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Resumo: As reflexões nas universidades não são isoladas na sua indissociabilidade: 

ensino, pesquisa e extensão, mas está relacionada com instâncias muito além da prática, 

como por exemplo, a gestão universitária. Essa temática tem sido cada vez mais 

debatida numa tentativa de promover e debater uma gestão universitária detentora de 

estratégias claras, que ouça e dê voz à comunidade acadêmica, com vistas a uma 

formação universitária de qualidade e globalizada. Haja vista as politicas educacionais 

para regulação do ensino superior, a universidade, embora tenha autonomia, presta 

contas à sociedade, e essa, por sua vez, tem exigido incisivamente respostas às suas 

exigências. Um dos meios fundamentais de escuta da comunidade acadêmica e da 

promoção da qualidade do Ensino Superior ocorre via CPA - Comissão Própria de 

Avaliação, responsável por conduzir as autoavaliações institucionais, as quais são 

obrigatórias frente aos processos do SINAES - Sistema Nacional Avaliação da 

Educação Superior, do Ministério da Educação. Sobretudo, as avaliações têm papel 

essencial no desenvolvimento e proposição de melhorias nas instituições e, podem 

servir como insumos para o planejamento estratégico institucional. Esse estudo 

caracteriza-se uma pesquisa qualitativa exploratória e objetiva demonstrar como ocorre 

a articulação entre os resultados das autoavaliações e o planejamento em Instituições de 

Ensino Superior (IES). Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

responsáveis pela CPA e Planejamento Estratégico ou PDI – Plano de Desenvolvimento 

Institucional, em IES privadas e públicas no Estado do Rio Grande do Sul e análise de 

conteúdo. Os resultados demostram consciência dos entrevistados diante da importância 

em existir articulação entre a autoavaliação e os processos de planejamento estratégico, 

contudo, não há relatos de metodologias, em nenhuma das instituições, que determine 

um padrão de aplicação dessas atividades sincronizadas, ou seja, a articulação ocorre 

conforme a necessidade, por meio de relatórios para a reitoria e para coordenadores de 

cursos. Por fim, há uma proposição de como as universidades podem articular a 

Autoavaliação e Planejamento visando obter melhores resultados. 
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Introdução 

 

Uma gestão consistente que proporcione qualidade e sustentabilidade é uma das 

preocupações constantes da gestão e governança das Instituições de Ensino Superior 
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(IES) atualmente. Em virtude das atuais restrições financeiras, consequência da crise 

brasileira, uma gestão acadêmica consistente tem sido fundamental para a perenidade e 

o desenvolvimento organizacional. Contudo, a preocupação não fica restrita somente 

nas perspectivas financeiras, mas, sobretudo, com os aspectos legais e indicadores 

relativos ao Sistema Nacional Avaliação da Educação Superior (SINAES). 

Desta forma, a relevância desta pesquisa é justificada pela importância em 

conhecer as ações que as universidades têm realizado em favor da melhoria da gestão, 

ao atendimento aos requisitos legais, bem como, as demandas da sociedade e 

finalmente, a necessidade de analisar se há sincronismo entre os planos da instituição 

estejam eles formalizados no Planejamento Estratégico ou no Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI). Portanto, o presente trabalho tem como objetivo 

demostrar os resultados da análise se existe articulação entre a autoavaliação 

institucional e os processos de planejamento em Instituições de Ensino Superior no Rio 

Grande do Sul. 

 

Marco Teórico 

 

Avaliação e Autoavaliação Institucional 

 

O sistema de Educação Superior no país tem passado por muitas transformações, 

as quais iniciaram nas décadas de 70 e 80 com as políticas econômicas e sociais. 

Observa-se, embora a atual situação econômica do país retrate estagnação, que houve 

um expressivo crescimento do número de instituições educacionais, em especial aquelas 

com fins lucrativos. Assim sendo, o governo federal precisava controlar aspectos 

relativos à qualidade e à avaliação dessas instituições que começavam a surgir. 

