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APRESENTAÇÃO

Prezados leitores,

 

A Associação Catarinenses das Fundações Educacionais (Acafe), 

criada em 1974, congrega as instituições de ensino superior criadas por 

lei municipal, e tem como objetivo, segundo a sua página oficial, “promo-

ver a integração dos esforços de consolidação das instituições de ensino 

superior por elas mantidas, de executar atividades de suporte técnico-

-operacional e de representá-las junto aos órgãos dos Governos Estadual 

e Federal.” Portanto, a Acafe é a junção do trabalho desempenhado por 

quase duas dezenas de instituições que, localizadas em todas as regiões 

do Estado, são responsáveis pelo acesso de milhares de cidadãos ao ensino 

superior, ano a ano, desde a década de 60, no século XX.

Para entender a dimensão deste fato, basta dizer que, em termos 

de ensino superior, para milhões de catarinenses, só foi possível este aces-

so por conta da iniciativa das instituições comunitárias. As instituições 

públicas de ensino – em número reduzido – somente poderiam acolher 

aqueles estudantes que tivessem condições de se deslocar até elas e, ainda 

assim, enfrentar o processo de vestibular. A interiorização do ensino e a 

ampliação das possibilidades em todas as regiões proporcionou uma rápi-

da transformação do estado barriga verde.

A trajetória de cada instituição mereceria um destaque, uma 

menção individualizada. Tal não é possível neste espaço. É, entretanto, 

necessário dizer que a história de cada Instituição de Ensino Superior 

ligada à Acafe é uma história de superação, de desafios postos e vencidos, 

de busca de objetivos estreitamente ligados ao desenvolvimento regional, 

pois são instituições comunitárias, ensinando, pesquisando, trabalhando 

para atender às aspirações da população.
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O estado de Santa Catarina apresenta em sua paisagem natural 

uma diversidade cativante. Dos diferentes tipos geográficos resulta tam-

bém uma diferenciada atividade econômica, envolvendo a agricultura, que 

coloca o estado em destaque em nível nacional em uma série de produtos. 

O mesmo ocorre na produção industrial, desde a extração do carvão até a 

produção de componentes de informática, passando pela indústria têxtil, 

química e madeireira. Completando o círculo virtuoso da economia, a 

geração de serviços é abundante, fazendo de Santa Catarina um dos locais 

mais privilegiados do país. Esta significativa variedade tem de ser, obrigato-

riamente, compreendida juntamente com a atuação da Acafe. 

É dentro deste contexto que esta obra pretende registrar, no 

âmbito dos processos de avaliação interna de cada IES, a preocupação em 

oferecer ao acadêmico um ensino de qualidade. Entenda-se aqui o termo 

“ensino” como um agrupamento de todos os serviços que as Instituições da 

Acafe prestam à Santa Catarina. A partir da síntese da Avaliação Institu-

cional de cada IES, presente neste estudo, o leitor irá tomar conhecimento 

de como, a partir da percepção de estudantes e professores, os processos de 

qualificação foram avançando e agregando na formação superior.

Legalmente, o processo de Avaliação do ensino superior foi ins-

tituído no país nos anos 90, por meio do Programa de Avaliação Institu-

cional das Universidades Brasileiras (PAIUB). Posteriormente, em 2004, 

pela Lei n. 10.861, foi criado o Sistema Nacional de Avaliação da Educa-

ção Superior (Sinaes). Contudo, será fácil perceber ao longo da obra que 

atender à prerrogativa legal é apenas um dos aspectos que as instituições 

se preocuparam – pois sabidamente, avalia-se para planejar, muito mais 

do que para verificar.

Na descrição de instrumentos, de estratégias, de processos, é 

possível compreender as peculiaridades do Estado de Santa Catarina que, 

apesar da pouca extensão territorial, apresenta diversidades regionais. É 

observando estas características que cada instituição moldou seus proces-
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sos, extraindo e ampliando suas potencialidades. A riqueza deste conjun-

to, contudo, não exime o leitor de perceber, também, os pontos comuns 

às instituições da Acafe: seriedade, compromisso, preocupação com os 

mínimos detalhes.

O desafio do ensino, qualquer que seja seu nível, continuará. A 

cada época renovam-se os meios, as tecnologias, mas permanece a neces-

sidade de se trabalhar da criança ao adulto, as competências necessárias 

para o desenvolvimento desejado pela sociedade. A Acafe está pronta, há 

muito tempo, para este desafio. Este estudo, que toma por base os pro-

cessos avaliativos, demonstra isto. A Acafe agradece ao povo catarinense 

as décadas de atuação conjunta, muitas outras virão e, comunitariamen-

te, serão partilhados os anseios e as conquistas.

 

Aristides Cimadon

Presidente da Acafe
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A AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DO 

PLANALTO CATARINENSE (UNIPLAC)

Ana Maria Ranzan Rigo*

Sérgio Murilo Schütz**

1 BREVE HISTÓRICO

O primeiro Programa de Avaliação Institucional da Uniplac 

data de 1996, quando do ingresso dessa Instituição de Ensino Superior 

(IES) no Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasi-

leiras (PAIUB). Nesse momento, iniciaram-se as primeiras ideias do que 

viria a ser o Paiuniplac. Do PAIUB, capturaram-se os princípios balizado-

res, bem como as experiências que o Programa disseminava por todo o 

país, as quais foram também aplicadas às demais instituições do sistema 

Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe).

Assim, em 1997, a Uniplac preparava-se para ingressar no Pro-

grama mediante projeto que atendia aos preceitos da Portaria n. 1.855, 

que instituiu o PAIUB e que solicitava o esforço da Instituição para fazer 

parte do programa oficial da Secretaria de Educação Superior do Ministé-

rio da Educação (Sesu/MEC). 

A prática da Avaliação Institucional proposta pela Sesu/MEC 

impôs às universidades brasileiras na década de 1990 novas metodologias 

de análise dos serviços prestados pelas IESs às suas comunidades, o que, 

_______________
* Assessora e Coordenadora da Avaliação Institucional na Universidade do Planalto Cata-
rinense; anarrigo@gmail.com
** Professor Pesquisador da Avaliação Institucional na Universidade do Planalto Catari-
nense; schutzsm@gmail.com
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certamente, foi um avanço na época, no que se refere ao exercício de re-

fletir sobre a própria prática e prestação de serviço ao seu entorno. 

A partir do modelo imposto pela Sesu/MEC, desenvolveu-se na 

Uniplac uma prática de avaliação consistente e real que contribuiu e con-

tribui para a construção de uma cultura universitária na busca qualitativa 

de suas atividades, embasada nos resultados construídos pela autoavalia-

ção e sua análise. 

Em que pesem os elogios prestados a esse fazer, o MEC desviava 

sua atenção para outras prioridades relacionadas ao ensino superior, con-

siderando a política imposta pelo Fundo Monetário Internacional (FMI), 

deixando a Avaliação Interna à margem dos demais processos e subten-

dendo que seu papel era de se preocupar com os processos pedagógicos 

para avaliar um determinado “produto” que viesse a atender às exigências 

mundiais da produção de conhecimento universitário. E para garantir que 

isso ocorresse, instituiu-se o Exame Nacional de Curso (ENC), o “Provão”.

Entretanto, as instituições do sistema Acafe, em particular a 

Uniplac, estimularam uma cultura de avaliação em processo, tanto de 

seus serviços quanto de sua produção de conhecimento, que não foi mais 

possível frear, fato que nos auxiliou a construir um processo sólido e con-

sistente, capaz de sobreviver às intempéries ocorridas nos anos 2007 e 

2008, que culminaram com a intervenção na IES. Coube, assim, à própria 

Universidade, construir sua política de avaliação, uma política que con-

tribuísse com as necessidades provenientes da falta de gestão e respon-

desse à nova realidade que se concretizou, fazendo da ação-reflexão- ação 

uma estratégia para a melhoria da qualidade de seus serviços.

Aquele momento, apesar de ter sido crítico para a Avaliação Ins-

titucional, acabou por produzir maior competência na redefinição de um 

programa autônomo, capaz de auxiliar na definição de políticas institu-

cionais, seja no ensino, pesquisa e extensão, seja na gestão universitária. 
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Nessa direção, os esforços foram canalizados nos últimos anos 

para a construção de um processo avaliativo consistente, apto a contri-

buir para a definição de práticas próprias à nossa realidade, passando da 

segunda para a terceira edição do Programa. Enquanto o MEC impunha 

às universidades brasileiras o ônus de custear suas políticas avaliativas na 

busca da almejada qualidade, cobrava essa qualidade na forma de produ-

to final em cada término de curso, por meio dos ciclos avaliativos. Assim, 

a Avaliação Institucional não poderia continuar a olhar apenas para seu 

entorno; teria que, obrigatoriamente, apontar suas deficiências em todos 

os seus cenários e oferecer visibilidade aos problemas, no intuito de que 

fossem corrigidos em processo pela própria Instituição, tendo como ônus 

os resultados do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) 

estampados na mídia do país. 

A partir dessa percepção, passamos a construir uma proposta 

avaliativa que convivia com o Enade no mesmo contexto e não como fe-

nômenos separados, muito embora, em nenhum momento, deixou-se de 

analisar a serviço de que e de quem cada programa vinha sendo desenvol-

vido. Dessa forma, ambos passaram a ter fortes implicações nas políticas 

das práticas educativas. Assim, também o princípio básico norteador do 

processo de Avaliação Institucional ultrapassou o objetivo de ser somente 

um instrumento diagnosticador para se transformar em instrumento legi-

timador das mudanças necessárias às melhorias das práticas institucionais. 

Diante dessa realidade, coube-nos redimensionar não apenas os 

pressupostos teóricos, mas também a metodologia possível para compre-

ender essas mudanças. 

Esse processo, fruto da implantação do Sistema Nacional de Ava-

liação da Educação Superior (Sinaes), criado pela Lei n. 10.861, de 14 de 

abril de 2004, instalou nas IES uma busca desenfreada pela apropriação 

do conhecimento necessário para a construção desse novo paradigma. As-

sim, a Uniplac elaborou o terceiro Programa de Avaliação Institucional, 
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que pretendia, mediante um processo de construção contínua, ser uma 

ferramenta que contribuísse para a melhoria da Instituição, dos cursos e 

do desempenho de cada sujeito do processo, pressupondo o envolvimento, 

o comprometimento e a disposição de cada um na busca de patamares su-

periores de qualidade e de relevância de seu fazer, de melhoria gradual, com 

avanços e, algumas vezes, retrocessos, porém, de não acomodação, mas de 

compromisso com o futuro.

Em paralelo, construiu-se o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) da Universidade, no qual consta que a Avaliação Institucional tem 

a missão de contribuir para a construção e reconstrução contínua de um 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), embasada nos resultados 

da autoavaliação. Dessa forma, esses resultados servirão de indicadores 

para a verificação e o diagnóstico no sentido de dirigir as ações que neces-

sitam ser ajustadas, isso porque a Universidade entendeu que o processo 

de desenvolvimento institucional precisava ser direcionado por instru-

mentos legitimados e não apenas pelas circunstâncias.

Atendendo ao que dispunha a Lei n. 10.861, que criou o Sinaes, e 

considerando seus três componentes principais – a Avaliação das Institui-

ções, dos Cursos e do Desempenho dos Estudantes –, a Uniplac desenvol-

veu seu próprio sistema que gira em torno de três eixos: o Ensino, a Pesquisa 

e a Extensão, incluindo, como o próprio sistema propõe, a Gestão Universitária.

Nesse momento, buscando construir uma unicidade nas ações 

desenvolvidas pelas instituições do sistema Acafe, buscou-se um consen-

so em relação ao proposto pela nova legislação, a fim de construir o eixo 

condutor desses processos. O resultado dessa proposta de autoavaliação 

das IESs, organizado nas 10 dimensões, que iniciam com a Avaliação do 

Plano de Desenvolvimento Institucional e percorrem todos os processos 

de Ensino, Pesquisa, Extensão e Gestão, culminando com a Avaliação da 

Sustentabilidade Financeira, gerou ganhos importantes para a Instituição. 
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Toda a ação está embasada no Parecer n. 2.482 do Conselho Uni-

versitário e Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (Consuni/ Conse-

pe), os quais aprovaram, em 18 de dezembro de 2006, a Resolução n. 

051/2006, que regulamentou o Setor de Avaliação Institucional, com o 

objetivo de assegurar os processos de Avaliação Institucional interna da 

Universidade. Pelo Parecer citado, foi aprovado, ainda, o regulamento da 

CPA, cujo propósito está em contribuir para reafirmar e redefinir a mis-

são institucional e seus valores, bem como sedimentar uma cultura de 

autoavaliação universitária.

A partir do exposto e entendendo que a Uniplac está superando 

a cada dia suas fragilidades, a Avaliação Institucional vem reforçando as 

mudanças estruturais, de ordenamentos e identidade, para a construção 

de um novo Plano de Desenvolvimento Institucional, contribuindo, as-

sim, para a renovação do seu credenciamento, já com seu quinto Progra-

ma de Avaliação Institucional, que abrange o período de 2010 a 2018.

2 COMPROMISSOS ASSUMIDOS PELA IES

O Setor de Avaliação Institucional, a serviço de um ensino de 

qualidade, de uma pesquisa e extensão qualificadas e de uma gestão demo-

crática, foi, nos últimos anos, organizando-se e realizando a Autoavaliação 

da IES, sempre apoiada nos eixos estratégicos do Planejamento e dos Pro-

jetos Político-Pedagógicos dos cursos, tomando-os como um instrumento 

auxiliar para a legitimação de suas práticas, da qualidade e da autonomia 

universitária.

Hoje, o processo de Avaliação Institucional, alinhado ao novo 

PDI/PPI, é assim constituído: Autoavaliação (avaliação interna); Avalia-

ção Externa in loco (para credenciamento e recredenciamento da IES e 

reconhecimento de cursos) e Exame de Desempenho de Estudantes (Ena-



14

Panorama da Avaliação Institucional na Acafe: Avanços e Desafios

de) com seus desdobramentos: Conceito Preliminar de Curso (CPC) e 

Índice Geral de Curso (IGC).

As novas sistemáticas de autoavaliação foram construídas a 

partir de um conceito de qualidade para a indissociabilidade entre ensino, 

pesquisa, extensão e gestão acadêmica condizente com os novos cená-

rios. Essas sistemáticas têm como finalidade consolidar a missão institu-

cional que vem sendo posta em prática, bem como seus valores, servindo 

de excelente exercício para a comunidade acadêmica no que se refere à 

responsabilidade de provocar mudanças fazendo uso dos resultados da 

Avaliação Institucional na construção e na renovação de suas práticas.

A concepção desse Programa alicerçou-se na busca constante do 

fazer, de forma processual, contínua e integralizadora, bem como nas 

mudanças decorrentes dos resultados produzidos e dos efeitos que eles 

apresentam, contribuindo com o aprimoramento de novas propostas 

educacionais, como, por exemplo, cursos que vêm trabalhando com me-

todologias ativas de aprendizagem a partir das constatações apresenta-

das nos relatórios de avaliação.

Dessa forma, a Autoavaliação Institucional se justifica por seus 

objetivos e pela riqueza da diversidade que se encontra nos resultados 

obtidos, os quais são fruto da voz universitária que, com conhecimento 

de causa, propõe ser ouvida pela Instituição ao mesmo tempo em que 

permite que esta fale, para que outros possam ouvir sua voz. 

Nossa Autoavaliação está colocada a serviço de um ensino su-

perior de qualidade que somente se concretiza na razão direta da nossa 

coragem, no processo de autoconhecimento institucional e de nossa cria-

tividade na superação dos próprios limites, como uma construção coletiva 

de participação interna e externa, na busca do atendimento de interesses 

também coletivos.

Os princípios que orientam nosso processo avaliativo estão 

explicitados nos indicadores internos, externos e legais, devidamente 
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construídos em razão do Projeto Institucional e fundamentados pelas 

características necessárias para as tomadas de decisões gerenciais que o 

momento requer. 

3 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE AVALIAÇÃO

As políticas institucionais de avaliação da Uniplac são:

a) desenvolver um Programa de Autoavaliação para que se le-

gitime como uma ferramenta de gestão no sentido de auto-

avaliar os processos institucionais;

b) consolidar práticas avaliativas com a participação efetiva de 

todos os segmentos, o que implica na utilização de indicado-

res legítimos para tornar público e efetivo seus resultados;

c) ser uma proposta de autoavaliação que estabeleça um es-

tudo de autoconhecimento no ensino de graduação e pós-

-graduação, bem como na pesquisa, extensão e gestão; 

d) Desenvolver uma metodologia que compreenda instrumen-

tos que contenham dados fidedignos e que alimentem as 

políticas de ensino, pesquisa, extensão e gestão acadêmica.

Portanto, a qualidade de ensino que aqui se propõe somente 

pode ser obtida por meio de uma gestão que oriente o planejamento glo-

bal e que atue de forma competente e articulada, com o compromisso de 

contribuir com os índices de produtividade e com a ética em relação aos 

caminhos que respondam ao compromisso assumido com a comunidade 

acadêmica, com o mercado de trabalho e com a sociedade, a quem, prio-

ritariamente, deve prestar contas. Isso implica saber quem somos, onde 

queremos chegar e para que trabalhamos.
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4 PRINCÍPIOS NORTEADORES

A Avaliação Institucional da Uniplac vem construindo os prin-

cípios norteadores que têm consolidado seu processo para a consecução 

de seus objetivos. Com base na concepção e regulamentação do Sinaes, 

reafirmam-se os seguintes princípios, entendendo-os como categorias 

importantes para a condução de sua ação:

a) prática social e objetivos educativos: a Avaliação é essencial-

mente educativa e balizadora da prática social, com obje-

tivos formativos voltados para a obtenção de informações 

que gerem reflexões para a melhoria da qualidade do ensino 

universitário;

b) educação é um direito social e dever do Estado: fundamen-

tado na responsabilidade social das instituições de ensino 

superior. Responsabilidade em preparar o sujeito crítico e 

socialmente responsável;

c) valores sociais historicamente construídos: responsabilida-

de das IESs em produzir os meios para o desenvolvimento 

sustentado. A Avaliação Institucional da Uniplac utiliza esse 

princípio para pautar suas orientações com a finalidade de 

formação e produção de conhecimento, e remeter a uma con-

cepção de qualidade e relevância social. Dentro desse princí-

pio há dois importantes critérios: relevância da formação e da 

produção do conhecimento e eficácia para fortalecer as ações 

éticas e políticas necessárias ao momento histórico;

d) regulação e controle: o Estado e a Instituição de Ensino, cada 

qual na sua especificidade, têm responsabilidades pela regu-

lação e controle dos processos de Ensino Superior, e a Autoa-

valiação deve obrigatoriamente contribuir para que tal ocorra 
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com sucesso. Assim, esse relato se configura como documen-

to organizador dos processos desenvolvidos pela avaliação 

para a tomada de decisões que se fizerem necessárias;

e) globalidade: a Autoavaliação se propõe a atingir todos os 

segmentos da Instituição, envolvendo com os seus resulta-

dos os mais variados serviços, provocando a interatividade 

sem perder de vista o respeito às diversidades ideológicas 

existentes.

Esses princípios fazem uso dos seguintes critérios para sua 

efetivação: 

a) participação: os integrantes do processo participam, me-

diante instrumentos próprios, como sujeitos da ação avalia-

tiva para conhecer a realidade. É uma forma de elucidar seus 

problemas e socializar seus pontos fortes. Assim, deve a Ava-

liação Institucional ser coletivamente construída, contando 

com a participação de seus membros, tanto na construção 

de seus instrumentos quanto na utilização dos resultados;

b) adesão voluntária: garante uma abordagem analítico-inter-

pretativa capaz de atribuir significados à Avaliação e alter-

nativas para o crescimento da Instituição. Desse critério 

depende o êxito ou fracasso da Autoavaliação e, portanto, 

a adesão e o comprometimento das instâncias administrati-

vas envolvidas no processo e a participação consciente dos 

gestores, professores, alunos e técnico-administrativos são 

de fundamental importância;

c) não punição ou premiação: define a Avaliação Institucional 

como um processo que não se vincula aos mecanismos de 

punição ou premiação, mas com a função de firmar valo-
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res, na medida em que visa ser um processo educativo e o 

resultado final apontar para uma construção coletiva. En-

tretanto, não sendo um instrumento para punição e/ou pre-

miação, seu caráter dinâmico e dialético poderá promover o 

desenvolvimento de um clima favorável a medidas necessá-

rias para a correção de rumos;

d) Respeito à identidade e à diversidade institucional: prin-

cípio que propõe contemplar as características próprias da 

Uniplac, possibilitando-lhe uma reflexão honesta sobre o 

que é e o que pretende ser. Para tanto, a Autoavaliação está 

correlacionada com o PDI/PPI da Instituição e com os Proje-

tos Pedagógicos dos Cursos (PPCs). 

Esse princípio tem como critérios: 

a) flexibilidade e objetividade: visa oferecer à Avaliação Ins-

titucional a abertura necessária ao entendimento de seus 

procedimentos e resultados respeitando as características 

próprias de cada segmento institucional;

b) legitimidade: sustentada por uma metodologia capaz de ga-

rantir a construção de indicadores adequados acompanha-

dos de uma abordagem analítico-interpretativa competente 

para atribuir significados às informações e construções, de 

modo fidedigno, em espaço e tempo possíveis de serem ab-

sorvidos pela comunidade universitária;

c) legitimidade ética e política: “[...] assegurada pelos seus pro-

pósitos proativos, respeito à pluralidade, participação de-

mocrática e também pelas qualidades profissionais e cidadãs 

de seus atores.” (BRASIL, 2009, p. 100);
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d) continuidade: processo permanente e contínuo para criar 

a cultura da avaliação educativa internalizada. Aquele que 

permite à comunidade acadêmica assumir ativamente a res-

ponsabilidade na construção coletiva de uma universidade 

com qualidade social.

5 DIRETRIZES E FUNÇÃO DA AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL DA UNIPLAC

O projeto de Avaliação Institucional, como documento de orga-

nização da gestão de avaliação na Uniplac para o desenvolvimento das 

suas atividades, seguiu as diretrizes a seguir relacionadas para desenvol-

ver sua função institucional:

a) gerar um modelo de autoavaliação nos termos da missão, vi-

são, princípios e valores institucionais e, a partir deles, ava-

liar a Instituição real, considerando as diferentes dimensões 

institucionais, entre elas, obrigatoriamente as 10 dimensões 

instituídas pelo Sinaes (hoje já transformadas em cinco ei-

xos que englobam as 10 dimensões);

b) manter um estreito relacionamento com o PDI/PPI e com o 

PPC, primando pelo levantamento de dados e informações 

importantes para o desenvolvimento desses planos;

c) priorizar os colegiados de cursos como célula irradiadora 

e deflagradora das atividades que possuem vínculo com a 

Avaliação, tanto no ensino de graduação e/ou de pós-gradu-

ação, quanto na pesquisa e extensão;

d) criar uma metodologia participativa com colegiados de cur-

sos e setores no processo de avaliação, desde seu desencade-

amento até a análise dos resultados;
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e) proporcionar a continuidade do processo por meio de avalia-

ções semestrais e/ou anuais subsequentes, considerando o 

atendimento desse princípio e da globalidade dos resultados, 

mediante respectivas análises quantitativas e qualitativas;

f) integrar as avaliações formais e informais realizadas por ou-

tros segmentos e/ou setores da Uniplac, bem como as de 

órgãos externos, especificamente as promovidas pelo MEC 

(Enade);

g) ser, prioritariamente, um projeto técnico de levantamento 

de dados e informações que estejam permanentemente à 

disposição dos dirigentes da Uniplac para as tomadas de de-

cisões que forem necessárias.

Os processos de avaliação são contínuos em uma cultura inter-

nalizada em conformidade com a função que a avaliação da Uniplac se 

propõe a exercer:

a) a produção de um autoconhecimento de caráter institucio-

nal pela apreensão dos princípios e critérios norteadores des-

critos no programa de Avaliação institucional da Uniplac, 

nos termos da missão, princípios e valores Institucionais e 

nos indicadores dos cinco eixos instituídos pelo Sinaes;

b) o fortalecimento dos instrumentos e de mecanismos de ar-

ticulação interinstitucional para a consolidação do modelo 

de Avaliação no âmbito das universidades do sistema Acafe;

c) a autorregulação com o objetivo de conhecer sua própria re-

alidade e amparar as práticas e os atos regulatórios internos 

que forem considerados necessários para cumprir, com mais 

qualidade e pertinência, os objetivos e a missão institucional;
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d) a identificação de problemas e deficiências reais, aumentan-

do a consciência pedagógica e a capacidade profissional dos 

professores e, assim, tornando mais efetiva a vinculação da 

Instituição com o seu entorno social, alicerçando suas ativi-

dades e seus produtos;

e) a prestação de contas à sociedade, justificando a sua exis-

tência e fornecendo informações que sejam necessárias ao 

conhecimento da população e do Estado.

6 MISSÃO, VISÃO, PRINCÍPIOS E VALORES DA 
AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA UNIPLAC

6.1 MISSÃO

Ser instrumento de autoconhecimento no ensino de graduação 

e pós-graduação, na pesquisa, na extensão e na gestão, visando contribuir 

nas tomadas de decisões para atingir a qualidade desejada nos serviços 

prestados pela Uniplac.

6.2 VISÃO

Tornar a Avaliação Institucional um instrumento de análise do 

conjunto de dimensões institucionais, visando à qualidade social do ensi-

no, da pesquisa e da extensão.

6.3 PRINCÍPIOS

Os princípios da Avaliação Institucional da Uniplac consistem 

em: trabalho, legalidade, transparência, autonomia e confiabilidade.
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6.4 VALORES

Os valores da Avaliação Institucional da Uniplac são:

a) inovação; 

b) comprometimento;

c) cultura de avaliação; 

d) motivação; 

e) busca da excelência.

7 METAS

7.1 GERAL

A meta geral é consolidar e continuar com os processos avaliati-

vos, compreendendo a auto e heteroavaliação permanente como instru-

mento de gestão dos processos educativos.

7.2 ESPECÍFICAS

As metas específicas consistem em:

a) redimensionar o Programa de Avaliação Institucional até 

então em execução na Uniplac, considerando as novas ne-

cessidades exigidas pelo PDI/PPI e o desenvolvimento dos 

PPCs dos cursos;

b) subsidiar os colegiados de cursos e a gestão acadêmica a partir 

da descrição das análises avaliativas, que permitam o repen-
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sar sistemático e contínuo de seu PPC na perspectiva de cola-

borar com a consecução de suas metas de acordo com o PDI;

c) corrigir e superar as deficiências da avaliação em curso no 

que se refere à interdependência e complementaridade entre 

os diagnósticos setoriais e as avaliações do ensino, pesquisa, 

extensão e gestão;

d) utilizar a metodologia de avaliação de acordo com os proce-

dimentos preconizados pelo Sinaes, com envolvimento de 

todos os segmentos da comunidade acadêmica nas várias 

fases do processo.

A Avaliação Institucional da Uniplac deverá, também, atender 

aos objetivos da Avaliação Institucional expressos no Sinaes (BRASIL, 

2009, p. 104-106):

a) compreender as relações sociais e as condições de trabalho, a 

eficiência administrativa e a eficácia dos processos interpes-

soais que se desenvolvem nas distintas instâncias;

b) conhecer as condições de sustentabilidade, continuidade e 

todos os dados importantes como os relacionados à infra-

estrutura, especialmente aqueles mais diretamente relacio-

nados à pesquisa e ao ensino, sem nunca perder de vista as 

finalidades e objetivos da Uniplac;

c) conhecer os pontos fortes e as fragilidades da Instituição, 

tratar da adequação de seu trabalho com respeito às deman-

das sociais, clássicas ou emergentes;

d) identificar os graus de envolvimento e os compromissos de 

seus professores, estudantes e técnico-administrativos, con-

siderando as prioridades institucionais básicas.
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8 CONCLUSÃO

No ano em curso, considerando estarmos passando por um mo-

mento decisivo no que se refere à preparação dos documentos para a Re-

novação do Credenciamento do status de Universidade, compromisso da 

nossa IES, a Avaliação tomou força em todas as instâncias da Universida-

de, principalmente em relação aos gestores da Mantenedora e da Mantida.

A importância atribuída às ações desenvolvidas pela Comissão Pró-

pria de Avaliação (CPA) tem encontrado no Consuni e no Consad, órgãos 

máximos da IES, total respaldo, haja vista que, a cada semestre, para a recon-

dução dos professores, os resultados das avaliações internas têm servido de 

ferramenta para a gestão dos cursos e das atividades de pesquisa e extensão.

