-

mo de controle, e sem a conotação mercadológica e competitiva. A Parte II encerra com um roteiro básico do 

processo de avaliação institucional e as funções regulatórias do poder público, sinalizando três momentos de 

avaliação para as funções de regulação. 
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A Parte III é composta da Regulamentação do SINAES (Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004; Lei nº 

10.870, de 19 de maio de 2004; Portaria nº 2.051, de 9 de julho de 2004, e Portaria nº 107, de 22 de julho de 

2004).

Comparando o conteúdo da Proposta com o da atual legislação percebemos diferenças fundamentais entre 

elas. Uma delas é que a Proposta da CEA e da legislação que instaurou o SINAES é o entendimento da função 

da avaliação. Na Proposta, defende-se, explicitamente, que a função predominante é a formação da IES, 

enquanto que na legislação os resultados serão referencial “básico dos processos de regulação e supervisão 

da educação superior”. Fica clara a diferença entre as concepções do papel do Estado em relação as IES. Na 

legislação, mantém-se a visão do Estado Avaliador (avaliar e controlar as IES), favorecendo a regulação das 

ações de vários órgãos que desenvolvem as políticas públicas e privadas e reforçando o papel assumido pelo 

Estado brasileiro no contexto das reformas dos anos de 1990, de ente avaliador e regulador das ações que se 

passam na esfera social; na Proposta, por sua vez, está implícita a idéia de que a Universidade é autônoma 

e por isso compete a ela avaliar-se, prestar contas à sociedade e melhorar a qualidade das suas atividades 

técnico-científicas; ao Estado compete intervir nos processos de avaliação, mediante a oferta de apoio técnico 

às instituições. 

Entre as diferenças encontradas registramos a seguir algumas: (a) as competências de execução e a di-

vulgação da avaliação, que seriam competência da CONAES, são transferidas ao INEP, que passa a ser órgão 

executor do processo de avaliação. A descaracterização das funções da CONAES é coerente com a visão de 

que é função do Estado apenas controlar mediante avaliação as IES. A função de coordenação do SINAES pela 

CONAES é mantida, entretanto, os verbos que denotam execução são substituídos por outros que indicam a 

formulação de princípios: por exemplo, “fazer” por “apoiar”, “institucionalizar” e “avaliar” por “propor”. (b) 

Na proposta, a auto-avaliação é figura central da avaliação. No § 2º do Art.3º da Lei 10.861, que explicita as 

diversas dimensões institucionais, a auto-avaliação é reduzida a um dos diversos instrumentos de avaliação. A 

diferença da ênfase dada à auto-avaliação também é decorrência da concepção de avaliação adotada. Na CEA, 

partindo da idéia da avaliação formativa, o processo é centralizado nos trâmites internos das IES. Por sua vez, 

a visão de controle, presente na Lei 10.861, implica a centralização da avaliação nas agências do Estado. (c) 

Instituição X cursos. Na proposta ocorre a ênfase na avaliação das instituições, e a de cursos é apenas um 

instrumento da avaliação; já na legislação a avaliação de cursos é autônoma em relação a institucional. (d) Na 

Proposta e na Legislação do SINAES é determinada a realização de uma prova pelos estudantes: Paidéia e 

ENADE respectivamente. Ambas com as seguintes semelhanças: prova por grupo amostral, aplicada em dois 

momentos. As diferenças, em linhas gerais, são: na proposta, a prova seria realizada por área e esta para o 

conhecimento do desenvolvimento da cada área, com a finalidade de geração políticas necessárias à superação 

de problemas e elevação da qualidade do ensino de graduação. Na Lei 10.861, a prova é aplicada por curso 
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de graduação (mesmo critério do Provão) para identificar o perfil dos estudantes e esta com o objetivo de 

compreender os resultados alcançados. (e) Divulgação dos resultados. Na legislação do SINAES, a integração 

dos instrumentos (auto-avaliação, avaliação externa, das condições de ensino, ENADE, censo e Cadastro) 

permite a atribuição de conceitos, ordenados numa escala com cinco níveis, a cada uma das dimensões e ao 

conjunto das dimensões avaliadas. O trabalho da CEA evitou o procedimento que permitisse a elaboração de 

classificação entre as instituições e os cursos; entretanto, a lei do SINAES prevê para cada etapa da avaliação 

uma escala de cinco níveis que conduzirá inevitavelmente à elaboração e ao ranqueamento. 

As diferenças apresentadas, nesta resenha, entre a Proposta e a legislação são conseqüências das concep-

ções da função da avaliação adotadas em cada uma delas respectivamente: a de formação e a de controle. Na 

avaliação, a formação e o controle não são necessariamente excludentes. Os conflitos/divergências do MEC 

em relação à função prioritária da avaliação – formação ou regulação da IES – surgem inicialmente com  a 

proposta da CEA e, mais tarde, ganham maior relevo com os dois primeiros documentos produzidos pela 

CONAES – “Diretrizes para avaliação das Instituições de Educação Superior” e o “Roteiro para a Avaliação 

Interna” –, em que os autores buscam resgatar o espírito da proposta da CEA. O impasse do MEC, quanto à 

função da avaliação e centralidade da auto-avaliação, continua no documento ”Avaliação Externa de Institui-

ções de Educação Superior: Diretrizes e Instrumento” (março de 2006) e na proposta de “decreto” (fevereiro 

de 2006), com a finalidade de estabelecer a “ponte” entre a avaliação e a regulação. Com o decreto, tem-se 

uma nova regulamentação da Lei nº 10.861/2004, ou seja uma reconfiguração do SINAES.

Recomendamos a leitura dessa publicação do INEP para todos aqueles envolvidos/comprometidos com a 

educação superior brasileira, pois o SINAES pode ser considerado um marco histórico, desde que as reflexões 

e os questionamentos acadêmicos passaram a evidenciar ainda mais a complexidade do cenário do Sistema 

Federal de Educação. 



36

ANEXOS



37



38



39



40



41



42



43



44