Conforme consta na obra acerca do SINAES (BRASIL, 2009), nestes últimos 

anos, com a emergência de um mercado educacional globalizado, as reformas neste 

nível de ensino se dinamizaram, de modo especial diversificando os provedores, os 

tipos de instituições, os perfis dos docentes, disponibilizando novas ofertas educativas, 

ampliando as matrículas e apresentando um aumento crescente das demandas e da 

competitividade. Por outro lado, a globalização educacional e a internacionalização do 

conhecimento, em resposta aos desafios da globalização econômica, trazem consigo o 

enorme desafio de a educação superior conciliar as exigências de qualidade e inovação 

com as necessidades de ampliar o acesso e diminuir as assimetrias sociais. 



 

Ao longo dos anos, o governo federal optou por várias alternativas de avaliação 

até que em 2004 criou o SINAES. Criado pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, o 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) é formado por três 

componentes principais: a avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos 

estudantes, também conhecido como ENADE. O SINAES avalia todos os aspectos que 

giram em torno desses três eixos: o ensino, a pesquisa, a extensão, a responsabilidade 

social, o desempenho dos alunos, a gestão da instituição, o corpo docente, as instalações 

e vários outros aspectos (BRASIL, 2004). 

Em linhas gerais, a avaliação da Educação Superior deve apresentar, como 

marcas essenciais, dentre outras, as seguintes características: justiça, rigor, efetividade, 

integração, globalidade, participação, eficácia formativa, efetividade social, 

flexibilidade, credibilidade, legitimidade, institucionalidade, continuidade, respeito à 

identidade institucional, sistematização (BRASIL, 2009, p. 101). A proposta do 

SINAES é uma avaliação sistêmica e focada nas IES que consiga realizar ao mesmo 

tempo as funções de avaliação e de regulação. Independente de sua natureza jurídica e 

de seus propósitos, as IES precisam ser entendidas como instituições sociais e, enquanto 

tais devem ser avaliadas e se deixar avaliar periodicamente. (DIAS SOBRINHO, 2010). 

A modalidade Avaliação Institucional é compreendida em duas fases: a 

Autoavaliação, coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) da instituição, 

orientada pelas diretrizes específicas; e a Avaliação Externa, realizada por comissões 

designadas pelo INEP, que tem como referência os padrões de qualidade para a 

educação superior expressos nos instrumentos de avaliação e os relatórios das 

autoavaliações. O processo de avaliação externa, independentemente de sua abordagem, 

orienta-se por uma visão multidimensional, que busque integrar suas naturezas 

formativas e de regulação numa perspectiva de globalidade. 

A CPA é um órgão independente dentro de uma IES e desempenha um papel 

importante no trabalho de definição de estratégias de gestão. Uma CPA atuante pode 

fornecer subsídios para que os gestores de uma instituição de ensino superior possam 

buscar resultados compatíveis com uma qualidade sustentável e principalmente, 

proporcionar aos gestores institucionais uma visão além daquelas limitadas aos aspectos 

regulatórios e índices de rankings. Cabe ao gestor e a coordenação da CPA analisar os 

relatórios e fazer deles uma ferramenta efetiva de melhorias. Segundo SCAGLIONE, 

(2011): 

 

Os resultados das avaliações realizadas pela CPA e pelo INEP devem 

alimentar o processo contínuo de aperfeiçoamento do desempenho da IES e 



 

servem como ferramenta para o planejamento de ações de melhoria 

permanente da qualidade e pertinência das atividades desenvolvidas.  

 

O foco da avaliação está na contínua qualificação da formação acadêmica e 

profissional e da missão da instituição. A avaliação implica compromisso com o 

questionamento, com a crítica, com a expressão do pensamento divergente (BRASIL, 

2009).  