Enfim, sem pretender declarar a questão como encerrada, acre-

ditamos que a partir das muitas tentativas na busca de fazer valer a voz 

da Avaliação Interna por meio da CPA, ações vêm sendo tomadas em 

nossa IES, concretizando-se à medida que os gestores acatam as suges-

tões provenientes das análises que apontam para as mudanças que se fa-

zem necessárias a partir dos resultados das Avaliações Internas. Portanto, 

é com entusiasmo que reafirmamos nossa convicção no fortalecimento 

das CPAs que, em conjunto, constroem os resultados das Avaliações In-

ternas e pela sua competência estão, aos poucos, formando sua identi-

dade e sentimento de pertencimento, tendo sua importância equiparada 

aos resultados das Avaliações Externas, servindo, assim, de sustentação 

às decisões tomadas pelas IESs.
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A TRAJETÓRIA DA AVALIAÇÃO NA UNIFEBE

Fabiani Cristini Cervi Colombi*

1 INTRODUÇÃO

O processo de avaliação institucional na Unifebe não vem cum-

prir apenas uma exigência legal dos órgãos governamentais, tampouco 

vem para punir ou premiar as pessoas e serviços. A avaliação institucio-

nal constitui um mecanismo interno que possibilita o diagnóstico e a 

autorregulamentação da ação institucional, priorizando metas coerentes 

com as necessidades de todos os envolvidos.

O Programa de Avaliação, constituído a partir de 1999, iniciou 

suas atividades com a realização do I Seminário da Avaliação Institucio-

nal, procurando sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância 

da participação no processo. Nesse mesmo ano, a Comissão de Avaliação 

elaborou e aplicou o primeiro instrumento, um questionário impresso, 

com o objetivo de diagnosticar a realidade, avaliando somente aspectos 

relacionados à infraestrutura da Instituição.

A partir do ano 2000, o instrumento utilizado abrangia, além da 

avaliação do desempenho docente e discente, o desempenho das coorde-

nações de curso, os serviços oferecidos, a infraestrutura, a gestão, entre 

outros aspectos. 

No ano 2002, após um processo de ressignificação e fortaleci-

mento do Programa de Avaliação com toda comunidade acadêmica, os 

questionários passaram a ser respondidos via intranet. Desse modo, o 

________________
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26

Panorama da Avaliação Institucional na Acafe: Avanços e Desafios

processo ganhou em eficiência e eficácia, ao possibilitar maior agilidade 

na constatação e divulgação dos resultados para a tomada de decisão. 

Vale destacar que o instrumento de avaliação docente e discente já ha-

via passado, nesse mesmo ano, por reformulações referentes aos critérios 

avaliados, criando-se, também, um espaço para questões mais específicas.

Em 2003, o processo de avaliação on-line avançou bastante, sen-

do feito no primeiro e no segundo semestre. No período de 24 de março a 

02 de abril de 2003, realizou-se com os cursos de graduação o Seminário 

de Avaliação Institucional, com o objetivo de refletir sobre os resultados 

da última avaliação do ano anterior.

Em 2004, após cinco anos de existência do Programa de Avalia-

ção Institucional da Unifebe, foi proposta uma alteração em sua estrutura, 

compreendendo mudanças na alocação hierárquica e nas alterações funcio-

nais. A avaliação institucional, até então vinculada à Pró-reitoria de Ensino 

de Graduação, passou a constituir o staff da Reitoria, sob a denominação de 

Assessoria de Planejamento, Avaliação e Projetos Institucionais.

Essa nova situação atende simultaneamente a duas necessida-

des da Unifebe: primeiramente, coerente com o princípio de globalidade, 

o Programa de Avaliação Institucional oferece à Instituição uma visão 

mais abrangente, não se restringindo apenas a atividades relacionadas ao 

ensino. Adicionalmente, por atuar por meio de um processo formativo, 

integra diversas modalidades de avaliação, como apoio para a tomada de 

decisões, e direciona o planejamento institucional. 

Nesse mesmo ano, foi instituído por meio da Lei n. 10.861, de 

14 de abril de 2004, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Supe-

rior (Sinaes), com três eixos principais: avaliação da instituição, avaliação 

dos cursos e avaliação do desempenho dos estudantes. Considerando es-

ses três eixos, a Lei estabelece que a Avaliação Institucional deva contem-

plar a análise global e integrada, enfocando as dimensões de estrutura, 
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relações, compromisso social, atividades, finalidades e responsabilidade 

social das instituições e de seus cursos.

Para que de fato se efetivasse tal proposta, por meio do artigo 11 

da referida Lei, o Sinaes define que cada instituição de educação superior 

pública ou privada formará a Comissão Própria de Avaliação (CPA), com 

a atribuição de condução, sistematização e prestação de informações 

solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

(Inep), a qual deverá ser constituída com a participação de todos os seg-

mentos da comunidade universitária e da sociedade civil organizada. 

Atendendo à determinação da Lei n. 10.861, foi constituída, pela 

Portaria n. 30/04, de 14 de julho de 2004, a CPA do Centro Universitário 

de Brusque, integrada por três representantes do corpo docente, por re-

presentantes do corpo discente, do técnico-administrativo e da sociedade 

civil organizada. 

No ano 2005, o Centro Universitário de Brusque apresentou seu 

projeto de autoavaliação, adequando sua política de avaliação às dire-

trizes e princípios norteadores da proposta do Sinaes. O projeto, con-

siderando as diferentes dimensões da realidade social e cultural, previa 

a participação da comunidade acadêmica e da comunidade externa no 

processo, com transparência e ética. 

Nesse mesmo ano foram realizados Seminários de Sensibiliza-

ção com a comunidade acadêmica para apresentar a proposta do Sinaes e 

discutir as dimensões e procedimentos de autoavaliação da Unifebe.

Continuando com o projeto de autoavaliação, no ano 2006 foi 

aprovado, pela Resolução Consuni n. 16/06, o Regulamento da Comissão 

Própria de Avaliação.

A elaboração do relatório de autoavaliação organizado pela CPA 

contou com o envolvimento de toda a comunidade acadêmica interna e 

da comunidade externa, o que possibilitou à Unifebe uma reflexão não 
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somente sobre seu desempenho, ao apontar possibilidades e limitações, 

mas também sobre sua função social. 

Assim, o Programa de Avaliação Institucional vem se desenvol-

vendo, iluminando e apontando perspectivas. 

A partir de 2008, muitas das ações propostas no Relatório de 

Autoavaliação foram implementadas de forma progressiva e outras tan-

tas consolidadas, como a avaliação on-line dos cursos, os seminários de 

avaliação e o informativo da avaliação para a divulgação dos resultados.

Novos investimentos foram realizados pela Instituição em 2010 

para o fortalecimento da Avaliação Institucional, como, por exemplo, a 

adoção de um software mais adequado que possibilitou maior agilidade 

na devolução dos resultados e contribuiu para a efetivação da cultura de 

Avaliação.

Atualmente, a avaliação na Unifebe constitui importante estra-

tégia de gestão, pois as informações produzidas no desenvolvimento do 

processo avaliativo orientam a tomada de decisão, permitindo a melhoria 

da qualidade institucional.

2 O PROGRAMA DE AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DA 
UNIFEBE

Para a construção de seu Programa de Avaliação Institucional, 

a Unifebe compreende a avaliação como um processo de acompanha-

mento sistemático de todas as instâncias que a compõem, visando ao 

permanente aperfeiçoamento de seus processos, no sentido da garantia 

da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão.

A Avaliação Institucional da Unifebe está baseada em uma con-

cepção de avaliação emancipatória e formativa, que busca, a partir do 

conhecimento da realidade, problematizá-la, intervindo coletivamente 

por meio do planejamento e da tomada de decisão, sendo formadora no 
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processo, com vistas à transformação da realidade e à emancipação dos 

sujeitos que dela fazem parte. Segundo Perrenoud (1999), “[...] é formati-

va toda avaliação que ajuda [...] que participa da regulação das aprendiza-

gens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo.” 

Inserido nessa perspectiva, o Programa de Avaliação Institucio-

nal da Unifebe apoia-se na concepção de avaliação como uma prática con-

tínua de aperfeiçoamento do desempenho institucional e de prestação de 

contas à sociedade. A avaliação, compreendida como um instrumento de 

gestão e de consolidação do Projeto de Desenvolvimento Institucional, 

constitui um processo integrado ao planejamento da gestão acadêmica, 

às necessidades e às expectativas da comunidade local e regional.

Como instituição comprometida com o desenvolvimento regio-

nal, a Unifebe tem uma importante função social a desempenhar. Para 

que esse propósito se efetive no seu dia a dia, a Instituição vem desenvol-

vendo ações articuladas com o intuito de desempenhá-las com eficiência 

e, assim, cumprir sua função social. 

Com a vigência da Lei n. 10.861, que instituiu o Sinaes, o traba-

lho da Avaliação Institucional da Unifebe volta-se à orientação do pro-

cesso de autoavaliação para avaliar a Instituição em sua totalidade, ou 

seja, integrar diversas dimensões de avaliação, auxiliando o processo de 

tomada de decisão e direcionando o planejamento institucional.

As dimensões avaliadas estão apresentadas no Quadro 1. Para 

cada categoria são aplicados instrumentos de avaliação específicos, de 

forma on-line e também impressa, para acadêmicos, docentes, funcioná-

rios técnico- administrativos, coordenadores de curso e comunidade.

Ressalta-se que outras modalidades de avaliação poderão surgir, 

no intuito de ampliar nossos olhares, no sentido de nos aproximarmos 

cada vez mais de nossa missão institucional.
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Quadro 1 – Dimensões da Avaliação Institucional da Unifebe
Dimensões Objetivos

Diagnóstico geral

Construir um diagnóstico geral da Instituição em 
termos quantitativos e qualitativos, implementan-
do, integrando e modernizando os procedimentos de 
avaliação, contribuindo dessa forma, para a melhoria 
da qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão, na 
gestão e no cumprimento da pertinência e responsabi-
lidade social da Unifebe.

Avaliação de cursos 
de graduação

Acompanhar as condições oferecidas pelo curso no que 
se refere ao desempenho docente, discente, à infraes-
trutura, entre outros, para a melhoria da qualidade das 
atividades de ensino e aprendizagem.

Perfil sociocultural 
dos docentes

Identificar o perfil sociocultural dos docentes da Unifebe, 
auxiliando o planejamento e a tomada de decisão nos as-
pectos do ensino, estrutura e funcionamento da Unifebe.

Perfil socioeconô-
mico e cultural dos 
discentes

Identificar as características dos acadêmicos, auxilian-
do o planejamento e a tomada de decisão nos aspectos 
do ensino, estrutura e funcionamento da Unifebe.

Avaliação clima 
organizacional

Identificar o estado de satisfação e comprometimento 
do técnico-administrativo.

Perfil dos egressos
Investigar se a formação do acadêmico egresso da Uni-
febe, nos diferentes cursos de graduação, supre as atuais 
exigências e necessidades do mercado e da sociedade.

Avaliação da for-
mação continuada

Acompanhar o desempenho dos formadores e conhe-
cer a opinião dos participantes da formação continu-
ada.

Avaliação das se-
manas dos cursos

Acompanhar o desempenho dos formadores e conhe-
cer a opinião dos participantes.

Avaliação dos pro-
jetos de extensão

Acompanhar os Projetos de Extensão e a relevância de 
sua contribuição para a melhoria da qualidade de ensino.

Avaliação dos pro-
jetos de pesquisa

Acompanhar os Projetos de Pesquisa e a relevância de sua 
contribuição para a melhoria da qualidade de ensino.

Avaliação dos 
cursos de pós-
-graduação

Acompanhar as condições de oferta do curso, identifi-
cando sua contribuição para a formação do acadêmico.

Avaliação do está-
gio curricular não 
obrigatório

Acompanhar e supervisionar o estágio curricular não 
obrigatório dos acadêmicos da Unifebe.
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Avaliação do está-
gio curricular obri-
gatório

Acompanhar e avaliar as atividades desenvolvidas no 
estágio, o desempenho do docente orientador e o cam-
po de estágio.

Avaliação dos Tra-
balhos de Conclu-
são de Curso

Acompanhar e avaliar a qualidade dos Trabalhos de 
Conclusão de Curso.

Fonte: o autor.

3 A CPA NA UNIFEBE

Todo o programa de avaliação da Unifebe, a sistematização e a 

prestação de informações são acompanhados pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA). De acordo com o artigo 2º de seu regulamento, a CPA 

da Unifebe, além de conduzir os processos de avaliação interna, a siste-

matização e a prestação de informações, tem como objetivos:

a) conduzir os processos internos da avaliação;

b) elaborar e sistematizar os procedimentos do processo de 

autoavaliação;

c) estabelecer a metodologia de trabalho, preparar e aplicar 

instrumentos de avaliação;

d) providenciar o tratamento específico dos dados, os relató-

rios e o processo de divulgação dos resultados;

e) prestar as informações solicitadas pelos órgãos superiores, 

internos e externos, que administram a educação superior;

f) contribuir para reafirmar a missão institucional e seus va-

lores.

Durante o ano letivo, a CPA elabora importantes documentos e 

implementa diversas ações com vistas à melhoria da qualidade de ensino da 

Unifebe, como: seminários com alunos e professores, informativo da avalia-

ção (impresso e on-line), encontros de sensibilização, divulgação do processo 
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na página da Unifebe e também por meio de banners e panfletos. Todos os 

resultados da Avaliação Institucional são organizados em relatórios para a 

análise da administração superior e coordenadores de curso, acadêmicos e 

professores, para possibilitar o planejamento e o redirecionamento de ações.

O Sinaes compreende três componentes principais: avaliação 

das instituições (autoavaliação coordenada pela CPA e avaliação exter-

na); avaliação dos cursos de graduação; e Exame Nacional de Desempe-

nho de Estudantes (Enade).

Ao integrar a avaliação interna e externa por meio de diferen-

tes ações e dimensões, a avaliação institucional da Unifebe não se limita 

apenas ao atendimento de uma exigência legal, bem como assegura sua 

credibilidade pela contínua busca de qualidade no desempenho acadêmi-

co, de gestão e de compromisso público com a sociedade.

4 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL COMO INSTRUMENTO 
DE GESTÃO

Conforme as diretrizes estabelecidas no Sinaes, os resultados da 

avaliação devem orientar a formulação de políticas públicas da Educação 

Superior e servir de subsídio para o planejamento e a gestão das Insti-

tuições de Educação Superior. A Unifebe utiliza, assim, os resultados da 

Avaliação Institucional como uma das principais ferramentas de gestão.

A Avaliação Institucional da Unifebe está respaldada em uma 

consistente base de dados e informações. O conjunto das dimensões ava-

liadas gera informações fundamentais para o planejamento estratégico, 

constituindo uma ferramenta indispensável para o processo decisório.

É importante salientar que os resultados da Avaliação Institu-

cional, nos últimos anos, revelam um aumento no nível de satisfação 

do corpo docente e discente da Unifebe no que se refere à qualidade de 

ensino oferecida. 
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Os resultados positivos decorrem das ações de melhorias im-

plementadas tendo por base o diagnóstico do processo avaliativo, o que 

evidencia uma estreita relação entre a Avaliação Institucional e a Admi-

nistração Superior na Unifebe. Além de ser um instrumento democráti-

co, a Avaliação Institucional se apresenta como um instrumento eficaz, 

eficiente e efetivo para a tomada de decisão.

Os resultados da avaliação interna e externa, após sua divulga-

ção, são apresentados e discutidos com a administração superior, com os 

coordenadores e com a comunidade acadêmica, em seminários. As dis-

cussões objetivam, a partir da leitura e da compreensão das informações 

contidas na avaliação, a elaboração de juízos de valor e a proposição de 

medidas e de ações para a melhoria dos objetos avaliados. Objetivam, 

igualmente, realizar uma avaliação da própria avaliação.

 Os resultados da avaliação são publicados de forma absoluta-

mente transparente pela Instituição, respeitados os direitos individuais e 

profissionais das pessoas avaliadas.

Inserido em uma proposta de gestão democrática, o processo de 

avaliação é legitimado pela participação de toda a comunidade acadêmi-

ca – administração superior, docentes, discentes, técnico-administrativos 

– e da comunidade externa, que assim colaboram na construção de um 

espaço educativo democrático, o qual, por estar em construção, necessita 

da ação conjunta de todos. É dessa forma que a avaliação institucional 

subsidia o Planejamento Institucional da Unifebe. 

5 AVANÇOS E DESAFIOS DA AVALIAÇÃO 
INSTITUCIONAL 

Os desafios da Avaliação Institucional na Unifebe foram cons-

tantes durante a trajetória iniciada em 1999, destacando-se como um dos 

avanços mais significativos à participação tanto dos discentes quanto 
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dos docentes nesse processo. A Unifebe tem como meta alcançar a par-

ticipação de 50% dos discentes de cada turma e 80% dos docentes dos 

cursos. O exame do histórico da Avaliação Institucional permite verificar 

que a participação de discentes e docentes tem ampliado a cada ano. Vá-

rias ações foram desencadeadas ao longo dos anos para que a cultura da 

avaliação fosse incorporada pelos atores que fazem parte desse processo; 

entre elas, destaca-se a atuação do coordenador de curso e dos líderes 

de turma como motivadores, considerados de fundamental importância 

para o sucesso da avaliação.

Outro aspecto identificado como motivador para a participação 

dos acadêmicos na Avaliação Institucional consiste na tomada de decisão 

por parte da coordenação do curso e da gestão superior ainda durante o 

período de Avaliação Institucional, o que demonstra eficiência quanto ao 

uso dos resultados e confere credibilidade ao processo.

Os dados fornecidos pela Avaliação Institucional possibilitaram 

desde melhorias nos processos de ensino e aprendizagem até ampliação e 

modernização da infraestrutura. Entre esses avanços, destacam-se:

a) revisão de documentos norteadores dos cursos de gradua-

ção, visando à atualização, à inovação e à adequação ao mer-

cado local e regional;

b) revisão e realinhamento das referências bibliográficas nos pla-

nos de ensino, resultando na ampliação do acervo bibliográfico;

c) organização da Formação Continuada Docente, buscando 

atender às limitações apresentadas na Avaliação Institucional;

d) alteração no Regulamento do Processo Seletivo Docente;

e) ampliação da publicidade dos resultados da Avaliação Ins-

titucional no que se refere aos encaminhamentos adotados 

pela Instituição com o objetivo de passar maior credibilida-

de ao processo de avaliação;
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f) organização do Seminário com os líderes de turma, oportu-

nizando o debate acerca dos resultados e tomada de decisão;

g) reunião com as primeiras fases dos cursos de graduação, ex-

plicitando a importância do processo de avaliação e a parti-

cipação como um dos elementos essenciais para o sucesso 

do processo;

h) ampliação das atividades de ensino, iniciação científica e ex-

tensão, resultando no caderno de ensino, iniciação científica 

e extensão;

i) aprimoramento do software de Avaliação Institucional;

j) aprimoramento do instrumento de avaliação;

k) adoção da Comissão do Regime Especial de Acompanha-

mento Docente;

l) realização de Seminários de Autoavaliação dos cursos de 

graduação;

m) organização da Formação Continuada para os membros do 

Núcleo Docente Estruturante;

n) melhorias na infraestrutura da Instituição.

Foram muitos os avanços da Avaliação Institucional, porém, 

ainda existem muitos obstáculos a serem superados, entre os quais po-

dem ser apontados:

a) o uso dos resultados para a gestão do curso e pelos docentes 

para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem;

b) a superação da compreensão da avaliação como punição por 

parte de alguns discentes;

c) melhorias no programa de avaliação;

d) melhorias na ampliação da divulgação dos resultados e ações 

da Avaliação institucional.



36

Panorama da Avaliação Institucional na Acafe: Avanços e Desafios

REFERÊNCIAS

BRASIL. Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacio-
nal de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) e dá outras providências. 
Diário Oficial da União, Brasília, DF, 14 abr. 2004. 

BRASIL, Ministério da Educação. Comissão Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (Conaes). Diretrizes para a Avaliação das Insti-
tuições de Educação Superior. Brasília, DF, 2003.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE. Plano de Desenvolvi-
mento Institucional: PDI. Brusque, 2008a.

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE. Projeto Pedagógico Ins-
titucional: PPI. Brusque, 2008b. 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRUSQUE. Relatórios de Avaliação 
Institucional: 2002 a 2008. Brusque, 2008c.

DIAS, S. Universidade e avaliação entre a ética e o mercado. Flo-
rianópolis: Insular, 2002. 

PERRENOUD, P. Avaliação: da excelência à regulação das aprendiza-
gens entre duas lógicas. Porto Alegre: ArtMed, 1999 

RASCO, J. F. A. A Auto-avaliação institucional como processo de for-
mação de professorado. In: DIAS SOBRINHO, J.; RISTOFF, D. (Org.). 
Universidade desconstruída: avaliação Institucional e Resistência. 
Florianópolis: Insular, 2000. 

RISTOFF, D. Avaliação da Educação Superior. Rio de Janeiro: Vozes, 
2000. 



37

A trajetória da avaliação na Unifebe

RISTOFF, D. Avaliação: políticas educacionais e reformas da educação 
superior. São Paulo: Cortez, 2003. 

RISTOFF, D. Princípios do programa de avaliação institucional. Revista 
Avaliação, Campinas, SP, v. 1, n. 1, jul. 1996.

THIOLLENT, M. Avaliando o desempenho da universidade. São 
Paulo: Loyola, 2004. 

TRINDADE, H. Desafios, institucionalização e imagem pública da 
CONAES. Brasília, DF: Unesco, 2007. 

VEIGA, I. P. (Org.). Projeto político-pedagógico da escola: uma 
construção possível.13. ed. Campinas: Papirus, 2001.





39
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INSTITUCIONAL DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Delsi Fries Davok*

1 INTRODUÇÃO

Historicamente, os diferentes modos de entender um processo 

de avaliação educacional e os diferentes objetos que necessitam ser ava-

liados têm levado a avaliação a ser realizada sob diferentes abordagens, 

dependendo do seu propósito e enfoque. Duas são as abordagens de ava-

liação mais comumente empregadas nesse contexto: a avaliação institu-

cional e a avaliação de programas.

Tem-se avaliação institucional quando os objetos de análise são 

as instituições e as políticas públicas da educação. Por outro lado, tem-se 

avaliação de programas quando são avaliadas as situações de aprendiza-

gem, isto é, quando um indivíduo ou grupo é submetido a um processo 

avaliador com vistas à análise de seu desempenho em determinada disci-

plina, após ele ter sido submetido a um processo de ensino-aprendizagem. 

Também se caracteriza como avaliação de programa aquela avaliação que 

se destina à análise de cursos, de currículos, de programas de ensino, pes-

quisa e extensão, de projetos educacionais específicos, de atividades de 

gestão, bem como de meta-avaliação,1 isto é, de avaliação dos próprios 

sistemas e processos de avaliação dos objetos educacionais.

_____________
* Professora do Departamento de Biblioteconomia e Gestão da Informação da Universi-
dade do Estado de Santa Catarina; delsi@davok.com.br
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Stufflebeam (2000) considera esses dois tipos de avaliação como 

o planejamento e a condução de um estudo para auxiliar os stakeholders 

a julgarem o valor e o mérito de um objeto educacional e a tomarem 

medidas para aperfeiçoá-lo. Nessa mesma direção também apontam Scri-

ven (1991), o Joint Committee on Standards for Educational Evaluation 

(1994), o Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasi-

leiras (PAIUBs) (BRASIL, 1994) e o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) (BRASIL, 2009).

Em termos gerais, os conceitos mais recentes de avaliação edu-

cacional se centram nos termos valor e mérito e determinam que o seu 

principal objetivo é ajuizar a qualidade dos objetos educacionais. Dessa 

forma, avaliação é, fundamentalmente, um processo que objetiva a mu-

dança qualitativa de um objeto educacional e que fornece informações a 

quem toma decisões sobre esse objeto.

Na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), a ava-

liação é pautada nessas duas abordagens e vem sendo construída desde 

a década de 1990, quando instituições de educação superior de todo o 

país e o Ministério da Educação iniciaram uma ampla discussão acerca 

da qualidade do ensino, da responsabilidade social da universidade e da 

avaliação institucional nesse contexto.

Recorde-se que, em 1993, a Secretaria de Educação Superior do 

Ministério da Educação e do Desporto (Sesu) criou a Comissão Nacional 

de Avaliação das Universidades Brasileiras a fim de conduzir o processo 

de avaliação das Instituições de Ensino Superior (IESs). Essa Comissão 

foi composta por representantes da Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais do Ensino Superior (ANDIFES), da Associação 

Brasileira das Universidades Estaduais e Municipais (Abruem), da Asso-

ciação Nacional das Universidades Particulares (ANUP), da Associação 

Brasileira das Escolas Católicas (Abesc) e do Fórum Nacional de Pró-rei-
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tores de Graduação, Pesquisa e Pós-graduação, Planejamento e Adminis-

tração e Extensão.

Instituída a Comissão, diversos estudos e seminários se realiza-

ram, resultando no consenso de que cada entidade-membro da comissão 

apresentaria uma proposta preliminar de documento básico para a ava-

liação institucional das universidades. Formou-se um comitê de especia-

listas, denominado Comitê Técnico Assessor, com a função principal de 

avaliar os projetos de avaliação institucional encaminhados pelas IESs. 

O MEC, por sua vez, assumiu papel de coordenador, articulador e agente 

financiador do processo de avaliação das universidades, em um trabalho 

de parceria com as IESs. Surgiu, então, o Programa de Avaliação Institu-

cional das Universidades Brasileiras (PAIUB), do qual a Udesc participou 

ativamente, sendo referência no Estado e no Brasil pelo projeto de avalia-

ção desenvolvido.

O Projeto de Avaliação Institucional da Udesc, de 1995, centrado 

no Projeto Pedagógico Institucional (PPI), com foco principal no ensino 

de graduação, tinha como princípios norteadores o compromisso social da 

Universidade, a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão e a 

integração entre os Centros de Ensino e a sociedade. Seus objetivos princi-

pais eram explicitar o papel social da Universidade; melhorar a qualidade 

do ensino por meio da análise, revisão e reconstrução dos currículos dos 

cursos de graduação e definir política globalizadora para possibilitar, na 

prática pedagógica, a integração entre ensino, pesquisa e extensão.

A metodologia desse projeto de avaliação foi construída de for-

ma coletiva, com a participação dos diversos grupos de interesse, respei-

tando-se a flexibilidade e a autonomia dos diversos cursos e respectivos 

colegiados, como foro mais adequado para conduzir e liderar o processo 

de avaliação nos Centros de Ensino.

Com a implantação do Sinaes, em 2004, a Udesc, como Institui-

ção estadual, integrou-se aos debates sobre uma proposta do Protocolo 
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de Intenções, com o objetivo de estabelecer um regime de colaboração 

entre a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes), 

o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

(Inep) e o Conselho Estadual de Educação do Estado de Santa Catarina 

(CEE/SC), por este constituir o órgão responsável pela regulação e super-

visão das IESs do Estado de Santa Catarina. Tal Acordo de Cooperação foi 

finalmente assinado em 07 de maio de 2011.

2 AVANÇOS E DESAFIOS

A Udesc tem buscado atender aos princípios estabelecidos no do-

cumento-base do Sinaes, instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, 

ancorada em uma concepção de planejamento e avaliação comprometida 

com a melhoria da qualidade da Instituição. Nessa linha, durante a última 

década, a Udesc vivenciou momentos de profundas reflexões e transforma-

ções, que culminaram com a realização de diversas ações as quais alavan-

caram o desenvolvimento institucional, revisto e aferido por processos de 

autoavaliação e de avaliação institucional externa, quais sejam:

a) elaboração e aprovação do Planejamento Estratégico 2005-

2025 – Plano 20 (Resolução n. 268/2006 – Consuni). Esse do-

cumento engloba os aspectos relacionados à missão, princí-

pios, valores, visão e estratégias que orientam os rumos da 

Universidade;

b) Elaboração do Estatuto da Udesc, aprovado pelo Decreto Es-

tadual n. 4.184, de 06 de abril de 2006, e publicado no Diário 

Oficial do Estado de Santa Catarina n. 17.859, de 06 de abril 

de 2006;
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c) elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) da Udesc 2006-2010, aprovado pelo Ministério da 

Educação (MEC), em 2006, atualizado periodicamente;

d) elaboração do Regimento Geral da Udesc, aprovado pela Re-

solução n. 044/2007 – Consuni, de 01 de junho de 2007, que 

define a estrutura e regulamenta o funcionamento, as ações 

e as atividades nos planos didático-pedagógicos, científico, 

administrativo e disciplinar;

e) aprovação do Plano de Carreiras da Universidade – Lei Com-

plementar n. 345, de 07 de abril de 2006;

f) elaboração do Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Udesc, 

em 2007, atualmente incorporado ao PDI;

g) apresentação e divulgação do Relatório de Gestão 2004-2008, 

que faz um balanço das ações empreendidas pela Universi-

dade no desenvolvimento das atividades em atendimento 

às políticas de ensino, pesquisa, extensão e administração 

(Resolução n. 031/2008 – Consuni, de 25 de setembro de 2008);

h) reformas dos Projetos Pedagógicos dos Cursos (PPCs), com 

atualização curricular, conforme os critérios estabelecidos 

pelas Diretrizes Curriculares de cada Curso, com adaptação 

da carga horária aos padrões de hora-aula e hora-relógio;

i) desenvolvimento da autoavaliação para a melhoria da quali-

dade dos cursos e da Instituição, bem como para atender aos 

processos de regulação para reconhecimento ou renovação 

de reconhecimento dos cursos de graduação;

j) participação no Exame Nacional de Desempenho dos Estudan-

tes (Enade) desde sua implantação;

k) criação da Coordenadoria de Avaliação Institucional (Coai) 

como Órgão Suplementar Superior vinculado e subordina-
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do ao Reitor, conforme Seção III, Subseção X do Regimento 

Geral da Udesc.

l) criação da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e regula-

mentação do seu funcionamento por meio da Resolução n. 

008/2009 – Consuni, de 17 de março de 2009, reeditada, com 

alterações, pela Resolução n. 040/2011 – Consuni, de 07 de ju-

lho de 2011.

m)  constituição de Comissão Própria de Avaliação (CPA/

Udesc), pela Portaria Udesc n. 901/2008 – Reitoria, de 15 de 

setembro de 2008, publicada no Diário Oficial n. 18.488, de 

17 de setembro de 2008, cujos trabalhos culminaram com a 

reedição do Projeto de Avaliação Institucional, aprovado pela 

Resolução n. 047/2009 – Consuni, de 10 de setembro de 2009;

n) composição de Comissões Setoriais de Avaliação (CSA), por 

meio da Portaria Udesc n. 798/2009 – Reitoria, de 24 de julho de 

2009, publicada no Diário Oficial n. 18.656, de 28 de julho 

de 2009;

o) realização de Seminários de Avaliação Institucional, em 

2009, 2010 e 2011, tendo como público-alvo a comunidade 

interna;

p) elaboração de instrumentos de coleta de dados para a Ava-

liação das Ações dos Cursos (AAC), com foco principal no 

ensino, e a Avaliação das Ações da Udesc (AAU), com foco 

nas 10 dimensões institucionais estabelecidas no documen-

to base do Sinaes, instituído pela Lei n. 10.861, de 14 de 

abril de 2004, sob a ótica dos docentes, discentes, técnicos 

universitários e gestores;

q) implantação de Sistema de Avaliação Institucional, incor-

porado ao Sistema de Gerenciamento Acadêmico da Udesc. 

O Sistema de Avaliação visa coletar dados para a avaliação 
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das ações dos cursos e da Udesc, sob a ótica dos docentes, 

discentes, técnicos universitários e gestores;

r) participação dos estudantes dos cursos de graduação da 

Udesc no Enade desde sua implantação. Os resultados po-

dem ser acessados no site da Udesc.

Salienta-se o excelente resultado obtido pela Udesc nas avalia-

ções, colocando-a entre as melhores Universidades de Santa Catarina e 

do país, segundo ranking divulgado pelo MEC. Essa posição da Universi-

dade do Estado foi alcançada a partir da análise do Índice Geral de Cursos 

(IGC), um indicador de qualidade dos cursos de graduação e de pós-gra-

duação (mestrado e doutorado). Consequência disso é o reconhecimento 

que o CEE/SC tem atribuído à Udesc, uma vez que, por repetidas vezes, 

nos últimos anos, a Universidade tem sido agraciada com o Prêmio Edu-

cador Elpídio Barbosa como a Universidade do Sistema Estadual com me-

lhor desempenho no IGC.

A Udesc vem continuamente realizando sua autoavaliação, ten-

do se submetido à Avaliação Externa de 03 a 07 de dezembro de 2012 e de 

25 de fevereiro a 01 de março de 2013.

O ciclo de avaliação institucional, especificamente, que abrange 

aspectos de natureza quantitativa e qualitativa, compreende três etapas: 

preparação, desenvolvimento e consolidação. O Quadro 1 apresenta as 

etapas do último ciclo de avaliação institucional da Udesc.
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Quadro 1 – Etapas da avaliação institucional da Udesc

Objetivos Cronograma
Instrumentos/

Ações
Pessoal 

envolvido
1ª etapa – Preparação

Constituir a Comissão 
Própria de Avaliação 
(CPA)

Set. 2008 Reunião

Dirigentes 
institucionais 
(incluindo 
Centros de 
Ensino)

Atualizar projeto de 
Avaliação Institucio-
nal

Fev./Jul. 2009

Documento de 
orientações gerais 
para o roteiro da 
autoavaliação das 
instituições;
fascículos do pro-
cesso avaliativo da 
Udesc (1992-1998)

Coai e CPA

Apresentar o Sinaes Maio 2009
I Seminário de Ava-
liação Institucional

Coai, CPA, 
Dirigentes 
institucionais 
(Diretores, 
Chefes de De-
partamento, 
representantes 
do corpo do-
cente, discente 
e técnico uni-
versitário)

Constituir comissões 
setoriais nos Centros 
de Ensino
(Comissões Setoriais 
de Avaliação – (CSA))

Jul. 2009 Reunião

Dirigentes 
institucionais 
(Diretores, 
Chefes de De-
partamento, 
representantes 
do corpo do-
cente, discente 
e técnico uni-
versitário)

Elaborar regimento 
interno da CPA

Jun./Nov. 
2008

Reuniões Coai e CPA
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Submeter proposta do 
Regimento Interno da 
CPA à apreciação dos 
Conselhos Superiores 
da Udesc

Dez. 2008
Proposta de Regi-
mento CPA

Consuni

Submeter a atuali-
zação do projeto de 
Avaliação Institucio-
nal à apreciação dos 
Conselhos Superiores 
da Udesc

Ago. 2009
Proposta de projeto 
de Autoavaliação

Consad, Con-
sepe e Consuni

Objetivos Cronograma
Instrumentos/

Ações
Pessoal 

envolvido
2ª etapa – Desenvolvimento

Construir instrumen-
tos de coleta de dados

Jul. 2009 a 
Maio 2010

Questionários, 
planilhas e outros 
instrumentos de 
coleta de dados

CPA e CSA

Apresentar os instru-
mentos de dados às 
(CSAs)

Set. 2010
II Seminário de 
Avaliação Institu-
cional

Coai, CPA, 
CSA, Dirigen-
tes institucio-
nais

Validação dos instru-
mentos de coleta de 
dados

Out. 2010

Questionários, 
planilhas e outros 
instrumentos de 
coleta de dados

CPA e CSA

Realizar coleta de 
dados

Início: Nov. 
20102

Aplicar instrumen-
tos de coleta de 
dados

CSA

Realizar análise dos 
dados e interpretação 
dos resultados

Início: Dez. 
2010

Reuniões CPA e CSA

Definir modelos de 
relatórios do processo 
de auto autoavaliação

Dez. 2010 Reuniões CPA e CSA

Elaborar relatórios 
parciais do processo de 
autoavaliação

Fev./Abr. 2011 Relatório CPA e CSA
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Apresentar os relató-
rios parciais para dis-
cussão com a comuni-
dade acadêmica

Abr. 2011
III Seminário de 
Avaliação Institu-
cional

COAI, CPA, 
CSA, Dirigen-
tes institucio-
nais (Diretores, 
Chefes de 
departamento, 
representantes 
do corpo do-
cente, discente 
e técnico uni-
versitário)

Objetivos Cronograma
Instrumentos/

Ações
Pessoal 

Envolvido
3ª etapa – Consolidação

Elaborar relatório final 
do processo de Autoa-
valiação a ser encami-
nhado ao CEE/SC

Maio a Dez. 
2011

Relatório Coai e CPA

Encaminhar o Relató-
rio de Autoavaliação 
ao Conselho Universi-
tário (Consuni) 

Abr./2012 Relatório Coai e CPA

Divulgar perante a 
comunidade acadêmi-
ca o relatório final do 
processo de autoava-
liação

Jun./2012
Seminários seto-
riais

Coai, CPA e 
CSA

Avaliação externa 2012/2013

Relatório de Autoa-
valiação, documen-
tos institucionais, 
visita in loco

Coai, CPA, 
CSA, Dirigen-
tes institucio-
nais, Comissão 
Externa

Fonte: Udesc (2013).

A coleta de dados e informações para compor o processo de ava-

liação faz uso de instrumentos como: planilhas, questionários, entrevis-

tas e análise documental. A análise documental é realizada por meio de 

pesquisa estruturada, na forma de um roteiro, tendo como base o núcleo 

documental de cada uma das dimensões, conforme o Projeto de Avalia-
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ção Institucional da Udesc. Respeitados os aspectos comuns e específicos 

dos diferentes Centros da Udesc, o roteiro estabelecido fornece informa-

ções relacionadas ao ensino, à pesquisa, à extensão e à gestão institu-

cional. Esse roteiro é complementado com entrevistas realizadas com os 

dirigentes institucionais.

A avaliação tem sua importância registrada como meio de refle-

xão e aperfeiçoamento de toda atividade humana que se realiza em nível 

pessoal, profissional ou institucional. A Udesc, em seu atual momento 

histórico, tem buscado uma autoanálise da qualidade das ações que de-

senvolve, haja vista seu compromisso como universidade pública institu-

ída para contribuir com o desenvolvimento social e econômico do Estado 

de Santa Catarina e do país, promovendo a formação de profissionais 

qualificados para o mundo do trabalho, capazes de atuar na construção 

de uma sociedade mais justa e democrática.

Os resultados obtidos no processo de Avaliação das Ações da 

Udesc, após análise crítica realizada pela CPA e pelas CSAs, são relata-

dos por dimensão, englobando as ações planejadas e realizadas, as fragi-

lidades e potencialidades e a respectiva incorporação desses pontos no 

planejamento da gestão acadêmica e administrativa da Instituição. No 

caso da Avaliação das Ações dos Cursos, os resultados são analisados pe-

los Núcleos Docentes Estruturantes (NDEs), para posterior feedback aos 

grupos de interesse do processo e realização de melhorias nos Projetos 

Pedagógicos dos Cursos (PPCs).

A avaliação institucional na Udesc já passou por diversas revi-

sões e atualizações. Apesar das limitações, atualmente tem como pano 

de fundo o planejamento estratégico, o Projeto Pedagógico Institucional 

(PPI) e o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e propicia um 

amplo diagnóstico que retroalimenta o planejamento para o desenvol-

vimento, a transformação e a melhoria contínua, com vistas a firmar a 
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identidade da Udesc como a Universidade pública do Estado de Santa 

Catarina, que tem por missão 

[...] produzir, sistematizar, socializar e aplicar o conhe-
cimento nos diversos campos do saber, por meio do 
ensino, da pesquisa e da extensão, indissociavelmente 
articulados, de modo a contribuir para uma sociedade 
mais justa e democrática em prol da qualidade de vida 
e do desenvolvimento sustentável do Estado de Santa 
Catarina e do País. (UDESC, 2010, p. 29).

Além de ser uma questão técnica, a avaliação é uma questão 

política. Considerando a amplitude e a transformação que se quer com 

a avaliação institucional, é preciso sensibilizar a comunidade acadêmi-

ca para esse importante mecanismo capaz de gerar informações úteis e 

oportunas para subsidiar o planejamento e as decisões com vistas ao for-

talecimento das funções da universidade e, consequentemente, de sua 

identidade institucional. 

O grande desafio, contudo, é tornar a cultura da avaliação ins-

titucional perene e consolidar o planejamento e a avaliação como instru-

mentos determinantes da ação universitária. Para tal, ainda é necessário 

quebrar alguns mitos e preconceitos que vinculam a avaliação institu-

cional à premiação e punição ou que a colocam apenas como um instru-

mento de regulação do Estado para garantir o reconhecimento e a reno-

vação de reconhecimento dos cursos e o credenciamento e a renovação 

de credenciamento das instituições. Esses mitos e preconceitos têm sido 

os principais responsáveis pela resistência de alguns dos atores da comu-

nidade universitária aos processos de avaliação.

Enfim, a avaliação institucional na Udesc é entendida como 

uma medida para a gestão da qualidade. Nessa linha, apoiada em avalia-

ção contínua, objetiva desenvolver uma cultura sustentável de melhoria 
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da qualidade das decisões e ações institucionais, com a intensa participa-

ção de professores, alunos e técnicos.

Notas explicativas:
1 Termo cunhado por Scriven (1969) para definir a avaliação da avaliação.
2 A partir da implementação da proposta, a coleta de dados ocorre periodicamente: semes-
tralmente são coletados dados acerca das ações dos cursos, e anualmente são coletados 
dados acerca das ações da Udesc.
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AUTOAVALIAÇÃO NA FURB: DA TEORIA À PRÁTICA E 

DA PRÁTICA ÀS AÇÕES

Mauro Rogério da Silva*

Flávia Keller Alves**

1 INTRODUÇÃO

A experiência de Avaliação Institucional na Furb, na perspec-

tiva de autoavaliação, tem contribuído para uma reflexão a respeito das 

dimensões nas quais a Instituição atua. Atenta às mudanças e compro-

metida com as políticas públicas do Ministério da Educação, desde 1995 

a Furb vem desenvolvendo um processo formal de autoavaliação institu-

cional, inicialmente vinculado aos princípios do Programa de Avaliação 

Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) (1995) e, posterior-

mente, alinhado ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Sinaes) (2004). As ações planejadas e/ou implementadas pela gestão ins-

titucional estão em grande parte alinhadas às recomendações da Comis-

são Própria de Avaliação (CPA), mostrando que, aos poucos, a filosofia 

do Sinaes vem sendo incorporada pela Universidade. Isso nos permite 

afirmar que já existe um entendimento pela gestão da Furb de que a 

avaliação não é reguladora nem punitiva, mas tem caráter formativo e 

emancipatório, tem preservado a identidade e a autonomia institucional 

e cuja finalidade maior é buscar uma visão global da Instituição.

________________
* Coordenação da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Regional de Blumenau; 
msilva@furb.br
** Vice-coordenação da Comissão Própria de Avaliação da Universidade Regional de Blumenau.
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2 TRAJETÓRIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
NA UNIVERSIDADE REGIONAL DE BLUMENAU

 O primeiro processo formal de autoavaliação institucional na 

Furb, como já mencionado, foi iniciado em 1995, com base nos princípios 

e indicadores do PAIUB. Os seus resultados geraram importantes infor-

mações para o redimensionamento de várias ações na Instituição. Contu-

do, apesar de os pressupostos desse programa de Avaliação Institucional 

serem abrangentes e sistêmicos, não foram alcançados pela Instituição, 

ficando a avaliação restrita ao ensino e aos serviços. Tal fato ocorreu com 

a maioria das universidades que participaram desse programa. 

É nesse viés que, em 14 de abril de 2004, pela Lei n. 10.861, o 

MEC instituiu o Sinaes, que passou a ser o instrumento norteador do 

processo de avaliação da educação superior como um todo, em âmbito 

nacional. O Sinaes define que a avaliação da educação superior deve in-

tegrar um conjunto de políticas públicas, objetivando a qualificação das 

funções das instituições e o resgate do seu compromisso social. Nessa 

perspectiva, a avaliação é vista como um processo de caráter pedagógico 

e indispensável para o desenvolvimento do estudante, da Instituição e 

da sociedade. Esses pressupostos também vieram fundamentar a propos-

ta de avaliação da Furb, pois, além de objetivarem o autoconhecimento, 

têm desdobramentos na adequação pedagógica, administrativa e de in-

serção social da Universidade. 

Como ponto de partida, em 2003, foi promovido pela Institui-

ção um seminário com o tema “Políticas Públicas de Avaliação Institu-

cional”, cuja plenária nomeou um grupo de estudos em avaliação a fim 

de continuar a discussão do assunto. Esse grupo, formado por alunos, 

funcionários e docentes de diversas áreas da Instituição, elaborou o Pro-

jeto de Avaliação da Furb (princípios e metodologia) e definiu critérios 
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para a CPA, observando a normatização da Lei n. 10.861 e da Portaria n. 

2.051 de 2004. Essa comissão contempla vários segmentos da comuni-

dade interna, sendo sete docentes (um de cada unidade universitária); 

dois servidores técnico-administrativos indicados pela Reitoria e dois ser-

vidores técnico-administrativos indicados pelo Sindicato dos Servidores 

Públicos do Ensino Superior de Blumenau (Sinsepes); dois representantes 

discentes indicados pelo Diretório Central dos Estudantes (DCE) e dois 

da comunidade externa (membros da sociedade civil organizada). Após 

registro da CPA no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-

nais Anísio Teixeira (Inep), sua primeira tarefa consistiu na elaboração de 

seu projeto de regulamento que, após aprovação no Conselho Universi-

tário (Consuni), resultou na Resolução n. 14/2005, complementada pela 

Resolução n. 20/2005. 

Em 20 de abril de 2005, objetivando a implantação do Sinaes em 

nível estadual, o Ministério da Educação, por meio da Comissão Nacio-

nal de Educação Superior (Conaes), e o Conselho Estadual de Educação 

de Santa Catarina (CEE/SC) firmaram convênio de cooperação técnica. 

Esse convênio visou fixar procedimentos e estabelecer formas de colabo-

ração para a avaliação da educação superior com as instituições vincula-

das ao CEE/SC, entre as quais se incluem as instituições que integram a 

Associação Catarinense das Fundações Educacionais (Acafe), da qual a 

Furb participa. 

O primeiro processo autoavaliativo fundamentado nessa nova 

proposta foi concluído em 2006 e teve como alvo as ações desenvolvidas 

na Instituição no período compreendido entre os anos 2001 e 2005. Pos-

teriormente, a CPA passou a avaliar a Instituição a cada triênio. Assim, a 

Furb já realizou dois processos de autoavaliação e passou, ainda, por uma 

avaliação externa verificadora (CEE/ Conaes), em agosto de 2010. 

É de competência da CPA a elaboração do Relatório de Autoava-

liação, pautado em uma série de documentos institucionais, detalhados 



56

Panorama da Avaliação Institucional na Acafe: Avanços e Desafios

nas planilhas avaliativas, bem como nos resultados de questionários preen-

chidos pelos discentes, docentes, técnico-administrativos, gestores e comu-

nidade externa. Além disso, para garantir o cumprimento dos princípios do 

processo autoavaliativo, a CPA organiza seminários para discutir com a 

comunidade universitária os indicadores de cada uma das dez dimensões 

contidas no Sinaes e no Programa de Autoavaliação da Instituição. Nessa 

ocasião, de forma coletiva e participativa, é discutido o conceito (nota) 

mais apropriado para cada indicador, dentro da escala avaliativa.

O Relatório de Autoavaliação é encaminhado ao CEE/SC e à 

Conaes e amplamente divulgado na comunidade universitária, por meio 

de seminários, reuniões de departamentos e/ou colegiados, boletins im-

pressos e eletrônicos, além de disponibilizá-lo no site da Instituição. Esse 

momento tem como objetivo a reflexão tanto sobre os resultados quanto 

sobre o processo avaliativo desenvolvido, sobre as estratégias utilizadas e 

as dificuldades e avanços que se apresentaram ao longo do processo de au-

toconhecimento institucional. Inicia-se, dessa forma, um balanço crítico. 

Um ano após iniciado o processo de divulgação, a CPA passa 

a coletar informações com os gestores da Instituição a respeito dos re-

sultados alcançados, considerando as recomendações feitas no Relatório 

de Autoavaliação. Para tanto, é encaminhado um formulário aos vários 

níveis da gestão da Universidade, apresentando os pontos frágeis e as 

recomendações da CPA, extraídos do Relatório da Autoavaliação, e so-

licitando o preenchimento das ações implementadas ou planejadas para 

solucionar cada um dos pontos frágeis indicados. Essas informações pos-

sibilitam à CPA realizar uma reflexão sobre os avanços que se apresenta-

ram após o processo de avaliação e autoavaliação. A Comissão elabora, 

então, um relatório parcial chamado Balanço Crítico, que apresenta as 

considerações e conclusões em relação a todo o processo do período em 

questão. Esse documento é novamente encaminhado à gestão da Univer-
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sidade para que tome conhecimento e possa alimentar um novo ciclo de 

planejamento, ação e avaliação. 

3 INOVAÇÕES PARA APERFEIÇOAMENTO DA AUTOA-
VALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Finalizados dois ciclos de autoavaliação, a CPA sentiu a necessi-

dade de revisar os indicadores de desempenho institucional, consideran-

do o caminho já percorrido pela Instituição nesse processo. Vale registrar 

que a Furb vinha utilizando o instrumento de autoavaliação desenvol-

vido e elaborado pelo GT de Avaliação da Acafe em 2005, denominado 

Avaliação Institucional para as Instituições de Ensino Superior (IESs) do 

Sistema Acafe. Com base nas diretrizes e instrumentos de Avaliação Ex-

terna de IESs do MEC, Conaes e Inep, a Furb, por meio da CPA, propôs-

-se a uma ampla revisão desses indicadores, melhorando a descrição de 

boa parte deles, tornando-os mais claros e objetivos. A CPA promoveu, 

ainda, o alinhamento dos indicadores de desempenho institucional aos 

indicadores da avaliação externa, de modo a monitorar o desempenho 

da Furb para além do que é exigido pela legislação do MEC. Dessa forma, 

além de aperfeiçoar seu processo de autoavaliação, a Instituição criou um 

instrumento próprio, no qual ficam registrados os indicadores a serem 

analisados, bem como as fontes de dados e unidades responsáveis e, por 

fim, a metodologia de coleta e análise das informações.

Outra inovação institucional que melhorou o processo de au-

toavaliação diz respeito ao principal documento utilizado pela CPA para 

a coleta de dados: o Relatório Institucional de Atividades. Desde 2010, 

este Relatório vem sendo elaborado com base nas dimensões do Sinaes, 

dividido em dez capítulos, ou seja, nas dez dimensões. A Coordenadoria 

de Planejamento (Coplan) procurou organizar as informações institucio-

nais provenientes das diversas unidades de acordo com as dimensões do 
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Sinaes, de modo que esse documento sirva para os processos de avaliação 

interna, avaliação externa institucional e de cursos, para as solicitações 

de dados do Inep, MEC e Censo, e demais informações a respeito das 

atividades, ações e resultados da Furb.

Com a revisão dos indicadores institucionais e a melhoria na 

coleta de dados, a CPA também entendeu que o processo de autoavalia-

ção poderia ocorrer de forma diferente da que ocorreu nos dois primeiros 

ciclos. Anteriormente, a CPA finalizava a autoavaliação de todas as di-

mensões para então iniciar os seminários, cujo objetivo era oportunizar a 

participação da comunidade na definição do conceito (nota) dos indica-

dores. No seu terceiro ciclo, a CPA passou a trabalhar cada dimensão se-

paradamente, disponibilizando a apresentação com os resultados publi-

camente com uma semana de antecedência ao seminário, permitindo a 

preparação, quando necessário, dos participantes do evento presencial de 

avaliação. Além disso, a CPA passou a disponibilizar o e-mail institucio-

nal <cpa@furb.br> para toda e qualquer contribuição da comunidade, 

até um mês após a apresentação de seus resultados, especialmente para 

aqueles que não puderam participar presencialmente.

4 PRINCIPAIS AÇÕES IMPLEMENTADAS PELA INSTI-
TUIÇÃO APÓS A DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 
DOS PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO

A partir do ano 2006, quando a CPA concluiu seu primeiro Rela-

tório de Autoavaliação referente ao período 2001-2005, a Instituição pas-

sou a articular o planejamento com os dados da avaliação, evidenciando 

suas qualidades e seus pontos fortes, de modo a propor ações concretas 

para superar suas fragilidades. O Planejamento Estratégico (PE) da Insti-

tuição desse período incorporou como metas muitas das recomendações 

elaboradas pela CPA no relatório de autoavaliação. No segundo processo 
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de avaliação interna, referente ao período 2006-2008, também foi pos-

sível constatar que muitas ações previstas no PE foram concretizadas, 

permitindo uma melhoria integral ou parcial dos pontos fracos descritos 

no relatório anterior da CPA. O Balanço Crítico do processo 2006-2008 

demonstrou que, das 60 recomendações administrativas propostas, a 

Furb desenvolveu 169 ações, observando que 115 foram concluídas total-

mente, ou seja, houve mais de uma ação para cada recomendação feita 

pela CPA. Na área acadêmica, das 14 recomendações propostas, a Furb 

desenvolveu 14 ações, sete das quais foram 100% concluídas.

Entre as ações desenvolvidas e concluídas pela Instituição e que 

permitiram à CPA observar o impacto positivo que o processo de autoa-

valiação tem gerado na Universidade, a mais importante foi a elaboração 

do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). O acompanhamento 

das metas e ações previstas nesse documento tem levado os gestores à 

sua revisão e atualização. Observou-se que, dois anos após sua elabora-

ção, o Consuni aprovou a criação de uma comissão que irá permanen-

temente atualizar o PDI. O processo de atualização está sendo acompa-

nhado também pela reforma dos documentos que caracterizam as políti-

cas de Ensino, Pesquisa e Extensão, de Comunicação e de Segurança. Os 

dois relatórios de autoavaliação (2001-2005 e 2006-2008) demonstraram 

que esses processos não estavam direcionados por políticas previamente 

formuladas, mas quase sempre oriundas de ações pontuais de gestão, o 

que dificultou inclusive a definição de metas e ações no PDI atual. Com 

o propósito de sanar tal dificuldade, em 2012 foram criadas comissões, 

com tarefas e prazos definidos, cuja função é estudar e criar propostas 

(anteprojetos) das várias políticas a serem adotadas pela Instituição, para 

posterior apresentação e aprovação nas instâncias de decisão da Univer-

sidade. É bom lembrar que, nesse momento, a Instituição está demons-

trando maturidade diante de seu processo de autoavaliação e tomando 

medidas concretas para que em um futuro próximo todo o seu processo 
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de gestão interna e de relacionamento com a comunidade externa esteja 

institucionalizado. Os Balanços Críticos, disponíveis em <http://www.

furb.br/institucional>, contêm outras ações desenvolvidas e concluídas 

pela Instituição. Essas ações não são tão relevantes quanto o PDI, porém, 

importantes no seu dia a dia, pois na falta de políticas institucionalmente 

definidas permitem uma melhor organização da gestão da Universidade. 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
     

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) entende que o processo 

de autoavaliação da Furb já está consolidado; é realizado a cada triênio 

seguido de um processo de divulgação adequado para a comunidade uni-

versitária. Tanto para o processo de autoavaliação quanto para a divul-

gação dos resultados são organizados espaços coletivos de discussão que 

envolvem todos os segmentos da Instituição. O documento final, cha-

mado de Balanço Crítico, que confronta as recomendações da CPA com o 

que foi atendido pelos gestores da Instituição demonstra que o processo 

avaliativo tem evoluído e é uma prática consolidada. Por outro lado, a 

Universidade, em seu planejamento, passou a levantar rupturas em seus 

processos a partir dos relatórios de autoavaliação. Outros aspectos im-

portantes, como políticas de comunicação, pesquisa, extensão, ensino e 

segurança, bem como de revisão do PDI, passaram a ser temas de discus-

sões internas em várias instâncias, demonstrando uma determinação da 

Instituição quanto ao entendimento do processo de autoavaliação.

Nota explicativa:

1 Agradecimentos a todos os componentes da CPA que de forma indireta contribuíram no 
aperfeiçoamento do texto deste documento.
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Clair Fátima Zacchi*

1 INTRODUÇÃO

A avaliação, na Universidade do Oeste de Santa Catarina (Uno-

esc), tem sido objeto de estudos, análises e discussões. Enquanto política 

institucional, tem como função a prática reflexiva a partir da qual são 

desencadeadas as ações necessárias para cumprir os objetivos e as metas 

estabelecidos por essa Instituição de Ensino Superior (IES). Além disso, 

visa contribuir com seu autoconhecimento – e, nesse sentido, tem estrei-

ta relação com a identidade institucional –, possibilitando as tomadas 

de decisões de caráter político, pedagógico e administrativo. Como força 

reguladora, é um sistema de aperfeiçoamento da gestão, orientação para 

a excelência e melhoria contínua dos processos de análise e de conheci-

mento da Universidade, assegurando a efetividade institucional.