Para Dias Sobrinho (2010) cada instituição é única e só pode ser comparada 

consigo mesma, num interstício de tempo. Segundo o autor:  

 

A avaliação institucional não é a soma de pequenas análises isoladas ou a 

justaposição de avaliações episódicas e pontuais. Ela é uma ação global, não 
apenas relativamente ao objeto que é a universidade compreendida 

integralmente em todas as suas dimensões, relações e processos, mas também 

quanto ao sujeito que é um sujeito coletivo, potencialmente todo o universo 

de docentes e estudantes.  

 

Gestão das Instituições de Ensino Superior  

 

Para Nobrega (2004), gestão é um conjunto de conhecimentos codificados, cujo 

foco é a obtenção de resultados. O autor reforça que gestão é um processo pragmático. 

O que interessa é o resultado não o esforço. A ciência da gestão tem tudo a ver com o 

aprendizado. É, na verdade, uma ciência de aprender a entender as circunstâncias e agir 

de acordo com ela. 

Até pouco tempo, a preocupação dos responsáveis pela gestão acadêmica se 

restringia a organizar currículos e capacitar professores, atualmente, devem assumir 

outros compromissos relativos à gestão financeira e administrativa, ao planejamento, 

considerando a sobrevivência da IES. Braga (2005) afirma que as instituições de ensino 

representam um sistema aberto, devido estarem em permanente intercambio com o seu 

ambiente. Segundo o autor, em um sistema aberto, como o setor educacional, uma 

grande quantidade de forças de diferentes dimensões e naturezas atuam, se renovam a 

todo o momento e interferem permanentemente no estado final do sistema. Observando 

esta definição, entende-se que a avaliação institucional, se bem utilizada pode servir 

como insumo para a gestão da organização. 

Ao falar sobre as IES sejam elas públicas ou privadas torna-se essencial que haja 

uma gestão que planeje e melhore seus indicadores, bem como, das metas do Plano de 

Desenvolvimento Institucional. Essas organizações, independente de sua origem, 

precisam ter planos e políticas capazes de conduzi-las à perenidade institucional, sendo, 

portanto, a base para sua responsabilidade social. 



 

Dentro desta realidade, o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) é 

considerado uma carta de intensões que visa um plano de ação. No entanto, o PDI, em 

virtude de sua especificidade, pode ser considerado como um modelo de planejamento 

estratégico do segmento da educação. É, portanto, um documento legal de planejamento 

e gestão que considera não somente a identidade da IES no que diz respeito à sua 

filosofia de trabalho, à missão, às estratégias, mas também as diretrizes ligadas às ações 

didático-pedagógicas, administrativas, de infraestrutura e orçamentárias. 

O PDI é o plano que deve ser elaborado pelas IES e apresentado ao Ministério 

da Educação. Contudo, pode ser uma ferramenta essencial que proporciona uma visão 

de longo prazo, tanto relativos aos aspectos de missão, políticas e visão institucionais 

como também, questões específicas de produção acadêmica, tudo obviamente, traduzido 

em objetivos e metas. Desta forma, se bem elaborado, é sim uma forma de 

Planejamento da IES. Pode-se considerar que esse documento é uma forma de planejar 

ações e, portanto, a partir dele, a instituição direciona seus esforços para desencadear o 

processo de planejamento e definição de suas estratégias. De acordo com Tavares 

(2013) o plano estratégico é um documento específico e demonstra graficamente as 

decisões, objetivos, ações e operações definidas no nível estratégico de um processo de 

gestão. São elaborados e detalhados com a finalidade de orientar o desenvolvimento do 

processo estratégico de uma organização, estabelecendo de forma visual, clara e 

objetiva os objetivos estratégicos, táticos e operacionais a serem executados. 

A governança universitária precisa estar pautada em apresentar números que 

demostrem a dimensão e a complexidade da IES. A avaliação e a transparência de seus 

dados, relatórios, indicadores devem fazer parte do cotidiano do gestor, e sendo assim, 

torna-se importante a existência de indicadores específicos educacionais e não somente 

parâmetros empresariais convencionais de rentabilidade, liquidez, endividamento, ou 

seja, os indicadores sociais e de produção acadêmica são obrigatórios para uma gestão 

sustentável que vise a perenidade. 