_________________
* Professores da Universidade do Oeste de Santa Catarina; rogerio.bilibio@unoesc.edu.br
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Segundo a proposta da Unoesc, explicitada em seu Regulamento 

do Programa de Avaliação Institucional, publicado em 1997 (Cadernos de 

Avaliação), e aprimorada para seu o Programa de Avaliação, a 

Avaliação Institucional é todo o processo de investi-
gação que acontece de modo sistemático, permanen-
te e amplo e que permite a obtenção de informações 
sobre o objeto avaliado para contrastá-las com mar-
cos de referência e, a partir desse contraste, emitir 
juízos de valor e propor alternativas para melhorar 
o referido objeto. (UNIVERSIDADE DO OESTE DE 
SANTA CATARINA, 1997, p. 13).

A Unoesc, no ano 1995, instituiu oficialmente o Programa de 

Avaliação Institucional, propondo uma sistemática de avaliação com 

base no PAIUB nacional, embora tivesse seu próprio projeto desde 1991. 

Surgia, assim, o Programa de Avaliação Institucional da Unoesc (PAIU) 

que, entre outras atividades, definiu, em 1997, os princípios e diretrizes 

do Programa, bem como seu regulamento. Simultaneamente, vários pro-

cessos avaliativos passaram a ser realizados nos diversos Campi, sob a 

responsabilidade da Reitoria e/ou de cada um dos Campi da Instituição. 

As avaliações procedidas foram, geralmente, relativas ao desempenho do 

professor sob a ótica do estudante.

Em 2005, a Universidade instituiu a Comissão Própria de Ava-

liação (CPA), adequou sua avaliação conforme o programa do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), estabelecendo, em 

uma escala de 5 a 1, como padrão de qualidade Unoesc, a obtenção míni-

ma de média 4, equivalente ao conceito bom. Além disso, determinou, 

internamente, a realização de avaliações semestrais, possibilitando aos 

estudantes avaliarem quali e quantitativamente os professores e as disci-

plinas a cada semestre. 
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Em 2006, realizou a autoavaliação com sistematização e publi-

cação do Caderno de Avaliação n. 1/2007, o qual mostra à comunidade 

acadêmica e à comunidade externa os resultados dessa avaliação.

Em 2008, realizou discussões, reavaliou seus instrumentos e, a 

partir de então, a avaliação passou a ter seu foco no processo de ensino 

e aprendizagem, mantendo a escala de valores de 5 a 1 e como padrão de 

qualidade Unoesc a média mínima 4, equivalente ao conceito bom. Além 

disso, implantou a autoavaliação do estudante e do professor. 

Em 2010, foi elaborado o instrumento para a avaliação da Gestão 

do Curso, aplicado pela primeira vez em 2011/1. Essa nova abordagem 

revela seus resultados quase que instantaneamente, pois os coordenado-

res de curso, ao serem avaliados por seus pares e pelos seus estudantes, 

rapidamente se motivaram a responder, e mais do que isso, a apresentar 

aos estudantes as inúmeras atividades que rotineiramente desenvolviam. 

2 PRINCÍPIOS E OBJETIVOS

O Programa de Avaliação Institucional tem como norteadores 

os seguintes princípios e objetivos:

a) Princípios:

•	 comparabilidade: possibilita a comparação de caráter 

histórico entre os resultados das avaliações de um deter-

minado segmento ou setor;

•	 respeito à identidade do setor ou segmento: as áreas de 

conhecimento, os cursos, a pesquisa, a extensão, a pós-

-graduação e os serviços são diferentes entre si, devendo 

ser respeitados em suas características próprias; 
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•	 unidade de procedimentos: as avaliações realizadas a 

partir de dimensões e de indicadores adequados e pu-

blicados e a elaboração de relatórios por segmento ou 

setor avaliados garantem unidade básica nos processos 

avaliativos; 

•	 legitimidade: acontecerá por meio da construção de di-

mensões e de indicadores adequados e da construção de 

informações fidedignas;

•	 continuidade: ocorrerá pela qualidade dos processos ava-

liativos e pelo grau de eficácia das medidas adotadas, a 

partir dos resultados obtidos. 

b) objetivos:

•	 tornar público todos os processos e procedimentos 

avaliativos;

•	 proporcionar à Unoesc o conhecimento, o mais objetivo 

e confiável possível, do desempenho do ensino de gradu-

ação, de pós-graduação, de pesquisa, de extensão e dos 

serviços;

•	 melhorar continuamente a qualidade do ensino de gra-

duação, de pós-graduação, de pesquisa, de extensão e 

dos serviços oferecidos pela Unoesc;

•	 firmar padrões e valores da Unoesc;

•	 subsidiar a tomada de decisões por parte dos dirigentes 

e gestores;

•	 ampliar o nível de satisfação interna e externa dos alu-

nos, professores e usuários de serviços da Unoesc.
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3 COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO 

A gestão do Programa está a cargo da Comissão Própria de Ava-

liação (CPA), com as seguintes atribuições:

a) coordenar e sistematizar os processos de autoavaliação;  

b) prestar as informações solicitadas pelos dirigentes da Uno-

esc e pelo Conselho Estadual de Educação (CEE/SC);  

c) disponibilizar dados e informações para o banco de dados 

da Unoesc;  

d) divulgar suas atividades através da página virtual e de ou-

tros meios de divulgação da Unoesc.

A CPA é formada por 11 membros, quais sejam:

a) um Coordenador da Avaliação Institucional da Unoesc, que 

a preside;

b) um professor coordenador da Avaliação Institucional de 

cada um dos quatro campi;

c) dois representantes dos discentes, escolhidos pelos Diretó-

rios Central de Estudantes (DCEs) dos respectivos Campi;

d) dois representantes da sociedade civil organizada, nomea-

dos pelo Reitor;

e) dois representantes do corpo técnico-administrativo, esco-

lhidos pelos pares dos respectivos Campi.

O Campus com representação discente não tem representação 

técnico-administrativa e vice-versa. A comissão é nomeada para um perí-

odo de três anos, podendo a nominata dos membros ser alterada a qual-

quer tempo, após homologação do(s) nome(s) pelo Reitor.  A CPA reúne-
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-se, ordinariamente, uma vez por semestre letivo e, extraordinariamente, 

sempre que necessário. Suas determinações de trabalho são executadas 

pelas coordenadorias de avaliação, uma por Campus.

Os coordenadores de avaliação dos Campi, com o coordenador 

geral, formam o GT de Avaliação Institucional da Unoesc, de natureza 

predominantemente técnica e de execução.

4 ATIVIDADES AVALIATIVAS

As principais atividades avaliativas da CPA são as seguintes:

a) acompanhamento e assessoria às coordenações de curso;

b) acompanhamento das comissões de avaliação dos cursos;

c) avaliação das condições de ensino e aprendizagem da 

graduação;

d) avaliação do perfil dos ingressantes;

e) avaliação dos egressos dos cursos de graduação;

f) avaliação da satisfação e da percepção dos formandos;

g) avaliação das disciplinas e dos cursos de pós-graduação lato 

sensu;

h) avaliação dos cursos de extensão;

i) avaliação dos cursos de graduação;

j) autoavaliação institucional;

k) preparação da Unoesc para a avaliação externa.

4.1 INSTRUMENTOS UTILIZADOS NA AVALIAÇÃO 
PRESENCIAL – GRADUAÇÃO:

A avaliação do ensino presencial na Unoesc compreende a par-

ticipação de professores e estudantes, organizada em quatro dimensões: 
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Condições de Ensino e Aprendizagem, Autoavaliação, Gestão Acadêmica 

do Curso e Infraestrutura. Ocorrem semestralmente, com exceção da In-

fraestrutura, que é realizada no segundo semestre de cada ano. 

Quadro 1 – Avaliação do ensino presencial pelos estudantes
Instrumento Indicadores
Autoavaliação Comparecimento às aulas e aproveitamento do tempo

Participação nas aulas e realização de atividades
Conhecimento do Plano de Ensino
Relacionamento e respeito
Dedicação para o aprendizado 
Dedicação para a leitura
Utilização dos resultados das avaliações
Satisfação com a aprendizagem

Condições de 
Ensino-apren-
dizagem

Organização da aula e aproveitamento do tempo
Respeito e cordialidade
Indicação de bibliografia
Conteúdos acessíveis
Metodologia e didática
Avaliação de acordo com o conteúdo
Devolução das avaliações

Gestão do 
curso

Atendimento ao estudante
Relacionamento e Respeito
Comunicação das decisões do colegiado
Solução de problemas
Desempenho e dedicação
Apresentação e discussão dos resultados da Avaliação 
Institucional
Participação no planejamento de atividades

Infraestrutura Qualidade dos serviços
Qualidade do atendimento
Espaço físico
Horário de funcionamento; Secretaria Acadêmica,
Biblioteca, SAE, cantina, Reprografia, Tesouraria e Proto-
colo.

Fonte: os autores.
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Quadro 2 – Avaliação do Ensino Presencial – Graduação – pelos Professores
Instrumento Indicadores

Autoavaliação

Comprometimento e desenvolvimento do Plano de Ensino
Comparecimento às aulas e aproveitamento do tempo
Comprometimento e preocupação com a aprendizagem
Relacionamento e respeito
Conhecimento do conteúdo ministrado
Associação de teoria e prática nos conteúdos
Comunicação no desenvolvimento do conteúdo
Estratégias de ensino-aprendizagem

Condições de 
ensino-apren-
dizagem

Participação dos estudantes
Realização de leituras e atividades
Habilidade de analisar, sintetizar e elaborar textos
Relacionamento e respeito
Dedicação dos estudantes
Integração entre ensino, pesquisa e extensão
Estratégias para o aprendizado
Instrumentos e critérios para avaliações
Satisfação em relação à aprendizagem do estudante

Gestão do 
curso

Atendimento ao docente
Relacionamento e respeito
Acompanhamento da execução do Projeto Pedagógico
Acompanhamento do desenvolvimento do Plano de En-
sino
Utilização do resultado da Avaliação Institucional
Acompanhamento da capacitação continuada dos docen-
tes
Comprometimento do coordenador na solução de proble-
mas
Decisões divulgadas e colocadas em prática
Apresentação e discussão dos resultados da Avaliação 
Institucional
Comprometimento do coordenador em pesquisas e ex-
tensões

Infraestrutura

Qualidade dos serviços
Qualidade do atendimento
Espaço físico
Horário de funcionamento; Secretaria Acadêmica, Biblio-
teca, Desenvolvimento Humano, cantina, Reprografia, 
Tesouraria e Protocolo. 

Fonte: os autores.
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Na avaliação do Ensino a Distância, também respondida por 

alunos e professores, são avaliadas dimensões, como: infraestrutura, pro-

fessor tutor, materiais e recursos, coordenação e autoavaliação.

Quadro 3 – Avaliação do Ensino a Distância pelos Estudantes
Instrumento Indicadores
Autoavaliação Dedicação para os estudos

Aprendizagem
Tempo semanal para dedicação ao estudo

Avaliação ge-
ral do curso

Organização geral
Retorno às suas solicitações e orientações

Avaliação pre-
sencial

Orientação para provas
Tempo de realização de provas
Ambiente de realização de provas

Biblioteca Consulta ao acervo por meio do site da Instituição
Empréstimo através do site da Instituição

Gestão do 
curso

Desempenho referente à orientação e retorno de encami-
nhamento

Infraestrutura Atendimento da Secretaria Acadêmica
Atendimento do SAE
Atendimento do Protocolo
Atendimento da Secretaria da Unoesc Virtual
Atendimento da Tutoria Presencial

Portal de En-
sino

Acesso ao Portal de Ensino para atividades
Navegabilidade do portal de Ensino
Ferramenta mais efetiva para a aprendizagem
Ferramentas disponíveis no Portal de Ensino
Navegação do site 
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AVALIAÇÃO DO PROFESSOR TUTOR
Instrumento Indicadores
Professor tutor Conhecimento demonstrado

Comunicação
Orientação 
Meio de comunicação
Respostas às dúvidas
Habilidade 
Retorno de atividade avaliativa
Feedback
Critério de avaliação estabelecido no Plano de Ensino
Instrumentos de avaliações presenciais 
Qualidade das atividades a distância
Quantidade de atividades a distância
Conteúdo apresentado no material didático
Linguagem utilizada no material didático
Apresentação visual do material didático.

Fonte: os autores.

Quadro 4 – Avaliação do Ensino a Distância pelos Professores
Instrumento Indicadores

Autoavaliação

Conhecimento do Projeto Pedagógico
Atingir objetivos no Plano de Ensino
Comprometimento e preocupação com a aprendizagem
Relacionamento e interação pelo Portal de Ensino e e-mail
Qualidade das aulas virtuais
Associação de teoria e prática nas aulas virtuais
Relacionar os conteúdos com a formação profissional dos 
estudantes
Alternância de estratégia de ensino-aprendizagem 
Definição de procedimentos para avaliações de aprendi-
zagem
Discussão e devolução de avaliações
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Gestão Acadê-
mica do Curso

Disponibilidade para atendimento aos docentes
Relação de respeito, cordialidade e integração 
Acompanhamento e execução do Projeto Pedagógico
Acompanhamento do desenvolvimento do Plano de En-
sino
Utilização do resultado da Avaliação Institucional
Acompanhamento da capacitação continuada dos docen-
tes
Comprometimento do coordenador na solução de proble-
mas
Decisões divulgadas e colocadas em prática
Apresentação e discussão dos resultados da Avaliação 
Institucional
Comprometimento do coordenador em pesquisas e ex-
tensão

Infraestrutura

Qualidade dos serviços
Qualidade do atendimento
Horário de funcionamento; Secretaria da Unoesc Virtual 
na sede e no polo, Biblioteca, Desenvolvimento Humano, 
Tesouraria e Protocolo

Processo de 
Ensino-apren-
dizagem

Participação nas aulas virtuais
Atividades propostas no prazo
Habilidade de elaboração de textos
Desempenho e dedicação
Eficácia das estratégias de ensino
Utilização do Portal de Ensino
Instrumento e critérios de avaliação
Satisfação com aprendizagem

Recursos didá-
ticos disponí-
veis

Conteúdo apresentado no material didático
Linguagem utilizada no material didático
Apresentação visual do material didático
Navegabilidade do Portal de Ensino
Ferramentas disponíveis no Portal de Ensino
Participação dos alunos na aula virtual
Acessibilidade na aula virtual
Alcance dos objetivos de aprendizagem na aula virtual

Fonte: os autores.
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Na avaliação da Pós-graduação, os estudantes avaliam cada 

componente curricular e, ao final do curso, suas condições gerais de fun-

cionamento.

Quadro 5 – Avaliação da Pós-graduação
Instrumento Indicadores

Condição de 
Ensino-apren-
dizagem

Planejamento e organização das aulas
Domínio de conteúdo
Métodos e técnicas utilizados pelo professor
Relacionamento e respeito
Comunicação adequada para a aprendizagem
Instrumentos e formas de avaliação
Leitura e pesquisa
Carga horária suficiente
Aplicação do conteúdo na vida profissional
Conteúdo de acordo com objetivo do curso
Autoavaliação de participação
Atuação profissional condizente com a formação do cur-
so

Infraestrutura

Qualidade do serviço prestado pela Biblioteca
Acervo da Biblioteca
Qualidade das salas de aula
Qualidade do serviço prestado pelo Setor Financeiro
Atendimento do setor de Pós-graduação
Coordenador do curso
Estrutura do Campus

Fonte: os autores.

Assim, a Avaliação Institucional na Unoesc tem constatado, por 

meio desses instrumentos e das percepções qualitativas, que as condições 

para o bom funcionamento do ensino superior e da pós-graduação vêm 

crescendo sistematicamente em qualidade do ponto de vista dos estu-

dantes e dos professores. Atingido esse ponto, são duas as proposições:

a) aprimorar e manter os índices alcançados, na busca de supe-

rar a meta mínima, em todos os indicadores, para todos os 

cursos, ou seja, universalizar esses resultados;
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b) ampliar o olhar avaliativo com outros indicadores, instru-

mentos e percepções que possam avançar em relação à per-

cepção de estudantes e professores. Assim, dados de nature-

za numérica – como resultados de desempenho – poderiam 

ser complementados com dados obtidos externamente, 

como, por exemplo, com o desempenho profissional do 

egresso da Unoesc.

5 AVANÇOS E DESAFIOS

Na trajetória da CPA da Unoesc, nos seus quatro Campi e diver-

sas unidades, vários foram os avanços nos últimos anos:

a) a aproximação da CPA com os setores de gestão da Univer-

sidade, permitindo que a tomada de decisões considerasse os 

aspectos avaliativos em todas as suas instâncias;

b) dentro desse quadro, a aproximação com a Assessoria Peda-

gógica, alimentando o programa de Capacitação Continua-

da de Docentes;

c) a implantação dos encontros e fóruns sistemáticos dos coor-

denadores, hoje na sua 10ª edição;

d) a reformulação do sistema de notas, cuja nova organização 

melhorou a percepção do rendimento acadêmico;

e) a criação de uma cultura da avaliação, possibilitando ao alu-

no a sugestão de melhorias para a Universidade;

f) a superação da cultura punitiva da avaliação, ou seja, a per-

cepção da avaliação como algo processual, cujo objetivo é a 

busca incessante da excelência.
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Contudo, é necessária a busca contínua de melhorias nos se-

guintes pontos:

a) aprimorar a avaliação dos cursos da modalidade EAD;

b) implantar uma avaliação informatizada da extensão e da 

pesquisa;

c) reformular a metodologia de avaliação da pós-graduação;

d) incrementar a avaliação do egresso, incluindo também a 

percepção do aluno formando;

e) aumentar os índices de participação de estudantes e profes-

sores até 75%, garantindo que todos os componentes curri-

culares tenham, no mínimo, 30% de adesão;

f) ampliar e reformular os processos de socialização dos dados 

avaliativos, tanto para os cursos quanto para os setores.

REFERÊNCIAS

UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA. Cadernos de 
Avaliação: Programa de Avaliação Institucional da Unoesc (PAIU). Cha-
pecó: Reitoria Unoesc, n. 1, 1997.
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O Programa de Avaliação Institucional da Universidade do Ex-

tremo Sul Catarinense (Unesc) (Paiunesc) surgiu em 1995, no contexto do 

debate nacional sobre Avaliação Institucional que originou o Programa de 

Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB). Esse Progra-

ma objetivava desenvolver um processo de avaliação contínua e sistemá-

tica que propiciasse maior visibilidade às condições de ensino e ao mesmo 

tempo fornecesse elementos para o planejamento da gestão e o desenvol-

vimento da educação superior, tendo como princípios estabelecidos no do-

cumento Universidade do Extremo Sul Catarinense (2003, p. 23):

a) conscientização e adesão voluntária: com a imprescindível 

participação direta dos segmentos da comunidade universi-

tária na execução e implementação de medidas para a me-

lhoria do desempenho institucional;

b) reconhecimento da legitimidade: sustentada em metodolo-

gia participativa capaz de garantir a construção coletiva de 

indicadores adequados, com critérios metodológicos e cien-

tíficos e informações fidedignas;

c) o princípio da globalidade: delineia o processo em torno de 

toda a Instituição e não apenas em torno de uma ou algu-

mas de suas atividades;

___________________
* Coordenadora da Comissão Própria de Avaliação e do Setor de Avaliação Institucional da 
Universidade do Extremo Sul Catarinense;  cpa@unesc.net
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d) o princípio do respeito à identidade institucional: sua histó-

ria e cultura construídas ao longo de sua existência;

e) o princípio da não punição ou premiação: caso contrário, esta-

ríamos reproduzindo e reforçando a cultura tradicional da ava-

liação autoritária e excludente, ou a avaliação mercantilizada;  

f) a garantia de continuidade: trata-se de um processo que en-

volve toda a Universidade e requer investimentos e mudan-

ças de médio e longo prazos;

g) devolução e socialização dos resultados globais: assim como 

privacidade e sigilo de informações que dizem respeito ao 

indivíduo.

Para a implementação do Paiunesc, foi instituída uma Comissão 

que buscou sensibilizar a comunidade acadêmica para a importância da 

avaliação. Considerando ser um período de transição na transformação da 

União das Faculdades de Criciúma (Unifacri) em Universidade, não houve 

avanços em relação aos demais princípios. A partir do segundo semestre de 

1997, foi constituída a Comissão de Avaliação Institucional, a Comavi, que 

procurou continuar o trabalho iniciado pela comissão anterior. A trajetória 

percorrida por essa comissão, no entanto, foi marcada por dificuldades de 

consolidação do grupo e por conflitos epistemológicos. 

Embora a Comissão tenha realizado avaliação permanente de 

setores da Instituição, a insuficiência de recursos humanos e materiais 

inviabilizava boa parte das atividades planejadas. Além disso, a Comissão 

ainda não havia conseguido consolidar uma equipe de trabalho, em razão 

da transferência de alguns de seus integrantes para outros setores.

Em setembro de 2000, integravam a Comavi apenas duas pesso-

as: o Coordenador e um professor. Assim, constituiu-se, em outubro de 

2000, uma nova comissão, formada por cinco membros:



79

Avaliação institucional na Unesc – trajetória

a) um professor coordenador com formação na área Pedagógica;

b) um profissional da área de Matemática, para trabalhar com 

a parte estatística; 

c) dois professores que desenvolviam pesquisas na área de Avaliação;

d) um técnico-administrativo para as atividades de secretaria.

Essa Comissão passou a desenvolver seu trabalho consideran-

do a missão da Unesc, bem como seu Projeto Institucional, buscando 

avaliar o cumprimento das diversas funções sociais da Universidade. 

Desse modo, o processo avaliativo parte do Plano de Desenvolvimento 

Institucional, considerando a Instituição de forma global e, no nível de-

partamental, os projetos político-pedagógicos de cada curso e/ou setor. 

Assim, a Comissão pode promover um diagnóstico amplo que resultou 

na produção de subsídios para a formulação de projetos comprometidos 

com a transformação de sua realidade, cumprindo o previsto no PAIUB: 

“[...] acompanhar metodicamente as ações a fim de verificar se as funções 

e prioridades determinadas coletivamente estão sendo realizadas e aten-

didas. É este contraponto entre o pretendido e o realizado que dá sentido 

à avaliação.” (BRASIL, 1994, p. 8).

Entendendo a avaliação como um instrumento necessário para 

o planejamento estratégico institucional, a Unesc, a partir de 2000, rees-

truturou a Comavi provendo as condições de infraestrutura necessárias 

para a realização de suas pesquisas.

Posteriormente, em atendimento à determinação legal regula-

mentada em 2004, por meio da Lei n. 10.861 que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), foi criada a Comis-

são Própria de Avaliação (CPA) da Unesc, com a finalidade de elaborar o 

relatório final de autoavaliação, bem como acompanhar as ações decor-

rentes, a partir da compreensão do que está preconizado pela Comissão 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (Conaes).
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A auto-avaliação constitui um processo por meio do 
qual se analisa internamente o que é e o que se de-
seja ser, o que de fato se realiza, como se organiza, 
administra e age, buscando sistematizar informações 
para analisá-las e interpretá-las com vistas à identifi-
cação de práticas exitosas, bem como a percepção de 
omissões e equívocos, a fim de evitá-los no futuro. 
(BRASIL, 2004, p. 13).

A CPA é assim constituída por representantes da comunidade 

universitária e da sociedade civil organizada:

a) três Docentes titulares e um suplente, indicados pela Rei-

toria e Pró-reitorias de Ensino de Graduação (Prograd), Pós-

-graduação, Pesquisa e Extensão (Propex); 

b) três Técnico-administrativos titulares e um suplente, indi-

cados pela Pró-reitoria de Administração e Finanças (Proaf); 

c) dois Discentes titulares e um suplente, indicados pelo Dire-

tório Central dos Estudantes (DCE); 

d) dois titulares e um suplente como representantes dos seg-

mentos da Sociedade Civil Organizada.

Com a reestruturação acadêmico-administrativa na Unesc 

ocorrida em 2007, a Comavi passou a constituir o Setor de Avaliação 

Institucional (Seai), subordinado à Coordenadoria de Planejamento e De-

senvolvimento Institucional (CPDI), atuando com a CPA, otimizando-se 

ações e decisões. Embora com coordenadores diferentes, o Seai e a CPA 

atuavam de forma articulada, o que contribuiu para conciliar as tarefas 

da avaliação e do planejamento institucional. 

No processo de reorganização do Seai, após reflexão coletiva que 

envolveu os diversos segmentos da Instituição, ficou assim definida sua mis-
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são: “Promover e realizar avaliação periódica das atividades desenvolvidas na 

Universidade, efetuando diagnóstico propositivo e socializando os resulta-

dos a fim de subsidiar o planejamento e a tomada de decisão para a melhoria 

da qualidade Institucional”, com base nos seguintes princípios e valores: 

a) oferecer e socializar informações precisas, por meio de pro-

cessos avaliativos e propositivos, considerando a diversida-

de dos serviços prestados pela Instituição;

b) ter postura ética, como princípio norteador das relações pes-

soais e profissionais, nos processos avaliativos;

c) agir com sigilo, imparcialidade e fidedignidade com os dados 

e as informações dos resultados obtidos nas avaliações;

d) realizar e promover o processo de avaliação de forma ágil, 

com seriedade e competência, assegurando a confiança e a 

credibilidade dos diagnósticos, possibilitando o seu uso no 

planejamento e na tomada de decisão;

e) comprometer-se com os processos avaliativos, com o Setor 

de Avaliação Institucional e com a Universidade;

f) acolher os colegas de trabalho, bem como as solicitações de 

avaliação dos setores, analisando a necessidade dos dados a 

serem pesquisados e sua integração com o processo avaliati-

vo institucional;

g) persistir no aperfeiçoamento contínuo das ações da Avalia-

ção Institucional;

h) Favorecer, por meio dos resultados da Avaliação Institucional, 

processos de autoavaliação nos diversos setores da Instituição.

Em 2012, a Unesc passou por novo processo de reestruturação 

administrativa. Entre as ações desencadeadas, a administração superior es-

tabelece a unificação do Seai com o Setor de Reconhecimento, Renovação 
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de Reconhecimento e Avaliação de Cursos (Recava). O primeiro promo-

via, principalmente, os processos de avaliação interna e acompanhamento 

acerca do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade); já o 

segundo era responsável pelo processo de avaliação externa, envolvendo os 

encaminhamentos, com o Conselho Estadual de Educação (CEE/SC), dos 

projetos de criação de novos cursos de graduação e processos de recreden-

ciamento da Universidade, bem como dos de reconhecimento ou renova-

ção de reconhecimento dos cursos de graduação. Assim, com a união dos 

dois setores, o Seai atualmente responde pela avaliação interna e externa 

da Universidade, com o seguinte corpo de colaboradores:

a) duas professoras com formação na área da Educação, uma 

das quais coordena o setor;

b) um professor com formação na área da Matemática e expe-

riência em estatística;

c) uma analista de pesquisa institucional com formação em 

Psicologia; 

d) uma analista de pesquisa institucional com formação em 

Ciência da Computação.

Nesse processo de reestruturação, ficou definido que a Coorde-

nadora do SEAI também coordena a CPA, cuja composição na Unesc é 

definida pela Resolução n. 12/2012/Consun.1

Ainda em 2012, a Instituição iniciou o processo de migração 

para o Sistema Federal de Ensino, passando a ser regulada e supervisiona-

da pelo Ministério de Educação (MEC). 

Assim, pode-se considerar que a Avaliação Institucional da 

Unesc é uma cultura que vem sendo implementada, tornando-se grada-

tivamente mais consistente e atuante, pautada na ética, na seriedade e 

na responsabilidade, o que vem contribuindo significativamente como 
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um dos elementos imprescindíveis para a consolidação e a concretude da 

missão e das finalidades da Instituição.

A trajetória da avaliação na Instituição foi marcada por muitos 

desafios, especialmente no que diz respeito à compreensão da autoava-

liação. Embora muito se tenha avançado nesse processo, ainda não é per-

cebida por alguns dos seus atores como um momento significativo para 

produzir conhecimentos sobre a sua realidade e, a partir disso, planejar 

ações para a melhoria do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão. 

Entretanto, percebe-se, com o passar dos anos, um avanço sig-

nificativo no número de pesquisas/avaliações realizadas pelo Seai/CPA, 

hoje envolvendo vários segmentos: gestores, docentes, discentes e técnico-

-administrativos. Algumas das avaliações são realizadas semestralmente a 

exemplo da avaliação do desempenho docente da graduação e pós-gradua-

ção e da avaliação dos docentes pelas coordenações de cursos, outras, anu-

almente, como a do perfil do ingressante; periodicamente, setores adminis-

trativos são avaliados: Ouvidoria, Central de Atendimento ao Acadêmico 

(Centac), Coordenadoria de Atenção ao Estudante (Cpae), Setor de Está-

gio, entre outros, contemplando as 10 dimensões previstas pelo Sinaes. 

No processo de avaliação do ensino, o princípio da participação 

é considerado um dos mais importantes, pois possibilita um diagnóstico 

representativo da qualidade de ensino. Os instrumentos são submetidos 

à avaliação pelos gestores das instâncias envolvidas, com a finalidade de 

melhor atender às necessidades de cada segmento. 

No início, as avaliações eram feitas por meio de instrumentos pre-

enchidos manualmente; posteriormente, avançou-se, e hoje a maioria das 

avaliações é realizada on-line. Os segmentos que avaliam recebem o link por 

e-mail com acesso direto ao instrumento como forma de facilitar a coleta 

dos dados. A partir disso, os dados são sistematizados por meio de relatórios 

enviados à Reitoria, aos Diretores das Unidades Acadêmicas e às chefias de 

setores pertinentes para a análise e os encaminhamentos necessários.
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A avaliação tem cumprido a sua função de autorreflexão sobre 

as suas ações, contribuindo para a identificação dos destaques e desafios 

da Instituição e servindo de instrumento para a tomada de decisão. Esse 

processo se constitui, portanto, em uma das condições para a construção 

de uma Universidade comprometida com a comunidade, tanto interna 

quanto externa, cumprindo a sua Missão Institucional de: “Educar por 

meio do ensino, pesquisa e extensão, para promover a qualidade e a sus-

tentabilidade do ambiente de vida.” 

Nota explicativa:

1 Resolução n. 12/2012/Consum – Regulamento da CPA. Disponível em: <http://www.
unesc.net/portal/resources/documentosoficiais/7206.pdf?1341861733>.
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1 INTRODUÇÃO

O processo de Avaliação Institucional do Centro Universitário 

Barriga Verde (Unibave) surgiu com o objetivo de repensar a sua prática a 

partir de um processo democrático e participativo, visando possibilitar à Ins-

tituição uma proposta de avaliação que oportunizasse o apontamento de 

responsabilidades frente aos desafios históricos da sociedade, como forma 

de sustentar um projeto pedagógico institucional para o aprimoramento de 

suas atividades, balizadas por parâmetros de competência e qualidade.

O Unibave tem como missão “[...] promover uma educação que 

possibilite atender às necessidades humanas, de forma sistêmica, criati-

va e sustentável,” por isso, considera a Avaliação Institucional um ins-

trumento fundamental para o seu desenvolvimento e para a qualidade 

do ensino e dos serviços prestados. Para tal, contempla na sua proposta 

autoavaliativa ações que permitem a identificação do seu perfil e uma 

visualização ampla da realidade institucional em que está inserido.

A partir do ano 1998, com a implantação do primeiro curso su-

perior, a Fundação Educacional Barriga Verde (Febave), mantenedora do 

Unibave, iniciou os estudos para desenvolver um programa de Avaliação 

_______________
* Presidente da Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário Barriga Verde; 
avaliação@unibave.net
** Vice-presidente da Comissão Própria de Avaliação do Centro Universitário Barriga Verde.
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Institucional. Inicialmente, os acadêmicos avaliavam os professores e al-

guns aspectos institucionais. Com o passar do tempo, percebeu-se que 

esse tipo de avaliação não contemplava todas as dimensões da Institui-

ção, uma vez que somente os acadêmicos participavam desse processo. 

Com a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes), pela Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, a Avaliação 

Institucional no Unibave tomou outra direção: a Instituição passou a ser 

avaliada segundo os pressupostos expressos pela nova regulamentação, 

envolvendo os demais agentes institucionais. 

Nos anos 2002 e 2003 a Instituição participou do Exame Nacio-

nal de Cursos do Ministério da Educação, obtendo conceito “A” no Curso 

de Administração de Empresas.

2 O SINAES E A CONSOLIDAÇÃO DA AVALIAÇÃO INS-
TITUCIONAL DO UNIBAVE

O Unibave, em consonância com o estabelecido pelo Sinaes, as-

sumiu a Avaliação Institucional como exercício permanente de constru-

ção de uma cultura de autoavaliação que fundamenta a articulação das 

ações de melhoria e de sua disseminação na comunidade interna, envol-

vendo todos os atores para a sua consolidação. 

Para adequar-se ao Sinaes, a partir de 2004, o Unibave promo-

veu seminários de sensibilização para dirigentes, coordenadores de curso, 

docentes, discentes, técnico-administrativos e funcionários da entidade, 

mobilizando-os para a implementação desse novo sistema na Instituição. 
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2.1 METODOLOGIA CONSTITUTIVA DO PROCESSO DE AU-
TOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO UNIBAVE

Para a realização do seu processo de implantação da autoava-

liação, o Unibave observou as etapas indicadas pelo Sinaes: preparação, 

desenvolvimento e consolidação.

2.1.1 1ª Etapa: preparação

Esta foi a fase de efetivação de atividades essenciais para o de-

senvolvimento do processo avaliativo do Unibave, sendo etapa de grande 

importância, requereu, assim como as demais, muito comprometimento 

dos dirigentes da Instituição. Nesta etapa, desenvolveram-se as seguintes 

atividades: constituição da Comissão Própria de Avaliação (CPA), sensi-

bilização da comunidade interna para a apropriação da concepção do 

Sinaes e elaboração da proposta de autoavaliação. 

2.1.2 2ª Etapa: desenvolvimento

Consistiu na operacionalização da proposta definida pela comu-

nidade acadêmica; nesta etapa, é importante assegurar a coerência entre 

as ações planejadas e a metodologia adotada, como também a articulação 

entre os participantes e a observância dos prazos.  

Esta foi a fase do mapeamento de dados e de sua sistematização 

em relatórios e documentos da Instituição, atividade que envolveu os 

membros da CPA, membros da Comissão de Assessoramento à Avalia-

ção Institucional e servidores técnico-administrativos, conforme descrito 

nas planilhas das 10 dimensões do Sinaes. 
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2.1.3 3ª Etapa: consolidação

Pode-se afirmar que o processo de Avaliação Institucional atinge 

realmente o seu ciclo, ou se consolida, no momento da elaboração de re-

latórios e na divulgação e análise dos resultados obtidos. Para o Unibave, 

este é o momento de reflexão sobre o processo avaliativo desenvolvido, 

as estratégias utilizadas e as dificuldades e avanços que surgiram na ca-

minhada para o autoconhecimento institucional. Após amplo debate e 

análise, esta etapa possibilita à Instituição o planejamento das futuras 

ações no âmbito da autoavaliação e do seu desenvolvimento.

2.2 SENSIBILIZAÇÃO DA COMUNIDADE INTERNA – APRO-
PRIAÇÃO DA CONCEPÇÃO DO SINAES

A Avaliação é um imperativo ético irrecusável por razões téc-

nico-administrativas e adequação a normas legais e por ter como foco 

a educação como bem público. Por isso, a CPA do Unibave preocupou-

-se em sensibilizar toda a comunidade acadêmica para a criação de uma 

consciência de avaliação a fim de melhorar a qualidade do ensino e dos 

serviços por ela prestados.

Com o intuito de alcançar êxito nessa iniciativa, toda a comuni-

dade universitária foi envolvida. O processo de divulgação dos pressupos-

tos do novo sistema avaliativo ocorreu por meio de palestras, seminários, 

folders, banners, mídias eletrônicas, etc. 

Na época, a CPA participou de eventos promovidos em âmbito 

local, regional e nacional: Encontro Catarinense de Avaliação Institucio-

nal em Joinville e em Chapecó, promovidos em 2004 e 2005, respectiva-

mente, e Oficinas de Apoio às CPAs, realizadas no final de 2005 no Rio 

de Janeiro, e no início de 2006 em Blumenau. 
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A partir desses encontros, a entidade promoveu estudos inter-

nos, e seminários de sensibilização, palestras, reunião em departamentos 

e em salas de aula com a participação dos dirigentes, coordenadores de 

curso, docentes, discentes, técnico-administrativos e demais funcioná-

rios da entidade, mobilizando-os para a implementação do sistema ava-

liativo interno.

3 CONCEPÇÃO DE AVALIAÇÃO

Concebendo a educação como um bem social e não como um 

produto a ser comercializado, o sistema de avaliação do Unibave não 

opera com a ideologia da competitividade, da concorrência e do sucesso 

individual, nem o utiliza como controle e fiscalização. Atua, sim, com as 

ideias de solidariedade e de cooperação intra e interinstitucional, buscan-

do a inovação e a melhoria da sua qualidade institucional. “A avaliação 

assim entendida ajuda a construir uma concepção de educação superior 

socialmente comprometida com seus objetivos e funções.” (BRASIL, 

2004, p. 85). 

4 SINAES E A COMISSÃO PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO - 
CPA DO UNIBAVE

A CPA do Unibave procura desenvolver, na autoavaliação, um 

trabalho participativo e democrático, visando ao bem-estar de toda a co-

munidade acadêmica, pois entende a avaliação como um processo co-

letivo, no qual cada um está comprometido, por meio de sua atuação 

reflexiva, no seu espaço de ação. 
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5 CONSTITUIÇÃO DA CPA UNIBAVE

O Ministério da Educação (MEC) estabeleceu que cada Insti-

tuição de Educação Superior (IES) institua sua CPA para coordenar o 

processo de autoavaliação institucional.

A primeira CPA do Unibave foi constituída por Resolução pró-

pria (007/2005) e contempla membros dos diversos segmentos da comu-

nidade interna, assim como membros da sociedade civil organizada, ob-

servando as normatizações da Lei n. 10.861/04 e da Portaria n. 2051/04. 

Findado esse ciclo, formou-se uma segunda comissão para o pe-

ríodo 2009-2012, conforme Portaria n. 02/2009. A atual CPA do Unibave 

foi constituída no ano 2012, pela Portaria n. 02/2012, com vigência até 

2015.

A atual composição da CPA do Unibave contempla:

a) três representantes da entidade mantenedora;

b) três representantes dos coordenadores de curso;

c) três representantes do corpo docente;

d) três representantes do corpo discente;

e) três representantes do corpo técnico-administrativo;

f) três representantes da sociedade civil organizada;

g) três representantes de unidades fora da sede. 

A CPA do Unibave tem como atribuição, conforme artigo 2º de 

seu Estatuto (2006, p. 1):

A coordenação e articulação dos processos internos 
de avaliação dos entes educacionais da Fundação Edu-
cacional Barriga Verde – FEBAVE, de sistematização 
e de prestação das informações solicitadas pelo INEP 
(Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira), atuando com autonomia em 
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relação a conselhos e demais órgãos colegiados exis-
tentes na instituição.

Consoante a missão institucional, a CPA delimitou os objetivos 

de sua atuação frente ao processo avaliativo do Unibave.

5.1 OBJETIVO GERAL

A CPA do Unibave tem como objetivo geral implantar um pro-

grama de autoavaliação em conformidade com a proposta do Sinaes que 

possibilite o acompanhamento e a intervenção nas atividades e finalida-

des desenvolvidas, visando ao fortalecimento e à melhoria do desempe-

nho da Instituição.

5.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Os objetivos específicos da CPA do Unibave são:

a) avaliar o conjunto de atividades e finalidades desenvolvidas, 

identificando os aspectos fortes e os aspectos a serem me-

lhorados na Instituição;

b) realizar diagnósticos da realidade institucional, subsidiando 

a tomada de decisões;

c) promover a integração e o comprometimento dos agentes 

da Instituição; 

d) desenvolver ações que realizem a compreensão da sua mis-

são na comunidade acadêmica e sociedade;

e) fazer com que a comunidade acadêmica sinta-se comprome-

tida com a instituição;

f) mostrar à comunidade, de forma ética e transparente, os re-

sultados obtidos no processo avaliativo.
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Fluxograma 1 – Principais atribuições da CPA do Unibave, segundo o artigo 
6º de seu Estatuto

Fonte: os autores.

6 SITUAÇÃO ATUAL

Após a elaboração do primeiro relatório, entregue aos órgãos 

competentes no ano 2007, a CPA continuou realizando estudos internos 

e participando de eventos com o intuito de continuar com o programa de 

Avaliação Institucional.

Em 2009, representantes da CPA participaram do Seminário so-

bre o Sinaes, em Porto Alegre, RS, onde foram discutidas as possibilidades 

e os avanços da avaliação das IESs. Naquele mesmo ano, membros da 

CPA e dirigentes da IES participaram do encontro sobre avaliação pro-

movido pelo Paiung, em Caxias do Sul, RS, com a temática Universida-

de Comunitária: Essência e Avaliação. Participaram também de encontros 

para discussão das diretrizes e normativas do Exame Nacional de Desem-

penho de Estudantes (Enade). 

Em 2011, a CPA participou do VI Seminário Temático do Paiung 

(Erechim, RS) sobre Avaliação e Gestão nas IESs Comunitárias do Rio 
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Grande do Sul e de Santa Catarina, tendo como objetivo debater o uso efe-

tivo dos resultados dos processos de avaliação interna e externa na gestão 

das instituições comunitárias. No retorno dos eventos, a CPA apresentou 

aos dirigentes institucionais as ideias discutidas nos encontros. 

Nos processos de autoavaliação, a CPA do Unibave tem consti-

tuído importante instrumento para a identificação das potencialidades 

da Instituição, bem como dos aspectos que precisam ser melhorados, e 

apresentado proposições para a melhoria de suas ações.

7 DESAFIOS E DIFICULDADES 

Sabe-se que todo processo de autoavaliação gera ansiedades, 

desconfortos, susceptibilidades e euforias que precisam ser superadas ao 

longo da caminhada para que o coletivo possa desabrochar e, assim, a 

avaliação cumprir o seu papel de fazer acontecer mudanças no cotidiano 

da Instituição.

Os resultados do processo avaliativo são publicados para toda a 

comunidade acadêmica e uma reflexão sobre o referido processo sustenta 

a efetivação de melhorias na qualidade do ensino e nos serviços prestados 

pela IES. 

Na sequência, são apresentados os aspectos positivos e as fra-

gilidades da Avaliação Institucional do Unibave, explicitados no último 

Relatório de Autoavaliação da Instituição:

Pontos positivos:

a) apoio e presença ativa dos dirigentes da IES;

b) informatização dos instrumentos de pesquisa, agilizando o 

processo de coleta e tabulação dos dados;

c) mobilização da equipe institucional no processo avaliativo;
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d) envolvimento dos coordenadores de curso favorecendo a par-

ticipação dos acadêmicos e docentes no processo avaliativo;

e) maior visibilidade da CPA na comunidade acadêmica;

f) envolvimento da equipe administrativa dos diversos setores 

da IES no processo avaliativo;

g) aumento do número de representantes de todos os segmen-

tos que compõem a CPA;

h) agilidade da IES na solução de problemas detectados;

i) operacionalização da ouvidoria da IES.

Pontos frágeis que requerem melhorias:

a) sistematização dos processos autoavaliativos;

b) atribuições institucionais distintas da equipe responsável 

pelo processo autoavaliativo;

c) comunicação com o egresso;

d) pouca dinamicidade da divulgação dos resultados do proces-

so autoavaliativo. 

Recomendações da CPA: 

a) manter uma equipe atuando permanentemente no processo 

autoavaliativo;

b) efetivar ações para colocar em prática os indicativos resul-

tantes da autoavaliação;

c) criar novos mecanismos para dinamizar a divulgação dos re-

sultados do processo autoavaliativo;

d) atualizar os dados cadastrais dos dirigentes, professores, 

funcionários, acadêmicos e egressos;

e) criar e gerenciar novas formas de comunicação com o egresso.
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 A identificação das fragilidades e das potencialidades da Insti-

tuição pela autoavaliação institucional tem possibilitado orientar a to-

mada de decisão e delinear as futuras ações da Instituição. 

O processo autoavaliativo do Unibave facultou a manifestação 

da comunidade acadêmica sobre todas as questões institucionais ligadas 

à gestão, à pesquisa, ao ensino e à extensão. 

Este trabalho representa uma construção coletiva que procurou 

envolver ao máximo toda a comunidade acadêmica com a finalidade de 

produção de conhecimento sobre a IES, para subsidiar a gestão e internali-

zar a Avaliação Institucional como parte indissociável do Plano de Desen-

volvimento Institucional (PDI) e do Projeto Pedagógico Institucional (PPI). 

A CPA almeja que os resultados obtidos no processo avaliativo 

sejam inseridos nos diversos âmbitos de gestão do Unibave, com vistas ao 

aperfeiçoamento do desempenho acadêmico e administrativo. Espera-se 

que sua contribuição seja significativa para o fortalecimento do processo 

democrático interno, no qual se procura atuar com ética e transparência. 
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AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL UNISUL

Jorge Nogared Cardoso*

Dênia Falcão de Bittencourt*

Ligia Maria Soufen Tumolo*

A Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) sempre de-

senvolveu procedimentos de avaliação de seus processos internos; três 

deles serão brevemente descritos.1

Em 2008, sob a responsabilidade do então denominado Setor 

de Recursos Humanos, houve processo de avaliação de desempenho da 

gestão universitária: Reitor, Pró-reitores, Chefia de Gabinete, Diretores, 

Assessores e Coordenadores. Na ocasião, por meio de questionário espe-

cífico, cada um dos integrantes da pesquisa realizou uma autoavaliação 

de seu desempenho, foi avaliado por seu superior e avaliou seus subordi-

nados diretos, quando existiam.

Essa avaliação de desempenho teve por finalidade possibilitar o 

feedback formal do avaliador sobre o desempenho do avaliado, proporcio-

nando-lhe uma visão clara dos seus pontos fortes e fracos, orientando-o na 

busca de qualificação pessoal e profissional necessárias para o cumprimen-

to de suas tarefas e metas. Pretendeu ser, também, um instrumento geren-

cial de acompanhamento e desenvolvimento humano e profissional e de 

identificação de potenciais, fornecendo subsídios para a gestão do sistema 

de Cargos e Salários e dos Quadros de Lotação Docente e Administrativo.

A avaliação teve, ainda, como objetivos:

_________________
* Professores da Universidade do Sul de Santa Catarina; jorge.cardoso@unisul.br
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a) proporcionar a sinergia e o comprometimento dos colabo-

radores no desenvolvimento de suas competências para a 

conquista e/ou superação dos resultados organizacionais;

b) fornecer informações importantes para a elaboração do pla-

no de desenvolvimento do colaborador;

c) apoiar e agilizar o processo de identificação e desenvolvi-

mento de líderes.

Foram desenvolvidas as seguintes etapas de implantação: 

a) capacitação dos envolvidos;

b) autoavaliação;

c) avaliação dos liderados por seu líder;

d) análise de consenso, em que líder e liderados examinavam 

os conceitos.

Em 2010, foi realizada uma avaliação que envolveu o docente, 

com foco na sua atuação na disciplina; o curso, em sua estrutura; o co-

ordenador, na qualidade do atendimento aos estudantes, e a instituição. 

O trabalho foi organizado, conduzido e sistematizado pela Assessoria de 

Avaliação Institucional então existente.

Continuamente, houve o desenvolvimento de processos avalia-

tivos coordenados, gestados e discutidos no âmbito dos cursos, especial-

mente conduzidos pelos coordenadores e pelas equipes pedagógicas. 

2 UM NOVO PARADIGMA: A IMPLANTAÇÃO DA CPA

A Comissão Própria de Avaliação Institucional (CPA), atenden-

do às diretrizes propostas pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educa-
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ção Superior (Sinaes), realiza processos que objetivam a autoavaliação 

institucional a fim de subsidiar a comunidade acadêmica para atuar em 

prol do aperfeiçoamento contínuo dos serviços educacionais e da gestão 

universitária.

3 HISTÓRIA DA CPA NA UNISUL

A iniciativa de constituição de uma primeira CPA ocorreu em 

2006, por ocasião do envio do relatório de autoavaliação institucional ao 

Ministério da Educação, Comissão Nacional de Avaliação da Educação 

Superior, Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-

sio Teixeira (MEC/Conaes/Inep) e ao Conselho Estadual de Educação de 

Santa Catarina (CEE/SC), no mesmo ano. 

Em novembro de 2009, foi constituída uma nova Comissão com 

a finalidade de elaborar o relatório de autoavaliação do triênio 2007-2009, 

também enviado aos mesmos órgãos reguladores externos na data de 30 

de março de 2010. 

Ao finalizar a produção do relatório 2007-2009, a Comissão fez 

um balanço crítico dos trabalhos, momento em que diversas modifica-

ções foram sugeridas, com a finalidade de provocar avanços nos processos 

de autoavaliação em si e em direção ao alinhamento à legislação vigente.

Ao longo do ano 2010, algumas ações foram encaminhadas com 

o objetivo de manter a CPA ativa, como a condução de estudos dos do-

cumentos oficiais dos órgãos regulamentadores externos, pesquisas sobre 

formas organizativas da CPA de outras instituições e de seus regimentos 

internos, além da avaliação do contexto da comissão. Essa análise resul-

tou, com outras demandas institucionais, na necessidade de recomposi-

ção da CPA.

Avançando na compreensão do novo paradigma de Avaliação 

Institucional, que busca o envolvimento e a participação dos agentes nas 
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práticas avaliativas da Instituição como método de trabalho, foi designa-

da, em março de 2011, uma nova CPA, atendendo às recomendações da 

representatividade dos segmentos. 

Essa comissão, imediatamente após sua nomeação, realizou as 

seguintes ações fundamentais para a sua institucionalização e atendi-

mento às diretrizes dos órgãos reguladores externos: 

a) elaboração do Regimento Interno da CPA; 

b) estudo dos documentos oficiais produzidos pelos órgãos re-

guladores externos;

c) pesquisas de CPAs de outras instituições de educação superior; 

d) participação em Comissões de Avaliação Externa de Cursos; 

e) elaboração e análise de todas as instâncias envolvidas com 

as dimensões e categorias da Avaliação no Sinaes;

f) elaboração e condução do Plano de Trabalho da CPA.

4 PLANO DE TRABALHO DA CPA

A partir de agosto de 2011, a CPA vem desenvolvendo seu pla-

no de ação, tendo como objetivo uma metodologia para implementar a 

cultura de avaliação em todos os âmbitos da Unisul, em atendimento às 

regulações da política nacional de avaliação da educação superior. 

A CPA da Unisul assume que a autoavaliação é um processo 

contínuo, em que planejamento e avaliação se renovam em ciclos de 

aperfeiçoamento superiores, por meio do qual uma instituição produz 

conhecimento sobre sua própria realidade. A avaliação é compreendida 

como um “instrumento de gestão necessário para mensurar os esfor-

ços da organização, sua qualidade, excelência, utilidade e relevância.” 

(MEYER, 1993 apud GOTARDO, 2011, p. 19). Para a CPA Unisul, os 

processos avaliativos devem levar a Instituição a compreender os signifi-
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cados do conjunto de suas atividades para aperfeiçoar permanentemente 

seus serviços e produtos educacionais e aprimorar sua relevância social. 

O plano de trabalho da CPA tem como linhas orientadoras as 

dimensões do Sinaes, a saber:

a) missão e Plano de Desenvolvimento Institucional;

b) políticas para o Ensino, a Pesquisa, a Pós-graduação e a Extensão;

c) responsabilidade social;

d) comunicação com a sociedade;

e) políticas de pessoal;

f) organização e gestão da Instituição;

g) infraestrutura física;

h) planejamento e avaliação;

i) atendimento aos estudantes;

j) sustentabilidade financeira.

A CPA definiu como diretrizes do plano de trabalho: 

a) mobilizar a comunidade acadêmica para as ações de avaliação;

b) agir em prol da sistematização das informações;

c) analisar coletivamente os significados das realizações;

d) estabelecer mecanismos de organização, gestão e dinâmica 

das ações; 

e) explicitar os pontos a serem aprimorados;

f) buscar estratégias de superação;

g) reconhecer potencialidades com vistas à inovação institucional. 

As diretrizes orientaram a construção de objetivos explicitados 

na sequência: 
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a) Objetivo Geral: articular os diversos setores na busca de ava-

liar e diagnosticar permanentemente os processos e produtos 

da Instituição, com vistas a detectar aspectos que precisam 

ser melhorados e aspectos a serem preservados, de modo a 

desenvolver uma cultura de aperfeiçoamento contínuo;

b) Objetivos Específicos:

 - sensibilizar os diferentes setores para a compreensão da 

avaliação como um instrumento de gestão e de melhoria 

da qualidade, bem como de prestação de contas às co-

munidades interna e externa; 

 - aperfeiçoar a ação institucional pelo envolvimento cole-

tivo de seus agentes internos e externos, no processo de 

avaliação; 

 - desenvolver cultura de crítica e autocrítica permanente; 

 - diagnosticar as formas de realização e relacionamento 

institucional, tendo como referência as 10 dimensões de 

avaliação previstas no Sinaes; 

 - prestar informações aos órgãos reguladores externos: 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Conaes/Inep) e Conselho Estadual de Educação de San-

ta Catarina (CEE/SC); 

 - subsidiar o processo de planejamento institucional.

Os objetivos da CPA estão representados no Diagrama 1:
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Diagrama 1 – Objetivos da CPA

Fonte: os autores.

Alinhando diretrizes e objetivos, foi elaborada a metodologia 

de trabalho a ser desenvolvida, aprovada na Reitoria e no Colegiado em 

julho de 2011.

A metodologia previa as seguintes ações:

a) apresentação do plano de trabalho da CPA à Reitoria, com 

discussão de sugestões;

b) apresentação do plano de trabalho da CPA às Pró-reitorias, 

diretorias e equipes de gestão, Coordenadores das Unidades 

de Articulação Acadêmicas (Unas),2 Coordenadores de seto-

res e demais integrantes da comunidade universitária;

c) construção de um espaço virtual da CPA nos Portais Unisul 

e MinhaUnisul, implantado com identidade visual e infor-

mações pertinentes, para criar um vínculo permanente com 

a comunidade acadêmica;

d) mobilização dos setores envolvidos no processo de autoava-

liação, com a definição de articuladores internos;

e) diagnóstico das formas de realização e relacionamento insti-

tucional nas 10 dimensões previstas no Sinaes;
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f) levantamento dos procedimentos de avaliação e registros já 

desenvolvidos em setores diversos na Universidade;

g) aperfeiçoamento da ação institucional pelo envolvimento 

coletivo de seus agentes internos e externos no processo de 

avaliação. Essa função será realizada por meio de diálogos e 

elaboração de planos de ação com os setores;

h) desenvolvimento da cultura de crítica e autocrítica per-

manente, por meio de interações, comunicações efetivas e 

constantes dos dados coletados, com encontros/seminários 

que abordem a importância da Avaliação Institucional e es-

timulem processos de análise e de desenvolvimento ético e 

social;

i) prestação de informações solicitadas aos órgãos reguladores 

externos: Conaes/Inep e CEE/SC. Essa função será atendida 

com a elaboração de relatórios parciais e finais pela CPA;

j) subsídio para o processo de planejamento institucional. A 

função será atendida com a sistematização de relatórios cus-

tomizados, bem como com reuniões de trabalho e divulga-

ção dos relatórios aos diversos setores para o planejamento 

na Instituição.

A dinâmica da metodologia de trabalho da CPA é apresentada 

no Diagrama 2.
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Diagrama 2 – Fluxo de trabalho da CPA

Fonte: os autores.

No encaminhamento das ações, de 2012 em diante, a CPA pro-

duziu os seguintes trabalhos prioritários:

a) realização de alinhamento de concepção de avaliação em 

um diálogo constante com a Diretoria de Pessoas (DP), bem 

como a distinção de competência no que se refere à Avalia-

ção Institucional, que ficou sob responsabilidade da CPA, e 

à Avaliação de Desempenho (docente e técnico-administra-

tivo), sob responsabilidade da DP;

b) aplicação de pesquisa de Avaliação Institucional respondida 

pelos discentes da graduação e pós-graduação lato sensu. Fo-

ram aplicados os questionários em 2012 e 2013. A participa-

ção da comunidade estudantil situou-se em torno de 25%. 
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Os resultados foram apresentados à Reitoria e, em reunião 

aos colegiados dos Campi;

c) pesquisa com egressos, em 2013, por meio da área de Gestão 

de Relacionamento vinculada à Assessoria de Promoção e 

Inteligência Competitiva, que vinha consultando os egres-

sos, desde 2009, por meio de pesquisa por e-mail, convidan-

do-os a participar de forma voluntária. 