Ainda nessa linha de considerações, novos cenários têm se apresentado, e desta 

forma, o ensino superior passou e tem passado por grandes avanços, de importância 

econômica e social. As IES, por sua vez, têm buscado constantemente alternativas e 

métodos para a melhoria de sua estratégia e planos. Consequência disso, observa-se um 

crescimento do número de IES que usam o Planejamento Estratégico como modelo de 

gestão, além do Plano de Desenvolvimento Institucional. 

Segundo Mintzberg et al. (2006, p. 291):  

 



 

Devemos realmente dizer que organizações efetivas se engajam em 

planejamento, pelo menos quando elas exigem a implementação formalizada 

de suas estratégias. Assim, estratégia não é consequência do planejamento, 

mas sim seu ponto de partida. O planejamento ajuda a transformar a 

estratégia pretendida em estratégia realizada, dando o primeiro passo que 

acaba levando a implementação. 

 

Metodologia 

 

Para objeto desta pesquisa foi escolhida a Pesquisa Exploratória, uma vez que 

seu objetivo é prover a compreensão do problema enfrentado pelo pesquisador. 

Malhotra (2001) afirma que a pesquisa exploratória é usada em casos nos quais é 

necessário definir o problema com maior precisão, identificar cursos relevantes de ação 

ou obter dados adicionais antes que se possa desenvolver uma abordagem. Ainda, as 

informações necessárias são definidas apenas ao acaso neste estágio e o processo de 

pesquisa é flexível e não estruturado.  

Foi utilizado o procedimento de Pesquisa Qualitativa de Abordagem Direta, 

tendo como técnica essencial, as entrevistas em profundidade. Malhotra (2001) afirma 

que Entrevista em Profundidade é uma entrevista não-estruturada, pessoal em que um 

único respondente é testado por um entrevistador capacitado, para descobrir motivações, 

crenças, atitudes e sensações subjacentes sobre um tópico. A pesquisa utilizou a técnica 

não probabilística com amostragem por julgamento. Consiste em lidar com amostragem 

em que os elementos são selecionados com base no julgamento do pesquisador. Este, 

exercendo seu julgamento ou aplicando sua experiência, escolhe os elementos a serem 

incluídos na amostra, pois os consideram representativos da população de interesse, ou 

apropriados por algum outro motivo (Malhotra, 2001). 

O campo empírico são Instituições de Ensino Superior (IES). O critério para a 

amostra foi: Faculdades e ou Universidades particulares e públicas que tenham tradição 

e impacto na sua comunidade, situadas no Estado do Rio Grande do Sul. A escolha 

propôs determinar uma amostra de instituições privadas e públicas, a fim de observar 

diferentes percepções dos pesquisados. Desta forma: Instituição A – Universidade 

Privada – Entrevistados 1: Coordenador da CPA, Entrevistado 2: Responsável pelo 

Planejamento. Instituição B – Universidade Pública – Entrevistado 3: Coordenador da 

CPA. Entrevistado 4: Responsável pelo Planejamento. Instituição C – Universidade 

Privada – Entrevistado 5: Coordenador da CPA. Entrevistado 6: Responsável pelo 

Planejamento. Instituição D – Faculdade Privada – Entrevistado 7: Coordenador da 

CPA. Entrevistado 8: Responsável pelo Planejamento. 



 

Utilizou-se a estratégia de análise de dados denominada Análise de Conteúdo. 

Pode-se dizer que análise de conteúdo é uma técnica refinada, que exige muita 

dedicação, paciência e tempo do pesquisador, o qual tem de se valer da intuição, 

imaginação e criatividade, principalmente na definição de categorias de análise. Para 

esta pesquisa, a base é a conceituação de Bardin (2006), bem como, as etapas da técnica 

explicitadas. Bardin (2006, p. 38) refere que a análise de conteúdo consiste em: um 

conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens. A intenção da análise 

de conteúdo é a inferência de conhecimentos relativos às condições de produção (ou 

eventualmente, de recepção), inferência esta que recorre a indicadores (quantitativos ou 

não).  