5 OS PROCESSOS DE AUTOAVALIAÇÃO E A UNISUL-
VIRTUAL

Pela natureza da modalidade de ensino, a autoavaliação institu-

cional esteve presente, desde a sua formação, na metodologia da Unisul-

Virtual (BITTENCOURT; ROESLER, 2009) e tem sido utilizada em prol 

do gerenciamento da melhoria contínua e do desenvolvimento organiza-

cional até a atualidade e de forma contínua. 

A principal finalidade do sistema de autoavaliação institucional 

da UnisulVirtual é sua aplicação como ferramenta diagnóstica: fornece 

indicativos para os usuários internos permitindo o gerenciamento proati-

vo e voltado para a melhoria contínua; para os usuários externos, oferece 

indicativos que legitimam e credenciam a metodologia da UnisulVirtual.

A UnisulVirtual assume ações para permanecer voltada ao 

atendimento das necessidades dos agentes que nela interatuam, tendo 

o aluno como centro de seu processo, como o cliente preferencial. Para a 

Instituição de ensino, serviços educacionais de qualidade são oferecidos 

quando os agentes, as ferramentas e os processos em funcionamento es-

tão aptos a satisfazer, continuamente, as necessidades dos seus clientes.

O sistema de autoavaliação institucional está estruturado em 

cinco etapas: definição dos indicadores de desempenho (determinados 

no plano de desenvolvimento institucional); definição da amostra (es-
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copo investigado); elaboração e implantação das ferramentas de coleta 

de dados (questionários, planilhas de movimentação de alunos e de mé-

dias apresentadas nos diários de classe); levantamento e análise de dados 

(estruturação dos dados coletados em informação segundo o objetivo a 

que se destina) e realimentação (elaboração de relatórios e reuniões para 

disseminar os resultados aferidos).

Desse modo, a adoção da visão de processo e do controle total da 

qualidade para a educação a distância pressupõe que: os critérios de ava-

liação e os indicadores de desempenhos devem ser estabelecidos durante 

o planejamento do serviço educacional (educação a distância) e precisam 

ser consistentes com os objetivos e/ou resultados esperados; para avaliar 

os resultados decorrentes da execução da educação a distância, estes de-

vem ser avaliados em relação ao desempenho planejado; os desvios e as 

necessidades de melhorias devem ser apurados para, sempre que possí-

vel, serem corrigidos e satisfeitos. É esse o conteúdo da função avaliação, 

que não pode ser dissociada do planejamento e que, de certa forma, fixa 

padrões para a aferição dos resultados reais. Se não há nenhum padrão, 

torna-se difícil, quem sabe inviável, a avaliação do desempenho real.

Por autoavaliação institucional na UnisulVirtual concebe-se 

o sistema de avaliação dos processos, dos componentes e dos agentes 

envolvidos. Atualmente, a Avaliação Institucional é realizada semestral-

mente e é realizada por meio da análise dos dados coletados a partir da 

movimentação de alunos (matrícula, transferência, evasão e abandono); 

pelo aproveitamento nas disciplinas (média de notas, percentual de apro-

vados e reprovados) e pela pesquisa de satisfação aplicada às comunida-

des discente e docente.

A prática da autoavaliação faz parte do cotidiano da metodo-

logia UnisulVirtual; sistematicamente, após cada oferta de disciplinas, 

questionários de autoavaliação são respondidos por alunos e professores, 

que avaliam a eficácia e a efetividade de todas as ferramentas e agentes 
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envolvidos diretamente na metodologia. Busca-se, com isso, ter infor-

mações sobre a satisfação dos alunos e professores, bem como sobre o 

alcance dos objetivos planejados. Além das informações coletadas com a 

pesquisa de satisfação, para a Avaliação Institucional são também consi-

derados indicadores que aferem o rendimento (média do aproveitamento 

– notas) da aprendizagem e as informações sobre o desligamento (movi-

mentação, matrícula, evasão, abandono) dos alunos.

São considerados agentes envolvidos diretamente com o serviço 

educacional: Coordenadores de Curso, Professores, Monitores e Alunos; 

as ferramentas que o constituem, os materiais e recursos didáticos, os 

sistemas tecnológicos acadêmicos, de comunicação e virtual de aprendi-

zagem, e de avaliação presencial: do curso e institucional propriamente 

dito. A autoavaliação institucional é parte e uma ferramenta-chave em 

uma metodologia composta por diversos agentes e ferramentas que in-

teratuam em processos, dos quais se destacam três principais: o proces-

so de produção de conteúdos – o qual consolida os recursos e materiais 

didáticos; o processo de tutoria e acompanhamento ao aluno – consiste 

no serviço educacional propriamente dito; e, o processo de avaliação da 

metodologia UnisulVirtual – dos processos, componentes e agentes en-

volvidos.

A autoavaliação institucional tem como finalidade na Unisul-

Virtual verificar, entre outros aspectos: o nível de satisfação dos alunos 

(buscar a sua reclamação latente); as características de qualidade do ser-

viço educacional que não atende aos alunos e demais agentes; e, novas 

características a serem agregadas ao serviço educacional para aumentar a 

satisfação dos alunos e demais agentes.

Os resultados da autoavaliação institucional permitem gerar 

informações valiosas para o processo de gestão, pois possibilitam diag-

nosticar com acuidade e detalhamento como está a metodologia Unisul-

Virtual, e como está sendo percebida a organização dos cursos em todos 
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os seus aspectos básicos: organização do curso, materiais didáticos, sis-

tema tutorial e avaliação da aprendizagem dos alunos. Esse conhecimen-

to, disseminado por relatórios e trabalhado em reuniões, gera sugestões 

e recomendações às diferentes áreas: Direção do Campus, Coordenação 

de Cursos, Professores e demais gestores; facilita a tomada de decisões 

com maior assertividade, como, por exemplo, sobre a continuidade ou 

mudança dos componentes e agentes afetados, pois quando processos 

falham, altos custos são incorporados ao serviço educacional em razão de 

perdas, e da necessidade de novos procedimentos, refugo ou retrabalho.

Desse modo, os resultados da avaliação dos processos permitem 

um conhecimento profundo do funcionamento da metodologia Unisul-

Virtual, bem como dos seus diversos agentes e ferramentas. 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A Unisul sempre teve como meta imprimir qualidade aos pro-

dutos educacionais oferecidos. A autoavaliação sempre esteve presente, 

seja em procedimentos estruturados de coleta de dados, como pesquisas, 

questionários, entrevistas, seja em procedimentos não estruturados, re-

sultados de ideias, sugestões e reflexões produzidas em reuniões, em diá-

logos contínuos e em permanentes discussões cotidianas que objetivam 

promover aperfeiçoamentos em procedimentos e produtos.

Como um processo de melhoria vinculado à Avaliação Institu-

cional, está sendo constituída, em 2014, uma área específica de gestão da 

Avaliação Institucional, que atuará em articulação com a CPA e que tem 

o objetivo de fornecer suporte aos processos de avaliação.

A área da Avaliação Institucional, vinculada à Pró-reitoria de 

Desenvolvimento Institucional (Prodi), tem como expectativa construir 

coletivamente um processo de Avaliação Institucional para potencializar 

o desempenho institucional da Unisul.
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Notas explicativas:

1 A Gestão dos processos externos de avaliação (Avaliação Externa de Instituição; Avalia-
ção Externa de Cursos e Enade) historicamente sempre esteve na liderança das Pró-rei-
torias de Ensino, Pesquisa e Extensão e da Pró-reitoria de Administração Acadêmica. Os 
procedimentos desenvolvidos por essas Pró-reitorias para o atendimento das exigências 
externas de avaliação, pela sua magnitude, não serão objeto de apresentação neste texto.
2 Unidades de Articulação Acadêmicas são espaços de articulação e integração acadêmica, 
estruturadas em áreas de conhecimento.
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AVANÇOS DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA 

UNIVERSIDADE DO CONTESTADO (UNC)

Emilio Evers Neto*

Os incentivos oficiais gerados pelo Programa de Avaliação Insti-

tucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) mobilizaram na Universi-

dade do Contestado (UnC) trabalhos mais intensos e gerais de avaliação. 

As experiências anteriores eram parciais, esporádicas e não sistematiza-

das. Esse esforço e a preocupação com a Avaliação Institucional remon-

tam, todavia, ao projeto inicial, elaborado no ano 1992, que estabelecia: 

“A Universidade do Contestado adotará a Avaliação Institucional não só 

como mecanismo de tomada de decisão, mas também como fator de cres-

cimento cultural e formativo.” Fiel a essa premissa, o Programa definia 

como princípios: Globalidade; Legitimidade; Impessoalidade; Respeito 

à identidade institucional e suas características próprias; Continuidade; 

Regularidade e Disposição para a mudança. 

Atualmente, a autoavaliação institucional na UnC pauta-se pe-

los princípios estabelecidos na Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004, que 

instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes) 

e contempla as 10 dimensões ali previstas. Sua ação está voltada para os 

seguintes objetivos:

a) contribuir para a melhoria da qualidade do ensino, da pes-

quisa, da extensão e da gestão universitária;

________________
* Professor da Universidade do Contestado; emilio@mfa.unc.br
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b) redimensionar as ações e apontar alternativas para a con-

secução do planejamento institucional da UnC a partir do 

conjunto de observações, inclusive da perspectiva externa;

c) demonstrar as realizações desenvolvidas no ensino, na pes-

quisa e na extensão;

d) verificar o efeito/impacto da presença institucional e sua 

atuação no contexto social;

e) oferecer subsídios para a contínua revisão/melhoria da es-

trutura organizacional. 

Os princípios e objetivos embasam a possibilidade de geração 

de resultados e fazem com que o Programa de Avaliação Institucional e 

os relatórios de autoavaliação mantenham a oferta de informação aos di-

versos setores da Instituição referente aos aspectos de excelência, norma-

lidade, deficiência e carência. Dessa forma, podem ser tomadas decisões 

administrativas e acadêmicas que gerem possíveis correções de desvios e 

de carências apuradas, e/ou mantenham e animem o que se mostrou de 

excelência, com vistas a rever e aperfeiçoar continuadamente o seu Proje-

to de Desenvolvimento Institucional (PDI).

Como exigência institucional e da comunidade acadêmica, a au-

toavaliação institucional constitui:

a) um processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho 

acadêmico; 

b) uma ferramenta e um conjunto de diretrizes para o planeja-

mento e a gestão universitária;

c) um processo constante a permitir a prestação de contas e a 

troca de percepções entre todos os envolvidos.



115

Avanços da avaliação institucional na Universidade do Contestado (UnC)

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UnC teve mais recen-

temente suas atividades internas regulamentadas e aprovadas pela Reso-

lução UnC-Consun n. 043/2010. Sua composição, temporalidade e instru-

mentos de busca da realidade garantem a participação de todos os segmen-

tos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada. Atende, as-

sim, à Resolução n. 100/2011-do Conselho Estadual de Educação de Santa 

Catarina (CEE/SC) e, nas recomposições da CPA, esta se mantém com 16 

membros representantes das comunidades interna e externa. 

A UnC, a partir da criação de sua CPA, iniciou, no final do ano 

2004, a primeira etapa do Programa com a elaboração de seu projeto de 

avaliação interna. O planejamento da realização da autoavaliação ocor-

reu em 2005 e, já no ano 2006, o projeto passou por uma revisão e foi 

aprovado no Consepe (processo Consepe-UnC n. 041/2006); após sua 

implementação, gerou até o momento relatórios dos seguintes períodos: 

2004-2006, 2007-2009/2010 e 2009/2010-2012/2013.

Semestralmente, desde 2008, de forma sistematizada, a CPA 

realiza o processo de avaliação do desempenho docente nas diferentes 

disciplinas dos cursos de graduação, conforme regulamentado pela Reso-

lução UnC-Consun n. 034/2010. 

Quanto à metodologia, estabeleceu-se que a operacionalização 

do sistema de avaliação atenda aos princípios da participação, da busca 

de qualidade da auto e retroavaliação, a partir dos fins institucionais da 

Universidade. 

Os resultados da participação dos estudantes da UnC no Exame 

Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) desde 2005 também au-

xiliam na identificação de fragilidades e potencialidades de cada curso de 

graduação e na melhoria continuada do ensino, da pesquisa e da extensão. 

Em síntese, o processo de Avaliação Institucional da UnC com-

posto pela autoavaliação, complementado pelos relatórios das comissões 

externas e pelo acompanhamento sistemático do desempenho docente 
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e discente (avaliação em disciplinas e Enade) reorienta o PDI, de acordo 

com seus princípios e motivações.

Todo esse trabalho compreende momentos para análise e incor-

poração das ações planejadas, de forma coletiva e democrática, nos quais 

se preveem seminários, painéis de discussão, sessões plenárias, reuniões 

técnicas, entre outras atividades. A comunicação e a troca de informações 

nessas ocasiões são fundamentais para a propositura e o entendimento 

das metodologias que serão utilizadas pelos responsáveis das ações pre-

tendidas nos processos de melhoria resultantes. Esse esforço de comuni-

cação e ampla disseminação é um exercício complexo, porém, fundamen-

tal, e assim, é reconhecido, embora nem sempre alcance a todos. 

A autoavaliação institucional é constituída por modelos e ins-

trumentos que podem, a qualquer momento, ser aplicados em situações 

específicas, gerando subsídios para permanentes reexames e reorienta-

ções exigidas pelos avanços do conhecimento e demandadas pelos con-

textos regional e nacional. Os resultados fundamentam o processo de 

gestão e os atos de regulação interna. As adaptações e revisões servem 

para corrigir os aspectos negativos, bem como fortalecer e consolidar as 

boas práticas e os aspectos positivos. Dessa, forma todas as recomenda-

ções da CPA no Relatório de Avaliação Institucional de 2009, encerrado 

no primeiro semestre de 2010, foram incluídas na revisão do PDI republi-

cado naquele ano.

Quanto à utilização das 10 dimensões como ferramentas de ges-

tão na UnC, observa-se que todos os procedimentos se baseiam na siste-

matização e nos questionamentos previstos pelo Sinaes, na versão adap-

tada pela estrutura da Acafe em conjunto com o CEE/SC, em 2005. Al-

gumas situações mostraram que nem todos os públicos-alvo seriam úteis 

em todos os aspectos, na exploração de suas percepções como fontes de 

informação; assim, os filtros possibilitaram a avaliação pelos segmentos 
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apropriados. Obtém-se, dessa forma, uma visão completa de cada curso e 

da Instituição como um todo (interna e externamente).

Esses procedimentos incluem um conjunto de instrumentos e 

práticas voltados ao reconhecimento de situações específicas em cada 

segmento a ser avaliado na Instituição e fora dela. Os instrumentos per-

mitem atingir cada segmento em particular e avaliam os pontos fortes 

e as fragilidades e permitem a geração de diagnósticos e o conjunto de 

recomendações da CPA para a solução de possíveis necessidades. Estas 

são integralmente analisadas pelos gestores para adaptação ou renovação 

de aspectos do PDI.

No que diz respeito ao corpo docente da Instituição, a CPA –  

desde sua criação e com base no Art. 7º da Portaria n. 2.051/2004 – imple-

menta semestralmente processos de Avaliação do Desempenho Docente 

dos Cursos de Graduação e Pós-graduação (presenciais e EAD). A CPA 

atua com autonomia em relação a conselhos e demais órgãos colegiados 

existentes na UnC e recomenda ações para a melhoria do desempenho 

docente, fruto do resultado dessas avaliações, uma vez que compete a ela 

também recomendar projetos, programas e ações, visando à solução e ao 

acompanhamento dos problemas gerais da IES, de cada Campus ou curso 

isoladamente.

Entre as muitas ações já realizadas ou em realização, destaca-se 

a busca continuada de melhoria dos resultados da Avaliação do Desem-

penho Docente a cada semestre, como segue:

a) análise dos resultados avaliativos e desenvolvimento de ações 

a fim de propor melhorias na atividade docente, entre elas: 

•	 reflexão sobre a ação docente; 

•	 acompanhamento sistemático das atividades da docência; 

•	 aconselhamento para formação continuada; 
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•	 formação continuada em serviço, semestralmente, que 

propõe a inclusão de palestras, oficinas e reuniões peda-

gógicas, em cada Campus;

•	 desenvolvimento de ações no âmbito dos Núcleos Do-

centes Estruturantes (NDEs) e dos colegiados de curso 

que contribuam para a melhoria dos processos pedagó-

gicos, visando à reorganização dos respectivos Projetos 

Pedagógicos de Cursos (PPCs); 

b) nesse sentido, busca-se: 

•	 o estímulo à análise das práticas pedagógicas e a reflexão 

sobre elas, gerando aprendizagens e ações significativas; 

•	 a promoção, a discussão e os encaminhamentos de pro-

blemáticas pertinentes à ação pedagógica para obter res-

postas adequadas; 

•	 a identificação de elementos determinantes da gestão do 

conhecimento e da informação na relação teoria-prática, 

visando à interação da totalidade do curso, integrando 

áreas e conteúdos em busca da indissociabilidade do en-

sino, da pesquisa e da extensão; igualmente para o uso 

de práticas interdisciplinares cada vez mais bem pratica-

das e adequadamente registradas.

Algumas reflexões devem ser registradas: 

a) a necessidade de encontrar mecanismos, constantemente, 

para estimular e incentivar a maior participação docente 

tanto nas atividades quanto nos processos de avaliação; 

b) a remodelagem das semanas pedagógicas, incluindo os do-

centes com defasagem (nos resultados da Avaliação Docen-
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te por disciplinas), para encaminhamento de possibilidades 

no programa de formação continuada; 

c) insistência na sistematização interdisciplinar em cada fase 

de cada curso, na definição de atividades permanentes e pro-

jetos específicos, experimentais e de melhorias nessas rela-

ções e na mensuração de seus resultados; 

d) redefinição do que e de como registrar no Diário de Classe 

de cada disciplina (único relatório profissional de cada pro-

fessor por disciplina); 

e) contínua busca de espaços e momentos apropriados para in-

teração, discussão e revisão de possibilidades, com melhor 

aproveitamento dos horários dos professores, inclusive dos 

horistas.

Muitos outros desafios, além dos mencionados, são enfrentados 

tanto pela Instituição quanto pelos professores. No entanto, o importan-

te é a consciência de que a superação somente poderá ser promovida com 

trabalho contínuo e participativo dos envolvidos.

O Projeto Pedagógico Institucional, reformulado e incluído no 

PDI em 2010, proporciona sustentabilidade para as tomadas de decisões 

e auxilia na consolidação da formação continuada como processo inten-

cional e organizado. 

Para a CPA atuar de forma independente e continuada em todos 

os Campi, instituiu-se um Grupo Técnico, com um integrante de cada 

Campus, escolhido pelas características pessoais entre os membros locais 

nomeados para subsidiar a CPA. O grupo recebeu carga horária e passou a 

se reunir e refletir sobre a política, a legislação pertinente e as novas pos-

sibilidades tecnológicas para a atuação da CPA. Suas ações são consolida-

das nas reuniões periódicas de toda a CPA, com análise dos resultados e 

das novas proposições e programas, visando à homologação de seus atos, 
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e/ou às correções necessárias. A coordenação é a mesma para facilitar os 

encaminhamentos. 

A CPA materializa suas preocupações com instrumentos novos de 

avaliação para as atividades vigentes na Instituição, envolvendo ensino, pes-

quisa, extensão, pós-graduação e EAD à medida que surgem novas demandas.

Na avaliação prevista para final de 2012, ocorreu esforço espe-

cial de repadronização dos Projetos Pedagógicos dos Cursos, incluindo 

todos os aspectos legais de forma esmiuçada, facilitando a absorção, a 

sensibilização e a aplicação prática de novos instrumentos, focando cada 

um dos cursos de graduação como unidades do levantamento, sistema-

tizando para áreas do conhecimento e integrando para a IES como um 

todo. Isso constituiu o cerne da nova dinâmica de Avalição Institucional 

da UnC, direcionada aos seus cursos.

Quadro 1 – Conjunto de instrumento em revisão e consolidação

Autoavaliação Institucional da UnC – 2012/2013

N. Público-alvo Formato

Q1
Ensino Médio 
Profissionalizante
EJAs

Questionário e ficha 
para leitura óptica 
(LO)

Q2

Autarquias
Conselhos 
Associações – CDLs e ACIMs
Ongs 
Órgãos públicos
Prefeituras 
Câmaras de Vereadores
Judiciário
Secretaria de Desenvolvimento Regional
Sindicatos
Imprensa local (na região de abrangência) 
Igrejas

GD
GD
GD
GD
LO
GD/LO
GD/LO
GD/LO
GD
GD
GD/LO
LO

Q3 Pós-graduação GD
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Q4/
EE1

Reitoria Entrevista

Q5
Coordenadores acadêmicos, de área e de 
curso

GD

Q6 Outras coordenações (setores de apoio) GD

Q7
Acadêmicos até 3ª fase presencial e até 18 
meses no EAD

LO/GD

Q8
Acadêmicos a partir de 3ª fase e de 18 me-
ses no EAD

LO/GD

Q9 Professores/Tutores de EAD GD
Q10 Funcionários GD/LO
Q11 Egressos GD

Q12
Orientadores de TCC, pesquisa e exten-
são/Comitê de Ética/Práticas e estágios

GD

Q13
Usuários de serviços oferecidos pelos labo-
ratórios e ambientes de práticas específicas

Ficha de avaliação/
satisfação

Fonte: Reuniões do GT e da CPA (2012).
Nota: 1) LO = Leitura Óptica; 2) GD = consulta pela WEB, via Google Drive; 3) 
os elementos da leitura óptica terão transcritos os complementos qualitativos.

Os novos instrumentos partiram de análise criteriosa de cada 

uma das questões do novo modelo de avaliação de cursos do MEC e do 

CEE/SC (modelo de maio 2012), determinando internamente quem são 

os responsáveis pelo conjunto de ações necessárias, decorrentes dessas 

exigências, integrando ensino presencial e EAD. Com isso, as estratégias 

de obtenção de respostas e o formato das verificações foram repensa-

dos. Recaracterizaram-se alguns públicos-alvo, as dimensões envolvidas 

do modelo da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(Conaes) e a determinação de novos formatos e técnicas para acesso às 

informações, tanto documentais quanto por levantamentos. Buscou-se 

reduzir o número de questionamentos fechados e valorizar os posiciona-

mentos qualitativos sempre que possível. 

As questões das autoavaliações anteriores foram filtradas e al-

guns formatos alterados, recebendo adaptações a uma nova necessidade 

ou conceito, bem como introduzidas novas questões, sintetizando aspec-
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tos antes muito abertos ou pouco aproveitados. O desafio da aplicação a 

público externo estende-se a quase 60 municípios da área de abrangência 

da UnC em seu todo. Essa consulta ocorre com a participação das par-

celas organizadas e representativas dos diferentes segmentos dessas co-

munidades. Visa obter o conjunto de percepções acerca da UnC e de sua 

atuação, situação local, perspectivas e interesses em diferentes frentes e 

possibilidades. Isso permite incluir ideias, reclamações, convênios e pro-

gramas novos ou em andamento. Tais percepções e mais as dos egressos 

fecham a visão externa dos públicos de referência da IES e se juntam à 

percepção da visão interna. Com essa prática, todos os gestores, docen-

tes, discentes e funcionários de diferentes níveis podem analisar a Ins-

tituição com base no mesmo instrumento de coleta de dados do CEE/

SC (ampliado), permitindo um amplo espectro dos diferentes enfoques 

e suas realidades. 

Desde 2006, a UnC mantém ampla comunicação dos seus resul-

tados, oferecendo o relatório completo à publicação on-line, no site <www.

unc.br> (em Avaliação Institucional). Nele, as questões, uma a uma, fo-

ram analisadas descritivamente e várias correlacionadas e comentadas 

sob o enfoque do alcance dos objetivos institucionais. Como resultado – e 

após as discussões e o balanço crítico com as representações envolvidas em 

cada uma das dimensões – tem-se uma lista das principais reflexões para 

a melhoria (fragilidades e recomendações). Na primeira avaliação (2006), 

quando a UnC ainda funcionava em Campi isolados, com algumas nuan-

ças de gestão não integradas, somente parte foi integrada ao PDI. Após a 

unificação e com a implantação do novo modelo jurídico-organizacional, 

a avaliação de 2009 pôde ser filtrada, integrada e reoferecida em 2010. Re-

sultou, assim, na inclusão de tudo o que se recomendou nesse novo PDI/

PPI, criado para ser referência instrumental efetiva de gestão, indicando as 

perspectivas de melhoria e fortalecimento das atividades de ensino, pesqui-

sa, extensão e de gestão integrada na/da UnC. 
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Dessa forma, também buscando ser cada vez mais integrada e 

forte, a CPA tem se apresentado como um braço apoiador para contí-

nuas verificações do processo, como uma força proativa nas avaliações 

dos cursos para, continuamente, recomendar novos passos e ações para 

o aprimoramento da qualidade de cursos, áreas e institucional voltada à 

formação de seus alunos. 

A nova Avaliação Institucional sucede-se, portanto, em paralelo 

à reconsolidação de cada um dos PPCs dos cursos, e programa sua verifi-

cação, integralmente, à luz desses novos posicionamentos, gerando ques-

tionamentos adaptados ao rigoroso atendimento das novas exigências 

internas, legais e dos pressupostos norteadores do processo de avaliação 

de IESs (MEC/CEE/SC).

Algumas ações específicas nesse período de encontros e prepa-

ração auxiliaram e apoiaram coordenações de cursos de graduação na 

adequação de suas documentações hábeis às verificações externas. Dessa 

forma, recomendou-se o treinamento de grupo interno para avaliação 

documental rigorosa dos cursos programados para receber Avaliações Ex-

ternas. Essas verificações, chamadas de avaliações proativas de cursos, 

cumpriram com o papel de conscientizar professores, funcionários e dis-

centes de cada curso avaliado. A realização de revisões documentais foi 

incentivada e apoiada, indicando fragilidades e adequações, bem como 

aspectos não registrados e potencialmente imprescindíveis à adequada 

valorização do que ali se faz. Demonstra-se a importância de lançar todo 

tipo de atividades de pesquisas e extensão, por exemplo, bem como ati-

vidades especiais de ensino executadas, porém, não incluídas no plano 

de ensino ou no diário de classe. Importa esclarecer que o diário de classe 

é um elemento potencialmente utilizável pelas comissões externas para 

verificar documentalmente a efetividade de mais de 10 itens do Modelo 

de Avaliação Externa de Cursos. 
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Com isso, os indicadores de qualidade de cada um dos cursos 

verificados foram melhorando ao longo da percepção e do envolvimento 

de coordenadores; bibliotecas foram melhoradas; NDEs passaram a se 

reunir mais e efetivar ações de revisão e melhoria, etc. Foram 12 os cursos 

avaliados por Comissões Externas na UnC em 2012 e conquistaram re-

sultados adequados, inclusive sete cursos da EAD. Situação demonstrada 

em seguida pelo desempenho no Enade de alguns dos cursos que resul-

taram em indicadores favoráveis e Conceito Preliminar de Curso (CPC) 

adequado. 

Por outro lado, nesse tema, os envolvimentos continuados com 

todos os cursos avaliados pelo Enade a cada ano têm melhorado as ações 

e os resultados nessa direção. Assim, os resultados publicados pelo MEC 

ao final de 2012 demonstram que a UnC vem melhorando o seu Índice 

Geral de Cursos (IGC) e trabalha para mantê-lo crescendo ano a ano.

O programa de formação continuada de docentes não parecia de 

fato um programa, pois tinha atuação espasmódica, ainda não sistema-

tizada, diversa em cada Campus e merecia adequações. Algumas foram 

recomendadas pelo GT da CPA no final de 2012 e já integradas à semana 

pedagógica do início de 2013, para o amadurecimento de ações efetiva-

mente continuadas e bem orientadas. Isso resultou na recomendação da 

formação de um grupo ou núcleo de pedagogos único e representativo 

para atuar nessa direção. Paralelamente a isso, a semana pedagógica do 

início de 2014 reuniu coordenadores de curso e respectivos presidentes 

dos NDEs com vistas a revisões da integração curricular de fases de cada 

um dos cursos. Além disso, insistiu na estimulação à produção científica 

docente e discente e na melhoria dos planos de aulas e seu adequado uso 

em sala de aula. Visou melhorar o registro das possibilidades interdisci-

plinares e, mais à frente, ao agir nessa direção, os docentes atenderem 

ao interesse do efetivo lançamento das atividades, de forma adequada e 

crescente.
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Dessa maneira, a CPA-UnC mantem papel fundamental na bus-

ca e na monitoração de qualidade diferenciada do fazer acadêmico, em 

toda a sua abrangência, e avança continuamente na direção dos princí-

pios e objetivos que a instituíram. 
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PRÓPRIA DE AVALIAÇÃO (CPA) DA UNOCHAPECÓ

Claudete M. Fries Bressan*

Na sociedade contemporânea, a universidade vem sofrendo os 

impactos das grandes e céleres transformações em curso em todos os 

campos da vida humana. A avaliação constitui uma estratégia para deba-

ter seu papel frente a essas transformações para o pleno cumprimento de 

sua filosofia e missão. No processo avaliativo está implicado o julgamen-

to ético, de valor e responsabilidade, refletindo sobre a forma como vem 

concretizando o seu projeto institucional. 

A base referencial da avaliação institucional assenta-se no Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) que, no formato proposto pelo 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), atua como 

uma espécie de modelo que possibilita confrontar a realidade observada 

e o modelo ideal proposto, como sugere Segenreich (2005). A autora es-

clarece que o modelo ideal (ou o PDI) antecede a avaliação institucional, 

uma vez que não há como formar um juízo de valor sem uma ideia clara 

de sua natureza. Portanto, configura-se como um elemento fundamental 

pelo qual a instituição busca conhecer seus processos, subsidiando o pla-

nejamento e a gestão da universidade. 

A avaliação do ensino superior constitui um importante instru-

mento para responder às questões sobre eficiência, eficácia e efetividade 

dos sistemas e resultados educacionais, visando ao aperfeiçoamento e à 

______________
* Professora da Universidade Comunitária da Região de Chapecó; cbressan@unochapeco.edu.br
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consolidação institucional. Quando articulados, trazem a possibilidade 

de superação dos desafios da educação superior enfrentados hoje, bem 

como a antevisão dos desafios futuros. 

Para Abrantes et al. (2009), um bom sistema de avaliação deve 

estar compromissado com a melhoria da instituição e não com o controle 

institucional. Asseveram que o ensino superior se beneficiará apenas se 

a avaliação se mover para além dos resultados do trabalho dos docentes. 

Nessa perspectiva, necessita superar o caráter corretivo e punitivo que 

historicamente acompanha os processos avaliativos. 

Movidos por esses fundamentos, a autoavaliação coordenada 

pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Comunitária 

Regional de Chapecó (Unochapecó)1 vem buscando encontrar seu papel 

que, de acordo com Sobrinho (2010), mais do que a simples mudança 

de instrumentos, deve operar com outro paradigma de avaliação, e que 

seu foco central deve ser a Instituição como um todo: o curso e o aluno 

não devem mais ser avaliados isoladamente, mas em razão da totalidade 

institucional. 

Dessa forma, não seria suficiente avaliar somente 
o ensino, tampouco averiguar o desempenho dos 
estudantes em um exame. O SINAES recuperava o 
conceito mais complexo de educação superior, cuja fi-
nalidade essencial é a formação integral de cidadãos-
-profissionais e cuja referência central é a sociedade, 
prevalecendo o princípio de educação como bem e di-
reito humano e social, dever do Estado, independente 
de que seja oferecida e mantida pelo Estado ou pela 
iniciativa privada. (DIAS SOBRINHO, 2010, p. 209).

A Unochapecó criou seu Programa de Avaliação Institucional 

em agosto de 1995. A CPA foi criada em 2005, pela Portaria n. 027/2005, 

considerando os termos da Lei n. 10.861, de 14 de abril de 2004. A com-

posição da CPA, realizada por meio de seleção pelos Editais n. 020 e n. 
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021/Reitoria/2005, foi aprovada pela Resolução n. 012/Consun/2006. 

Seu funcionamento ocorreu, inicialmente, com o Setor de Avaliação 

Institucional. 

A CPA não se vincula a nenhum setor da estrutura organizacio-

nal, reporta-se, contudo, à Reitoria. Possui autonomia para encaminhar 

suas ações, e sua relação com as áreas e setores da Instituição ocorre de 

forma direta. 

A Universidade vem processando a transição – ainda inconclusa 

– da estrutura organizativa da avaliação institucional para a Divisão de 

Dados e Estatística que operacionaliza a avaliação institucional. A opção 

se deve à necessidade cada vez maior da profissionalização da avaliação, 

uma vez que esta não se limita a avaliar o ensino, mas se amplia para 

subsidiar a gestão.

Cabe à CPA a responsabilidade de conduzir a autoavaliação, 

centrando seus esforços na análise dos dados institucionais, identifican-

do suas potencialidades e fragilidades e apontar recomendações. Em sen-

tido amplo, é sua função proporcionar visibilidade às reflexões da comu-

nidade acadêmica acerca do desenvolvimento do projeto institucional.

Do final de 2011 a meados de 2012, a CPA, no intuito de qua-

lificar suas ações, buscou subsídios internos e externos para rever seu 

processo avaliativo. Internamente, um grupo ampliado, integrado por 

docentes, discentes e setores da Universidade, dedicou-se a repensar os 

instrumentos de coleta de dados e, externamente, buscou nas experiên-

cias de outras Instituições de Ensino Superior (IESs) elementos para sua 

atuação. Desse movimento, resultaram algumas orientações:

a) a avaliação deve efetivar-se como processo de autoconhe-

cimento da IES, bem como atender às exigências do MEC/

Sinaes no que diz respeito à Avaliação das Instituições de 

Educação Superior (Avalies);
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b) realizar a autoavaliação com base nos critérios de análise es-

tabelecidos pelo MEC, aplicando-os a todos os instrumen-

tos de avaliação;2

c) o processo avaliativo deve considerar as necessidades das 

áreas, cursos e setores da Universidade;

d) considerar as experiências específicas das áreas e cursos em 

processos avaliativos;

e) considerar a resistência à avaliação da grande maioria dos 

sujeitos pesquisados e, em contrapartida, a necessidade de 

implantar uma cultura de avaliação;

f) garantir dados confiáveis por meio da adoção de procedimen-

tos de pesquisa científica tanto na abordagem quantitativa 

quanto na qualitativa: desde a definição dos objetivos, da es-

colha do método e dos instrumentos de coleta, do tratamen-

to à análise dos dados e, por fim, da forma como os dados 

retornarão aos sujeitos pesquisados e/ou setores de interesse;

g) adensar a cultura avaliativa enfatizando a socialização dos 

dados aos sujeitos pesquisados. 

No período em questão, os instrumentos de coleta de dados fo-

ram revistos à luz das exigências da avaliação externa e das necessidades e 

particularidades institucionais pelo grupo de trabalho anteriormente men-

cionado, resultando, até o momento, no seguinte Quadro de avaliações:

Quadro 1 – Instrumentos revistos

Instrumento de coleta
Periodici-
dade

Sujeitos pesquisados

Perfil do acadêmico ingressante 
da graduação

Semestral Discentes

Avaliação ensino-aprendizagem Semestral Docentes e discentes
Perfil do acadêmico egresso da 
graduação

Semestral Egressos
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Avaliação dos cursos Bianual Docentes e discentes
Coordenação de curso Trianual Docentes e discentes

Infraestrutura
Bianual Discentes, docentes e técnico-

-administrativos

Clima e cultura organizacional
Bianual Discentes, docentes e técnico-

-administrativos

Políticas institucionais
Trianual NDE, colegiados, diretores de 

área e coordenadores de curso
EaD Bianual Docentes e discentes
Fonte: Comissão Própria de Avaliação da Unochapecó.

Decorridos dois anos daquelas inciativas, permanecem alguns 

desafios, os quais, inter-relacionados, deverão orientar a CPA nos pró-

ximos anos: o primeiro deles é o de tornar a autoavaliação institucional 

uma prática social incorporada à dinâmica da Instituição. O desafio está 

em adensar o movimento de clarificação da finalidade ético-política e o 

potencial transformador da avaliação. Trata-se de persistir no movimen-

to que a CPA – com o apoio do corpo gestor da Universidade – deverá 

empreender para conquistar uma participação mais ativa no processo e, 

consequentemente, conquistar maior credibilidade e legitimidade nos 

distintos segmentos que compõem a comunidade acadêmica. Esse pro-

cesso, como lembra Dias Sobrinho (2010), deve ser contínuo e envolver 

os diferentes atores – professores, estudantes, funcionários – não apenas 

como avaliados, mas também como sujeitos da avaliação e correspon-

sáveis pela construção da qualidade da educação superior. Práticas que 

priorizem o envolvimento da comunidade acadêmica se fazem necessá-

rias, considerando a rotatividade do corpo discente e do corpo docente, 

mesmo que em menor proporção. E, ao mesmo tempo, considerar que 

a desinformação, as experiências avaliativas negativas e o não envolvi-

mento de alguns gestores no processo avaliativo contribuem para que 

o percentual de adesão ainda seja fator de inquietações, requerendo a 

promoção contínua da cultura avaliativa.
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A pesquisa realizada por Abrantes et al. (2009) mostra que 

a prática docente raramente é avaliada, embora sejam cada vez maio-

res as exigências para que o valor dessa prática seja aferido. Os autores 

apontam que, embora os docentes ocupem maior tempo com o ensino 

(graduação e pós-graduação), é mais fácil documentar sua atividade de 

investigação/publicação do que a de ensino. Assinalam que a avaliação 

docente é um tema controverso, pois estão em questão as dimensões a 

avaliar; o objetivo da avaliação; o modo de avaliar; quem e quando avaliar e 

como utilizar os dados da avaliação. Entre outros aspectos, destacam que 

a tarefa fundamental no processo de avaliação é envolver os docentes na 

discussão do que deve contar para a avaliação. Enfim, há uma gama de 

questões que extrapola a adequação de instrumentos e que, entende-se, 

deve ser colocada (ou recolocada) em pauta para adensar e consolidar o 

processo avaliativo na Universidade.

O segundo desafio reporta-se à necessidade de qualificar a co-

municação com a sociedade mediante a participação ativa dos atores ex-

ternos em todo o processo avaliativo. O envolvimento de atores externos 

na autoavaliação garante a interação com a sociedade, tornando-os parte 

da Universidade. Em que pese o espaço de participação estar garantido no 

regulamento da CPA e estar legitimamente representado, o desafio reside 

em transformá-lo em canal de expressão efetivo da sociedade nos rumos 

da Universidade. 

Um terceiro desafio refere-se à premência de adensar o processo 

formativo implicado na avaliação mediante a transformação de dados co-

letados em pauta de discussão e, finalmente, em conhecimento. No que 

se refere aos dados qualitativos, a CPA vem envidando esforços no senti-

do de transformar um volume extraordinário de contribuições de docen-

tes e discentes em pauta de debate. Nesse sentido, a pesquisa qualitativa 

permanece relevante, pois possibilita “ouvir” a comunidade acadêmica, 

notadamente as expectativas e percepções dos estudantes. 
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Por fim, um quarto desafio evidencia a necessidade de adensar 

a articulação entre a avaliação e o planejamento institucional. Este diz 

respeito às escolhas e expectativas de determinada instituição em relação 

a um cenário futuro. Precede a ação e pressupõe clareza de sua missão, 

valores e objetivos a que se propõe, direcionando e organizando as ações 

em torno dos seus objetivos e prioridades. Desse ponto de vista, é im-

portante destacar que a autoavaliação não pode ser um processo isolado, 

de modo que a sustentação e a legitimidade da CPA dependem da sua 

capacidade de se vincular organicamente ao planejamento e ao desenvol-

vimento institucional. 

A inserção da autoavaliação institucional no Sinaes representa, 

na avaliação de Ristoff (2009), um espaço privilegiado de manifestação de 

interesses, uma vez que a vida no campus é feita da tensão natural gera-

da pela heterogeneidade de interesses. Segundo o autor, a autoavaliação, 

quando devidamente conduzida, constitui um importante instrumento 

de promoção da autoconsciência e de “empoderamento” institucional. O 

autor afirma que desenvolver uma cultura avaliativa por meio das CPAs 

permanece sendo um dos maiores desafios do Sinaes. Nesse sentido, 

desde a sua implantação, a CPA da Unochapecó tem experimentado o 

desafio de compreender a cultura e a vida da Instituição em suas múlti-

plas manifestações, como sugere o Sinaes. Em sua caminhada, é possível 

registrar avanços e ter maior clareza de sua finalidade. Da mesma forma 

que contradições, os momentos de retomada e reposicionamento tam-

bém fazem parte de sua história e sua contribuição se evidencia na busca 

da interferência responsável da comunidade acadêmica na construção 

cotidiana da Unochapecó.

Notas explicativas:

1 Composta por quatro representantes docentes, um exercendo a função de coordenador; 
dois representantes técnico-administrativos; dois representantes discentes; dois repre-
sentantes da sociedade civil organizada e um técnico-administrativo (40h).
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2 A CPA revisou e atualmente analisa dados oriundos das avaliações do Perfil do Ingres-
sante, do Perfil do Egresso, do Processo Ensino-aprendizagem, da Coordenação de Curso 
da Graduação e da Modalidade Semipresencial e Clima Organizacional.
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1 INTRODUÇÃO
 

A Avaliação Institucional da Universidade da Região de Joinville 

(Univille) surgiu em 1992 como parte do processo de criação do projeto 

de Universidade. Com base naquele primeiro projeto, realizou-se um am-

plo diagnóstico da Instituição com o objetivo de fortalecer a Avaliação 

Institucional como ação educativa que visa à melhoria da qualidade do 

ensino, da pesquisa e da extensão, considerando a consonância da univer-

sidade com demandas científicas e sociais. 

A Instituição compreendia duas Faculdades que congregavam 

os cursos de Administração, Economia, Ciências Contábeis, Matemática, 

Letras, História, Geografia e Educação Física. Na época, a Comissão de 

Avaliação ouviu professores, alunos, coordenadores de áreas, coordena-

dores de cursos, diretores de faculdades e funcionários. Os relatórios des-

sa primeira avaliação apontaram a necessidade de melhorias no ensino de 

graduação, principal atividade da então Fundação.

 Nos anos subsequentes – 1993, 1994, 1995 e 1996 – seguindo os 

princípios do PAIUB, que aprovou seu projeto de avaliação, a Universidade 

________________
* Professor da Universidade da Região de Joinville; letras@univille.br
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em acompanhamento realizou anualmente a avaliação dos cursos e a ava-

liação de disciplinas e desempenho docente na visão de alunos e professores. 

A partir de 1997, com o credenciamento da Universidade (1996) 

e seguindo ainda os princípios do PAIUB que consideravam as especifi-

cidades e os objetivos institucionais, o Programa de Avaliação da Uni-

ville objetivou contribuir para a melhoria do ensino, da pesquisa e da 

extensão. Priorizou, no entanto, o ensino de graduação e focalizou as 

avaliações na relação professor-aluno-construção-do-conhecimento e 

na infraestrutura, com o objetivo de contribuir sistematicamente com 

informações que contemplassem os indicadores mínimos de qualidade 

no ensino de graduação, por duas razões: por considerar que a Avaliação 

desempenha papel educativo e pela necessidade urgente de acompanha-

mento da implantação de novos cursos de graduação.

Nesse mesmo tempo, o Ministério da Educação instituiu o Exa-

me Nacional de Curso (ENC), o Provão, para avaliar o desempenho dos 

alunos e das instituições. Sem perder de vista seu projeto de avaliação 

permanente, a Univille fez, no ano 2000, a avaliação dos cursos na visão 

do aluno egresso. Em 2001, a Universidade incorporou o Planejamen-

to Estratégico como uma ferramenta de conhecimento e planejamento 

institucional com vistas ao seu crescimento e inserção no conjunto das 

Instituições de Ensino Superior (IES). Outra avaliação também con-

tinuava sendo feita pelos avaliadores do Conselho Estadual de Santa 

Catarina para a autorização, o reconhecimento e o re-reconhecimento 

de cursos. Esse conjunto de avaliações era realizado por diferentes su-

jeitos, segundo diferentes princípios e com diferentes objetivos e tem 

trazido contribuições significativas para a percepção das atividades e 

finalidades institucionais. 

Nas diferentes reuniões setoriais realizadas, tem-se percebido, 

no entanto, que o conhecimento que a comunidade acadêmica demons-
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tra ter da Instituição precisa melhorar para que a Univille possa respon-

der afirmativamente à sua missão educativa. 

Nesse movimento de avaliação de orientações diversas, histo-

ricamente transformadoras, surge o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes), instituído pela Lei Federal n. 10.861, de 14 

de abril de 2004, que amplia o conjunto de dimensões da avaliação. Pres-

supõe que na participação coletiva o autoconhecimento leve à melhoria 

da qualidade dos processos, ao comprometimento com a efetividade das 

práticas institucionais e com as finalidades públicas da educação. É com 

a crença de que a avaliação pode ter um papel educativo, formativo, que 

se pretende responder aos desafios do Sinaes. 

O Conselho Estadual de Educação de Santa Catarina (CEE/SC) 

é o órgão responsável pela operacionalização dos processos do Sinaes 

para as IESs vinculadas ao Sistema Estadual de Educação, cabendo-lhe 

implementar as proposições e as deliberações a partir do Acordo de Co-

operação Técnica (ACT), assinado com a Comissão Nacional de Avalia-

ção da Educação Superior (Conaes), em 20 de abril de 2005. Nessa nova 

perspectiva, a consolidação da Autoavaliação Institucional permanente, 

sistemática e participativa enseja, no processo de autoconhecimento, o 

desenvolvimento da Universidade. 

2 OBJETIVOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
NA UNIVILLE 

Os objetivos da autoavaliação institucional são:

a) produzir conhecimentos sobre a Universidade;

b) pôr em questão os sentidos do conjunto de atividades e das 

finalidades cumpridas pela Instituição;

c) identificar as causas dos seus problemas e deficiências;
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d) aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissio-

nal do corpo docente e técnico-administrativo;

e) fortalecer as relações de cooperação entre os diversos atores 

institucionais;

f) tornar mais efetiva a vinculação da Instituição com a comu-

nidade; 

g) julgar acerca da relevância científica e social de suas ativida-

des e produtos;

h) prestar contas à sociedade. 

3 PRINCÍPIOS DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
DA UNIVILLE 

Entende-se a Autoavaliação Institucional como um processo de 

autoconhecimento, regulado pela participação coletiva, pela transparên-

cia de métodos, pela socialização dos resultados, pela corresponsabiliza-

ção no desvelamento dos sentidos produzidos e pela atribuição de valor 

às ações implementadas nos diferentes âmbitos da atuação da Univille.

 
4 METODOLOGIA DA AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIO-

NAL NA UNIVILLE 
 

A implementação da autoavaliação caracterizou-se por quatro 

momentos: a preparação, o desenvolvimento, a consolidação dos rela-

tórios e o planejamento e ações acadêmico-administrativas a partir dos 

resultados das avaliações.
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4.1 PREPARAÇÃO 

A preparação compreendeu: 

a) constituição da CPA (Portaria n. 78/2006 GR-SC; Portaria 

n. 092/2009 GR-SC; aprovação do Regimento da CPA pela 

Resolução n. 22/05 do Conselho Universitário); 

b) sensibilização da comunidade acadêmica para a avaliação 

participativa; 

c) participação em seminários regionais e nacionais promovi-

dos pela Acafe e pelo Inep; 

d) leitura e apropriação das Diretrizes para a Avaliação das 

IESs; 

e) elaboração coletiva com as instituições do Sistema Acafe de 

roteiro e planilha para a autoavaliação institucional; 

f) escolha da metodologia da participação coletiva por meio da 

constituição de comissões setoriais, a cargo de cada compo-

nente da CPA; 

g) orientação teórica e metodológica da avaliação de cada di-

mensão institucional pelos componentes da CPA; 

h) elaboração de metodologia de análise e de relatórios parciais. 

4.2 DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento consistiu em:

a) constituição dos grupos de trabalho, considerando-se sua 

efetiva participação no âmbito da dimensão avaliada; 

b) organização de reuniões sistemáticas para a alimentação te-

órica e metodológica dos grupos de trabalho; 
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c) construção de instrumentos para a coleta de dados segundo 

as necessidades de cada dimensão; 

d) realização de seminários integrados para a apresentação de 

relatórios parciais da avaliação dos cursos de graduação e 

das dimensões institucionais. 

4.3 CONSOLIDAÇÃO DOS RELATÓRIOS 

A consolidação dos relatórios considerou: 

a) elaboração de relatórios analíticos, considerando a descrição 

das políticas institucionais e sua correlação com a efetivida-

de de sua prática; 

b) sistematização das potencialidades e fragilidades de cada di-

mensão;

c) organização de documento global que considera como 

modo de apresentação pública, inicialmente, as planilhas 

avaliativas, e em tópicos, as fragilidades, potencialidades e 

recomendações para cada dimensão.

4.4 PLANEJAMENTO E AÇÕES ACADÊMICO-ADMINISTRA-
TIVAS A PARTIR DOS RESULTADOS DAS AVALIAÇÕES

A Autoavaliação Institucional, em suas diferentes instâncias, 

subsidia o planejamento da Universidade na gestão, no ensino, na pesquisa 

e na extensão. Como resultado da Autoavaliação Institucional do primeiro 

ciclo avaliativo – 2005-2007 – e em decorrência do próprio processo de par-

ticipação coletiva consubstanciada pela CPA e pelas Comissões Setoriais, 

o processo de avaliação proporcionou o envolvimento da comunidade aca-

dêmica na proposição de ações para a melhoria da atuação institucional. 
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Quadro 1 – Pesquisas – Assessoria e Avaliação Institucional

Pesquisa / aplicação Objetivo Quem utiliza Para que fim
Transformados em 
informação

Que tipo

Infraestrutura

Aplicação: 1º se-
mestre

Conhecer a opinião da 
comunidade acadêmica a 
respeito da infraestrutura 
e dos setores de apoio 

Pró-reitoria de Adminis-
tração
Pró-Reitoria de Ensino

Compõe o relatório do ciclo de avaliação previsto 
pela lei do Sinaes 
Dados que oportunizam definir e planejar ações de 
melhoria

Dados da pesquisa 
são sistematizados 
por grupos de res-
pondentes 

Relatórios descritivos
Gráficos comparativos
Informações diversas de 
acordo com a necessida-
de do usuário

Perfil ingressante 
(Corpo social) 

Aplicação: Início do 
1º e 2º semestre.

Produzir informações 
sobre o aluno ingressante 
da Univille

Pró-reitoria de Ensino 
Programa de acompa-
nhamento psicopeda-
gógico
Departamentos
Marketing
Chefes de Departa-
mento
Professores

Dados que oportunizam definir os programas de 
acompanhamento dos estudantes

Compor os relatórios de avaliação para as comissões 
de reconhecimento de cursos

Verificar e programar políticas de marketing

Dados da pesquisa 
são sistematizados 
por agrupamentos 
diversos conforme 
a necessidade dos 
setores que deles 
fazem uso

Relatórios descritivos
Gráficos comparativos
Informações diversas de 
acordo com a necessida-
de do usuário

Práticas Docentes
(Corpo Social)

Aplicação: 2º semes-
tre

Produzir informações 
sobre as práticas de ensi-
no na graduação

Professor
Centro de Inovação 
Pedagógica (CIP)
Departamento
Pró-Reitoria de Ensino
Comissão de Ensino

Para o professor conhecer as percepções/opiniões dos 
alunos a respeito de suas práticas de ensino
Planejar cursos de aperfeiçoamento pedagógico
Subsidiar planos de desenvolvimento individual dos 
professores

Compor os relatórios de avaliação para as comissões 
de reconhecimento de cursos

Compor os critérios de seleção dos editais internos

Dados da pesquisa 
são sistematizados 
por agrupamentos 
diversos conforme 
a necessidade dos 
setores que deles 
fazem uso

Relatórios descritivos
Gráficos comparativos
Informações diversas de 
acordo com a necessida-
de do usuário

Qualidade de vida 
no trabalho 

Aplicação: 2014

Produzir informações 
sobre a gestão da Univer-
sidade

Gestão superior

Propor políticas de gestão
Dados que oportunizam definir e planejar ações de 
melhoria

Dados da pesquisa 
são sistematizados 
por agrupamentos 
diversos conforme 
a necessidade dos 
setores que deles 
fazem uso

Relatórios descritivos
Gráficos comparativos
Informações diversas de 
acordo com a necessida-
de do usuário

Fonte: os autores.
Nota: A cada ciclo avaliativo (três anos), são feitas pesquisas setorizadas para a avaliação das diferentes dimensões previstas pela lei do Sinaes.
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Quadro 2 – Dimensões avaliadas na Avaliação Interna 
Pesquisa Público-alvo Dimensões avaliadas
Infraes-
trutura

Alunos
Professores
Funcionários

Adequação das salas de sula às atividades de 
ensino
Adequação da Biblioteca às atividades de 
estudo e pesquisa
Laboratórios de Informática e recursos da 
Tecnologia de Informação
Laboratórios de Ensino e Pesquisa
Laboratórios Conveniados para a Área da 
Saúde
Central de Atendimento Acadêmico (CAA)
Secretaria dos Departamentos
Secretaria da Pós-graduação Lato Sensu
Secretaria da Pós-graduação Stricto Sensu
Setor de Recursos Humanos
Setor de Assuntos Docentes
Núcleo de Apoio à Extensão
Escritório de Desenvolvimento de Projetos
Instalações gerais
Ambulatório médico
Serviços terceirizados

Perfil in-
gressante

Alunos ingres-
santes

Perfil socioeducacional 

Práticas 
docentes

Alunos
Professores

Autoavaliação do estudante
Avaliação da turma
Avaliação do professor – competência técni-
co-científica
Avaliação do professor – competência peda-
gógica
Avaliação do professor – competência rela-
cional
Autoavaliação do professor – competência 
técnico-científica
Autoavaliação do professor – competência 
pedagógica
Autoavaliação do professor – competência 
relacional 

Qualidade 
de vida no 
trabalho 

Funcionários
Professores

Perfis dos participantes
Saúde, trabalho e qualidade de vida
Clima institucional

Fonte: os autores.
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O ESTADO DA ARTE DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NA 

UNIVALI

Elisabeth Juchem Machado Leal*

Leo Lynce Valle de Lacerda**

1 INTRODUÇÃO

Três períodos distintos podem ser identificados na trajetória 

do processo de avaliação institucional da Universidade do Vale do Itajaí 

(Univali): seu início, no ano 1993, sob a égide do Programa de Avalia-

ção Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB), até o ano 2003, 

o período de 2004 a 2006, quando o Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes) substituiu os processos então vigentes, e o 

período de 2007 ao atual, caracterizado pela adequação do processo de 

Avaliação Institucional da Univali à sistemática do Sinaes e sua conse-

quente ampliação.

A Univali constituiu em 1993, com a Pró-reitoria de Ensino 

(Proen), a Comissão de Avaliação Institucional (Coavi), a qual promo-

veu, em 1994, o primeiro Seminário Estadual de Avaliação Institucional, 

com a Associação Catarinense de Fundações Educacionais (Acafe); reali-

zou também um diagnóstico geral de tipo qualitativo e quantitativo para 

a avaliação dos docentes pelos discentes e vice-versa, aplicado a 26 cursos 

de graduação dos Campi Itajaí, Balneário Camboriú, Tijucas e Biguaçu. 

_______________
* Revisora da Universidade do Vale do Itajaí;
** Professor da Universidade do Vale do Itajaí; leolynce@univali.br
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Tais ações representaram o marco inicial da implantação da Avaliação 

Institucional na Univali.

No período de 1994 a 2003, sob a coordenação da Seção de Ava-

liação e do Departamento de Ensino e Avaliação da Proen, foi desenvol-

vida na Univali uma importante e produtiva prática referente à Avalia-

ção Institucional. Esse período foi marcado por um número crescente de 

cursos avaliados (26 em 1995, 81 em 2000), bem como pela ampliação de 

aspectos e setores avaliados da Instituição, como:

a) o ensino fundamental e médio do Colégio de Aplicação; 

b) o currículo, a formação geral e a infraestrutura dos cursos de 

graduação pelo egresso; 

c) a Prática Forense do Curso de Direito; 

d) a Prática Desportiva;

e) 19 cursos de pós-graduação lato sensu;

f) o perfil socioeconômico e cultural dos alunos da graduação 

(perfil discente);

g) o curso de pós-graduação stricto sensu em Ciência Jurídica;

h) o Estágio Supervisionado dos Cursos de Direito e do Centro 

de Ciências da Saúde;

i) o desempenho das funções institucionais, gerenciais, acadê-

micas e políticas das coordenações de curso.