 

Resultados 

 

Com base nos objetivos desta pesquisa, neste capítulo serão apresentados os 

resultados a partir das categorias determinadas, sendo elas: 1) Estrutura da CPA; 2) 

Processos de Planejamento nas IES; 3) Articulação entre Planejamento e Autoavaliação. 

1) Estrutura da CPA: A CPA das IES entrevistadas são semelhantes, tendo em 

vista seu papel legal. O artigo 11 da Lei número 10.861, de 14 de abril de 2004 que 

institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES determina 

que cada instituição de ensino superior, pública ou privada, constitua a Comissão 

Própria de Avaliação – CPA. As IES A, B e C declaram seus pressupostos, atividades e 

ações de qualificação executadas pelas Comissões de Avaliação em suas páginas na 

Internet, exceto a Instituição D que expõe declarações mais genéricas. As avaliações 

institucionais em todas as Instituições pesquisadas são respondidas via portal do aluno, 

ou seja, todas são em meio eletrônico e nas quatro pesquisadas são gerados relatórios 

que são estratificados pelas Comissões de Avaliação que entregam as áreas pertinentes, 

coordenações e para a reitoria. Ainda nesse quesito, a maioria entrevistados afirma que 

monitorar é difícil, pois o relatório é extenso, tendo em vista que as instituições são 

grandes, com muitos alunos, diretores e coordenadores. A disseminação dos resultados 

e o tratamento dos dados referentes às manifestações nas avaliações é um desafio para 

as quatro Instituições analisadas. As ações que as quatro IES fazem é expor os 

resultados no Portal do Aluno e também, no caso na Instituição D, colocar as 

informações gerais em quadros murais, no hall de entrada e banners nos corredores e na 

sala dos professores.  



 

2) Processos de Planejamento nas IES: Todas as instituições entrevistadas 

apresentavam áreas específicas onde são determinadas, analisadas e acompanhadas as 

estratégias da Instituição. Seja fazendo uso da metodologia do Planejamento Estratégico 

ou apenas o PDI. Portanto, tais áreas podem ser declaradas como direcionadoras das 

ações estratégicas da IES. Apenas uma dentre as três instituições avaliadas – Instituição 

B - não possui Planejamento Estratégico, mas sim o PDI como direcionador de seus 

planos. As demais, sendo a A, C e D utilizam os processos de planejamento estratégico 

articulados ao PDI. Torna-se evidente que a cada dia mais as instituições de ensino 

estão buscando se profissionalizar em termos de planejamento e execução de suas 

atividades.  

3) Articulação entre Planejamento e Autovaliação: haja vista o objetivo principal 

dessa pesquisa, uma pergunta chave foi feita para todos os entrevistados, sejam eles 

responsáveis pela CPA ou pelo Planejamento Estratégico e PDI. A pergunta era se na 

opinião do entrevistado, havia articulação entre a CPA e o Planejamento 

estratégico/PDI. As respostas foram bem significativas e revelam que a articulação entre 

esses dois processos não ocorre de maneira positiva e articulada. O entrevistado 1 

reforça: “É difícil responder sim ou não. Em certa medida há, mas tem muitas coisas 

para melhorar, há muitas coisas a avançar. Há muitos anos este é o objetivo da IES: 

esta articulação entre avaliação e o planejamento”. A pesquisadora questiona o que 

falta para chegar ao que se quer, e ele responde que seria a sistematização de processos. 