Entre os principais ganhos gerados, nesse período, pela Avalia-

ção Institucional e diretamente incidentes na esfera acadêmica, podem 

ser citados:

a) realização de seminários internos com a Administração Su-

perior e com docentes e discentes dos cursos de graduação 

para a discussão e análise dos resultados da avaliação;
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b) implantação de cursos de atualização para docentes;

c) implementação e acompanhamento do Projeto Pedagógico 

dos cursos de graduação;

d) discussão e análise do perfil discente com docentes e discen-

tes dos cursos;

e) definição e operacionalização de ações pedagógicas e admi-

nistrativas em todos os níveis: gestão da sala de aula, curso, 

direção e pró-reitorias;

f) apoio à implementação da flexibilização curricular e de expe-

riências inovadoras (projetos de pesquisa, ensino e extensão).

No ano 2003, a disponibilização de ambientes e equipamentos 

para o preenchimento dos instrumentos de avaliação pela internet possi-

bilitou que todos os procedimentos avaliativos fossem realizados on-line. 

Outra inovação introduzida nesse ano foi a inclusão das coordenações de 

curso: o desempenho de suas funções institucionais, gerenciais, acadêmi-

cas e políticas foi avaliado pelos próprios coordenadores (autoavaliação) e 

pelos professores; os alunos avaliaram as três últimas categorias. 

O período entre 2004 e 2006 foi marcado pela reestruturação 

do programa de avaliação, desencadeado pela implantação do Sinaes. A 

profícua experiência de Avaliação Institucional desenvolvida na Univali 

por quase uma década representou uma base sólida para a atuação da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) após a sua criação e instalação na 

Universidade (junho de 2004), em cumprimento às determinações da Lei 

Federal n. 10.861.

Diferentemente da forma de atuação dessa Comissão na maio-

ria das Instituições de Ensino Superior (IESs), a CPA na Univali, des-

de sua criação, atua em estreita articulação com a Gerência de Ensino e 

Avaliação (GEA) da Proen, órgão responsável pela operacionalização das 

atividades relacionadas à Avaliação Institucional da Universidade, com a 
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função de implementar, desenvolver, analisar e divulgar os programas de 

avaliação interna e externa da Instituição.

É assim que, após a constituição da CPA, coube à GEA levar a 

efeito a elaboração dos instrumentos para a coleta de dados, a própria 

coleta, a crítica, a tabulação e a análise dos dados, a preparação dos resul-

tados em documentos impressos e digitais, para sua discussão no âmbito 

da CPA e posterior organização dos relatórios de autoavaliação institu-

cional (UNIVALI, 2006, 2008a, 2010a). A GEA vem produzindo docu-

mentos resultantes de estudos e discussões sobre aspectos específicos da 

Avaliação Institucional (UNIVALI, 2010b, 2009), destinados ao estudo 

de seus resultados pela comunidade acadêmica. 

A atuação da CPA, a partir de sua constituição, tem consistido em:

a) examinar os dados trazidos pela Comissão de Avaliação, cri-

ticá-los e propor a inclusão de novos elementos e de análises 

pertinentes aos propósitos da avaliação, sugerindo aborda-

gens analíticas;

b) elaborar o balanço crítico, avaliando os dados da Univali em 

confronto com os parâmetros do MEC;

c) propor, ao final do processo de avaliação e de conclusão do 

Relatório, um Plano de Ação para a Univali a ser desenvolvi-

do no triênio subsequente.

Nesse período, em que foi realizado o primeiro relatório de au-

toavaliação, as recomendações da CPA quanto ao Programa de Avaliação 

foram incorporadas ao processo de meta-avaliação da Avaliação Institu-

cional interna. Ao final de 2006, a pesquisa de opinião foi remodelada, 

tanto no estilo gráfico dos formulários de resposta, quanto em seus indi-

cadores, escalas e frequência de avaliação. Os novos instrumentos foram 

testados em 2007 e implantados efetivamente no segundo semestre na 
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avaliação dos cursos de Ensino a Distância EAD, pós-graduação e Colé-

gios de Aplicação.

Desde então, a pesquisa tem sido aplicada com pequenas mo-

dificações de indicadores e escala, mas mantendo a comparabilidade de 

resultados desde a sua nova configuração de 2007.

Atualmente, o Programa de Avaliação Institucional é realizado 

nos Colégios de Aplicação, nos cursos de graduação presenciais e a dis-

tância, e nos cursos de pós-graduação stricto sensu.1

O Quadro 1 sumariza as dimensões e indicadores constantes 

no instrumento de coleta de dados da graduação presencial. A pesquisa 

de opinião das dimensões infraestrutura dos Campi e centros é realiza-

da bianualmente. A dimensão curso é realizada anualmente e as demais 

dimensões são realizadas semestralmente, à exceção da dimensão perfil 

discente, realizada somente duas vezes para cada aluno de graduação, 

uma no início e outra ao final do curso.

Quadro 1 – Dimensões e indicadores constantes da pesquisa de opinião para 
alunos de professores dos cursos de graduação presenciais do pro-
grama de Avaliação Institucional da Univali

Dimensão Indicadores

Infraestrutura e servi-
ços do Campus

Ouvidoria
Central de atendimento
Acervo da Biblioteca
Ambiente físico da Biblioteca
Atendimento da Biblioteca
Serviço de bolsas
Serviços on-line
Infraestrutura geral
Prestação de serviços

Infraestrutura e servi-
ços do centro

Sala de aula
Laboratório de Informática
Secretaria acadêmica
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Curso de graduação

Oportunidades de participação em atividades de 
pesquisa
Oportunidades de participação em atividades de 
extensão
Oportunidades de participação em atividades de 
iniciação profissional
Nível de conhecimento do Projeto Pedagógico
Disponibilidade da coordenação de curso às deman-
das acadêmicas
Atuação da coordenação de curso

Disciplina regular

Atuação do professor:
Domínio de conteúdo
Esclarecimento de dúvidas
Linguagem clara
Uso do plano de ensino
Estabelecimento de relações teoria e prática
Discussão das avaliações
Clima de cooperação e respeito mútuo
Interação aluno, professor e disciplina:
Nível de complexidade das avaliações
Nível de exigência da disciplina
Nível de importância
Atuação do aluno:
Participação nas aulas
Cumprimento das atividades programadas

Disciplina semipre-
sencial

Quanto ao material de leitura/estudo:
Adequação dos conteúdos
Adequação da diagramação
Quanto ao ambiente virtual:
Acessos
Utilização das ferramentas do ambiente
Quanto à atuação do professor:
Domínio de conteúdo
Cumprimento da programação
Utilização das ferramentas do ambiente
Quanto à atuação do aluno:
Realização das atividades
Utilização das ferramentas do ambiente
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Disciplina de Estágio 
Supervisionado

Adequação do local
Aspectos do regulamento
Processo de orientação/supervisão
Carga horária da disciplina para a conclusão do 
estágio
Atuação do aluno:
Cumprimento dos horários
Cumprimento das atividades programadas
Estudo da bibliografia específica do tema
Uso crítico do material pesquisado
Quanto à disciplina:
Nível de exigência
Nível de importância

Disciplina de Traba-
lho de Conclusão de 
Curso

Aspectos do regulamento
Processo de orientação/supervisão
Carga horária da disciplina
Cumprimento dos horários
Cumprimento das atividades programadas
Estudo da bibliografia específica do tema
Uso crítico do material pesquisado
Quanto à disciplina:
Nível de exigência
Nível de importância

Perfil discente

Ocupação profissional
Atividades sociais, políticas e culturais fora da Uni-
versidade
Conhecimento de língua estrangeira
Acesso à internet
Escolha da instituição e curso
Tempo de estudo
Expectativas

Fonte: os autores.

O Quadro 1 esquematiza o instrumento aplicado aos alunos. 

Para os professores, o instrumento é semelhante em quase todos os aspec-

tos, com modificações nos itens de resposta adaptados à especificidade 

da atividade docente. Os professores ainda respondem a uma dimensão 

a mais: a dimensão satisfação, que inclui indicadores quanto às ativida-

des, ao ambiente de trabalho, aos recursos disponíveis, à motivação e à 
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valorização do docente pela Instituição. São utilizadas diferentes escalas 

e dispositivos gráficos de acordo com o indicador. A Imagem 1 mostra 

indicadores que possuem resposta única, visto que a primeira questão de 

cada dimensão permite ao respondente a opção por não avaliá-la. Duas 

escalas são utilizadas nesse tipo de indicador. A Imagem 1 mostra os indi-

cadores 2 e 3 em escala ordinal. Na Imagem 2 o mesmo item de resposta 

única é utilizado com escala nominal.

Imagem 1 – Exemplo de escala ordinal em item de resposta única do formulá-
rio de respostas da pesquisa de opinião da Avaliação Institucional 
da Univali. A questão inicial permite ao respondente não avaliar a 
dimensão

Fonte: os autores.

Indicadores como os da Imagem 2 são utilizados nos casos em 

que a pesquisa tem a intenção de que o resultado possa expressar uma 

listagem priorizada de melhorias. Por essa razão, solicita-se ao responden-

te que assinale somente o item prioritário e não tantos quantos queira.
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Imagem 2 – Exemplo de escala nominal em item de resposta única do formulário 
de respostas da pesquisa de opinião da Avaliação Institucional da 
Univali

Fonte: os autores.

A Imagem 3 mostra indicadores com a escala diferencial semân-

tica, que apresenta somente os extremos mínimo e máximo da avaliação, 

usada pelo respondente para assinalar sua opinião. A Imagem também 

sinaliza, com a opção “prefiro não opinar”, que todos os indicadores uti-

lizam escalas não forçadas, ou seja, em todos os indicadores (bem como 

em todas as dimensões) a resposta não é obrigatória.
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Imagem 3 – Exemplo de escala ordinal diferencial do formulário de respostas da 
pesquisa de opinião da Avaliação Institucional da Univali

Fonte: os autores.

A Imagem 4 exemplifica questões abertas que foram incluídas 

a partir do ano 2012 na pesquisa de opinião do Programa de Avaliação 

Institucional. Tais questões fazem referência a cada uma das fases pelas 

quais a pesquisa passa: sensibilização, coleta de dados, análise, sociali-

zação dos resultados e uso dos resultados na melhoria institucional. A 

inclusão de perguntas abertas no instrumento de avaliação foi motivada 

pelo propósito de criar espaços mais amplos para a manifestação da co-

munidade acadêmica sobre as questões referidas, bem como de avaliar o 

nível de satisfação de discentes e docentes com a Avaliação Institucional.
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Imagem 4 – Exemplos de questão aberta do formulário de respostas da pesqui-
sa de opinião da Avaliação Institucional da Univali

Fonte: os autores.

O processo de Avaliação Institucional da Univali teve continui-

dade, no período de 14 de maio a 30 de junho de 2012, com a realização 

de sua 18ª edição, da qual participaram 67,9% dos alunos e 78,7% dos 

professores dos cursos presenciais de graduação.

A análise e discussão de seus resultados, bem como dos resulta-

dos de edições anteriores, além de considerações sobre algumas de suas 

especificidades, apontaram que, a partir de 2012, as dimensões objeto de 

avaliação passarão a compor o instrumento de pesquisa da Avaliação Ins-

titucional com periodicidades diferenciadas. Dessa forma, serão avaliadas:

a) semestralmente, as seguintes dimensões:

 - Dimensão Disciplina, constituída por três categorias e 

12 indicadores;

 - Dimensão Disciplina Semipresencial, constituída por 

quatro categorias e nove indicadores;
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 - Dimensão Disciplina Estágio Supervisionado, constituí-

da por quatro categorias e 13 indicadores;

 - Dimensão Disciplina Trabalho de Conclusão de Curso, 

constituída por quatro categorias e 12 indicadores;

 - Dimensão Disciplina Projetual, constituída por cinco ca-

tegorias e 15 indicadores;

b) anualmente, na edição do primeiro semestre, as dimensões:

 - Dimensão Curso, constituída por três categorias e sete 

indicadores; 

 - Dimensão Satisfação do Professor, constituída por uma 

categoria e cinco indicadores;

c) bianualmente, na edição do primeiro semestre, as dimen-

sões:

 - Dimensão Infraestrutura/Campus, constituída por três 

categorias e nove indicadores;

 - Dimensão Infraestrutura/Centro, constituída por uma 

categoria e três indicadores.

2 AVANÇOS E DESAFIOS

Os principais avanços gerados pela continuidade do processo de 

Avaliação Institucional podem ser assim sintetizados:

a) o desenvolvimento do programa de Formação Continuada 

dos Docentes, realizado nos meses de fevereiro e de julho. O 

programa oferece cursos, oficinas e fóruns de discussão desti-

nados a aprimorar os saberes da docência no ensino superior;

b) a adoção de novas normas regimentais de avaliação do desem-

penho acadêmico, que possibilitaram a passagem da cultura 

da verificação parcial para a cultura da avaliação formativa;
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c) a melhoria do Sistema Integrado de Bibliotecas da Univali 

(Sibiun), compreendendo a ampliação do acervo bibliográfi-

co, a informatização e a atualização de sistemas e serviços, 

a renovação e a aquisição de convênios para o acesso a im-

portantes sistemas de informação e a inserção dos registros 

relativos às coleções de periódicos na base de consultas;

d) a realização de Fóruns Internos de Acompanhamento, Ava-

liação e Discussão do Projeto Pedagógico;

e) o estabelecimento da Formação Continuada de Coordena-

dores, com a oferta periódica de cursos e fóruns de discussão 

para o aperfeiçoamento das funções acadêmica, institucio-

nal, política e gerencial dos coordenadores de curso;

f) a incorporação dos resultados da avaliação nos planos de 

ação estratégicos da instituição.

Paralelamente a esses ganhos, promoveram-se aperfeiçoamen-

tos no processo de avaliação, como:

a) a reformulação do instrumento de coleta de dados e a inclu-

são dos indicadores relativos à infraestrutura dos Campi e 

centros, ao perfil do aluno e à interação disciplina, docente 

e discente;

b) a adoção do visual gráfico e da escala semântica;

c) o fornecimento aos diretores de centro dos resultados da 

avaliação relativos ao desempenho docente sob a forma de 

relatórios em CD-ROM e posterior divulgação via internet.

Percebe-se, no entanto, que alguns desafios ainda precisam ser 

enfrentados, quais sejam:
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a) aumentar os índices de participação considerando-se o curso 

como universo de pesquisa. As diversas estratégias adotadas 

ainda não surtiram o efeito desejado, que é o de estabelecer 

uma “cultura de avaliação” entre professores e alunos. Ape-

sar de índices gerais acima de 50%, a representatividade de 

alunos em cada curso nem sempre atinge o mínimo necessá-

rio para uma inferência segura dos resultados;

b) aprimorar a divulgação dos resultados da Avaliação Institu-

cional, atingindo com maior profundidade o público-alvo. 

Considera-se este um dos principais fatores de sensibiliza-

ção dos atores para a participação no processo;

c) desenvolver uma sistemática que possibilite a todos os se-

tores avaliados contemplar os problemas apontados pelos 

resultados em seus planos de ação, a fim de estabelecerem 

metas, programas e ações de planejamento articuladas com 

os resultados da avaliação. Há necessidade de que essa ati-

vidade seja realizada em todos os níveis: professor (sala de 

aula), coordenador (curso, currículo), apoio pedagógico e 

administração. Atualmente, os resultados da avaliação têm 

maior visibilidade no aprimoramento da infraestrutura dos 

Campi e centros. Porém, essa relação ainda precisa ser me-

lhorada nos âmbitos das atividades do curso e, mais especifi-

camente, na atuação de professores e alunos nas disciplinas;

d) utilizar os resultados processualmente e produtivamente 

com o intuito de promover inovações no ensino, na pesqui-

sa, na extensão e na cultura;

e) relacionar de forma sistemática e abrangente os resultados 

da pesquisa de opinião com demais informações relativas ao 

corpo docente e discente, como o rendimento acadêmico, o 

programa de formação continuada, os indicadores de avalia-
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ção externa, a utilização do acervo, a avaliação dos projetos 

pedagógicos, a produção científica e tecnológica docente e 

discente e os indicadores de bolsas e financiamentos.

Como é possível inferir a partir do exame do passado, não é 

exagero dizer que o processo de Avaliação Institucional está consolidado 

na Univali – o que não significa dizer que esse processo tenha alcançado 

seu ponto ótimo de eficiência (esta, entendida aqui, como o conjunto de 

meios e procedimentos para atingir os resultados previstos). Entende-se, 

assim, que o processo de coleta, tratamento e divulgação dos dados sem-

pre poderá (e deverá) ser aperfeiçoado quanto aos meios e procedimentos 

técnicos envolvidos.

Embora se possa considerar que o processo esteja consolidado, 

sabe-se que é necessário um investimento permanente na sensibilização 

da comunidade acadêmica para a importância da Avaliação Institucional, 

de modo a atingir níveis crescentes de participação não apenas na etapa 

do levantamento de dados (resposta aos questionários), mas, principal-

mente, na discussão dos resultados e no planejamento das ações futuras. 

Por outro lado, é necessário atentar para as especificidades das 

diferentes áreas do conhecimento abrigadas na Univali, notadamente na 

análise e interpretação dos resultados da avaliação; em outras palavras, a 

unicidade do instrumento de avaliação, comum para os cursos de todas 

as áreas, não deve conduzir à análise, interpretação e uso (ou aplicação) 

de seus resultados que desconsidere tais especificidades. 

É necessária uma atenção permanente para evitar que a tendên-

cia à padronização dos procedimentos da Avaliação Institucional expulse 

do seu processo a reflexão e o senso crítico de todos os envolvidos, pois a 

aparente simplificação da avaliação oferecida pelos números pode estimu-

lar uma visão limitada e incompleta de sua complexidade e importância.
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Nota explicativa:

1 Optou-se pelo detalhamento do instrumento de coleta de dados da graduação presen-
cial, considerando que essa modalidade responde por quase 90% do universo de alunos e 
professores da pesquisa.
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SITUANDO O PERCURSO DA UNIDAVI NO CAMPO DA 

AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL

Udo Oscar Siebert*

Susana Gauche Farber*

Marco Aurélio Butzke*

1 INTRODUÇÃO

Como a avaliação envolve, essencialmente, processos de cons-

trução e reconstrução, assim também ocorre na Universidade para o De-

senvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi), Instituição que busca 

constantemente avanços e melhorias em sua atuação. 

O Programa de Avaliação Institucional das Universidades Bra-

sileiras (PAIUB) foi criado na década de 1990 com o propósito de avaliar 

a qualidade do trabalho nas universidades. Na Unidavi, o processo de 

Avaliação Institucional iniciou em 1997, em consonância com o PAIUB, 

buscando se preparar para a instalação da Universidade em Acompanha-

mento. Uma equipe formada por quatro professores foi designada para 

pesquisar alternativas e meios para fazer a Avaliação Institucional na Ins-

tituição de Ensino Superior (IES).

Como o PAIUB sofria fortes críticas em relação à sua eficácia, 

a Acafe promoveu, em parceria com a Universidade Federal de Santa 

Catarina (UFSC), um curso sobre eficiência e produtividade da IES, ob-

jetivando servir de suporte às instituições. As IESs vinculadas à Acafe 

_______________
* Professores do Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí; 
udo@unidavi.edu.br
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participaram do curso, no entanto, em razão da necessidade de formação 

específica nas áreas de Matemática e Estatística para acompanhamento 

do conteúdo, o resultado não atingiu as expectativas, ocorrendo um índi-

ce de evasão bastante alto. 

A definição das dimensões a serem avaliadas pautou-se nas 

orientações da Acafe e do Conselho Estadual de Educação (CEE) e tam-

bém no desejo de passar da condição de Fundação para a de Universidade. 

As dimensões que sustentaram o início do processo de Avaliação Institu-

cional são as seguintes:

a) Projeto Político Pedagógico;

b) suficiência das bases físicas;

c) adequação de laboratórios, incluindo os de informática, ofi-

cinas e demais ambientes e equipamentos indispensáveis à 

execução do currículo;

d) qualificação do corpo docente;

e) acervo bibliográfico; 

f) regime de funcionamento de bibliotecas.

Com o desejo da implantação da Universidade e à luz de concei-

tos pesquisados pela equipe de quatro professores, a Unidavi desenhou 

seu processo avaliativo com as seguintes características:

a) utilizar método científico;

b) estudar aspectos da realidade;

c) conhecer previamente o objeto a ser avaliado;

d) tecer meios para avaliar pontos que permitam a tomada de 

decisões;

e) estabelecer parâmetros de comparação entre o real e o 

desejado.



161

Situando o percurso da Unidavi no campo da avaliação institucional

Com o intuito de iniciar o processo de avaliação e identificar 

os parâmetros para a construção do instrumento de coleta de dados, op-

tou-se por uma ferramenta de levantamento de dados desenvolvida nos 

Estados Unidos, posteriormente aperfeiçoada na Alemanha, onde foi ba-

tizada de Zoop, e introduzida no Brasil no início da década de 1990, pela 

Fundação Empreender – aqui conhecida com o nome Metaplan (tarjetas 

coloridas que identificam o que está bom e o que precisa mudar).

Foram escolhidas cinco dimensões iniciais para identificar os in-

dicadores de serviços, com base no Sistema de Gestão da Qualidade em 

Serviços (Serviqual) e definidos, em cada dimensão, os pontos fortes e os 

pontos que necessitavam de melhorias, além de estabelecer as referências 

e os parâmetros desejados para cada elemento da dimensão avaliada.

Os elementos avaliados foram:

a) desempenho docente;

b) desempenho discente;

c) desempenho do egresso na comunidade;

d) currículos e programas dos cursos;

e) infraestrutura relacionada ao desempenho das atividades de 

ensino de graduação (espaço físico, equipamentos e mate-

riais técnicos);

f) recursos humanos: sua dimensão, funções, qualificação e 

desenho.

Nesse processo inicial, com a utilização da ferramenta Meta-

plan, foram desenvolvidos instrumentos de levantamento de dados e 

questionários com questões fechadas, denominadas Perfil. Para cada ele-

mento avaliado, o respondente (aluno, professor, funcionário técnico-

-administrativo ou membro da comunidade) selecionava, por ordem, as 
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três características que considerava mais importantes. Com a ferramenta 

Serviqual, levantava-se o gap entre os parâmetros: nota recebida (real) na 

avaliação e nota ideal (desejada). A diferença que emergia dos parâmetros 

apontava as prioridades e as necessidades para a tomada de decisões.

Esse processo de avaliação tinha como fundamento o PAIUB 

nas dimensões que atendiam à legislação vigente nesse período, no sen-

tido de viabilizar o credenciamento da Universidade. Em 1998, foi auto-

rizada a Universidade em Acompanhamento e, em 2001, foi credenciada 

em caráter definitivo a Universidade para o Desenvolvimento do Alto 

Vale do Itajaí.

Em maio de 2002, o grupo que conduzia o processo de Avalia-

ção Institucional foi desfeito e a tarefa recaiu sobre uma pessoa apenas; 

como consequência, muitas tarefas foram simplificadas ou eliminadas. O 

questionário aplicado para o levantamento de dados foi simplificado e, a 

partir desse momento, a relação de perfis com base no Sistema de Gestão 

da Qualidade em Serviços foi abandonada.

No ano de 2004, assumiu um novo grupo de gestão e a Unidavi 

reiniciou a caminhada da Avaliação Institucional, com grandes mudan-

ças na legislação brasileira, com o encerramento do PAIUB e a criação 

das novas diretrizes estabelecidas pelo Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes – Lei n. 10.861), cuja perspectiva de avaliação 

está embasada na formação, regulação e emancipação. 

Na ocasião, respondia pela avaliação institucional na Unidavi 

apenas uma professora, que aprendia com o desenvolvimento do proces-

so e não tinha vínculo com o conhecimento produzido anteriormente. 

Ela assumiu a Avaliação Institucional e trouxe um novo olhar sobre o 

processo de avaliar: utilizando a análise do discurso, aplicou à avaliação 

o método qualitativo. Infelizmente, em razão da quantidade de infor-

mações, o processo não foi finalizado e, no ano seguinte, retomou-se o 

método quantitativo. 
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A partir de 2004 até 2006 houve um período de adaptações e as-

similação das novas diretrizes, no qual a Acafe teve uma participação im-

portante para a construção coletiva de um documento que veio facilitar e 

uniformizar os procedimentos avaliativos das instituições associadas. No 

entanto, outra fragilidade se apresentava nesse contexto: o novo grupo 

gestor tinha dificuldades de compreender e assimilar a finalidade maior 

da Avaliação Institucional, sua importância e relevância nos processos 

decisórios e de planejamento institucional. 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA) foi constituída na IES 

em 2004, resultado da exigência legal. No princípio, uma comissão de 

quatro representantes foi formada e, alguns meses após, uma nova co-

missão de nove pessoas foi nomeada. A partir dessa comissão, a coorde-

nação da CPA e da Avaliação Institucional ficou sob a responsabilidade 

da mesma pessoa. A ação da CPA na Unidavi, por algum período, voltou-

-se à sensibilização e, posteriormente, passou a conduzir efetivamente o 

processo avaliativo da IES.

Em 2010, uma nova pessoa assumiu a Avaliação Institucional 

com o objetivo de estimular na gestão o entendimento de que os resul-

tados da avaliação devem servir de suporte para o delineamento de ações 

referentes a tais resultados. A CPA nesse período foi formada por uma 

nova comissão sob nova coordenação. 

Atualmente, na Unidavi, a CPA e a Avaliação Institucional as-

sumiram um grande desafio: constituir, com o trabalho de ambos os gru-

pos, uma base de dados com informações para a tomada de decisões com 

maior grau de assertividade por parte da gestão. No ano 2012, uma nova 

comissão para a CPA foi criada e a Avaliação Institucional novamente 

retomou os trabalhos a partir da constituição de um grupo. 

A CPA tem conseguido desenvolver uma relação mais próxima 

da atual gestão, e a Reitoria, um vínculo de maior comprometimento e 

aproximação com a comissão, o que torna os trabalhos mais exequíveis 
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e contribui para estabelecer um comprometimento maior com todos os 

outros setores. A principal atividade da CPA, atualmente, consiste em 

verificar se as metas pontuadas no Plano do Desenvolvimento Institu-

cional (PDI) e no planejamento interno estão sendo executadas. A Co-

missão dispõe de um alto grau de autonomia e autoridade, reportando-se 

somente ao Reitor.

O grupo responsável pela Avaliação Institucional, constituído 

por seis pessoas, realiza reuniões semanais. A equipe tem por objetivo 

avançar na Avaliação Institucional por meio de consistentes pesquisas, 

buscando:

a) quebrar o mito “que a avaliação é para punição”;

b) ampliar as informações para a tomada de decisões da gestão;

c) conscientizar os alunos para a avaliação;

d) ter amostragem válida por curso.

A Avaliação Institucional hoje se utiliza do método quantitati-

vo. A coleta de dados é realizada por questionários on-line. O instrumento 

da avaliação discente foi revisto e construído com base no instrumento 

do Exame Nacional de Desenvolvimento de Estudantes (Enade). Está di-

vidido em blocos (eixos temáticos): avaliação do docente; avaliação da 

disciplina; autoavaliação, avaliação do curso e infraestrutura. O método 

qualitativo irá completar o processo de avaliação. Até então, a pesquisa 

qualitativa foi realizada de forma sutil e em questões pontuais detecta-

das na avaliação quantitativa. O atual grupo pretende complementar a 

avaliação do discente com uma abordagem qualitativa, diante das fragili-

dades apontadas nos resultados levantados quantitativamente. O grupo 

decidiu que os resultados somente serão apresentados após a análise dos 

resultados desses dois métodos (quanti-quali).
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Após a coleta e a análise dos dados, a Avaliação Institucional 

é responsável pela comunicação dos resultados da avaliação à Reitoria 

por um relatório. Diante desse relatório, o Reitor repassa orientações aos 

órgãos executivos responsáveis, para que providenciem a comunicação 

ao seu respectivo setor. Consequentemente, espera o estabelecimento de 

metas para as melhorias necessárias. A CPA acompanha o que foi previa-

mente planejado internamente e monitora as ações.

A disseminação dos resultados para a comunidade acadêmica 

ocorre por folders, flyers, exposição pelos coordenadores, campanhas re-

alizadas pela Avaliação Institucional (formação docente) e site da IES. 

Percebe-se que esse processo de comunicação ainda é insuficiente e preci-

sa ser otimizado. 

A Unidavi tem buscado atender, por meio da Avaliação Institu-

cional, aos interesses de todos seus atores sociais, governos, dirigentes, 

comunidade acadêmica, pais e alunos. Entende-se que o processo é com-

plexo, porém, de extrema importância para que a Instituição supere seus 

desafios e avance buscando uma educação de excelência.