Para ele, “muitas coisas não estão claras, acontecem, mas é acidental”. O entrevistado 

2, também da Instituição A, afirma que o desafio é alinhar os planos da IES: 

Planejamento Estratégico, Plano de Gestão da Reitoria e o PDI, pois os cronogramas 

muitas vezes não batem. O entrevistado 3 da Instituição B, a qual tem o PDI como 

direcionador das estratégias institucionais, afirma que para a construção do PDI foram 

utilizadas informações provenientes das autoavaliações. Para ele: “Precisamos evoluir 

ainda para algo que seja mais automático, no sentido de esperar um resultado para 

poder se planejar melhor e estamos em fase de construção deste cenário”. Como 

sugestão para melhorar a articulação, ele afirma “Talvez ocorrer fóruns de apresentação 

de resultados institucionais, com a apresentação dos resultados, ficando claro, onde se 

encontram e o que precisa melhorar”. O entrevistado 4 da Instituição B declara: “Não é 

uma articulação natural e sistêmica, mas mais quando há necessidades”. Aponte ainda: 

“a CPA é um órgão vital dentro da IES e tem autonomia, deve informar de forma clara 

e transparente a reitoria, pois eles têm interesse em se conhecer e saber o que está 

acontecendo”. Conforme o entrevistado 6: “Existe sim, especialmente pelo MEC – onde 



 

se exige o PDI e a CPA. Também existe quando o relatório chega para a reitoria, mas 

não existe uma relação mais fina, não existe uma relação direta, em função de ter 

muitas informações”. 

 

Considerações Finais 

 

Não se pode perder de vista que a autoavaliação, um dos processos do SINAES, 

é uma forma de obter informações relevantes acerca da Instituição de Ensino Superior, 

ou seja, é um olhar para dentro, e desta forma, ter a possibilidade de transformar as 

informações provenientes de alunos, professores e técnicos administrativos em 

estratégias e planos. Além da autoavaliação, neste estudo também foram pesquisados os 

processos relativos ao Planejamento Estratégico e ao Plano de Desenvolvimento 

Institucional. Nas Instituições pesquisadas, apenas uma delas não aplicava a 

metodologia do Planejamento Estratégico, mas sim o PDI. Embora, a IES não 

apresentasse um Planejamento Estratégico nos moldes conhecidos nas bibliografias, 

proferido por autores como Mintzberg, ficou evidente que o PDI é o direcionador das 

estratégias e planos dessa Instituição. 

Segundo a Escola de Aprendizado de Mintzberg et al. (2000) as estratégias 

aparecem primeiramente como padrões do passado, mais tarde, talvez, como planos 

para o futuro e, finalmente, como perspectivas para guiar o comportamento geral. O 

aprendizado deriva de forma emergente, por meio do comportamento que estimula o 

pensamento retrospectivo para que se possa entender a ação. As estratégicas são 

tomadas por quem quer que tenha condições e recursos para poder aprender. Portanto, 

as estratégias podem emergir em qualquer lugar e de forma livre. 

As demais instituições entrevistadas possuem o Planejamento Estratégico como 

meio de gestão visando a elaboração da sua Missão, Visão, Valores, Políticas, Objetivos 

e Metas, Para essas instituições, o Planejamento Estratégico, bem como, as áreas 

responsáveis pela condução dele, são percebidas internamente com olhares positivos e 

proporcionam uma condução e acompanhamento dos objetivos e metas de forma 

abrangente e coordenada, gerando resultados satisfatórios até então para as instituições. 

Por fim, nas instituições analisadas, ficou evidente que a articulação entre a 

autoavaliação e o planejamento, seja ele Estratégico ou o PDI não se apresentam de 

maneira articulada e positiva. Desta forma, o fluxo proposto a seguir oferece uma visão 

resumida da autoavaliação a partir da tabulação de seus resultados, ou seja, as fases 

iniciais. Já com relação ao Planejamento, a sistemática parte do pressuposto que as 



 

Instituições já têm Planejamento ou o PDI e de forma sintética traz as fases as quais a 

maioria das organizações seguem para seu planejamento. 

 

FIGURA 1 - Fluxo de Articulação entre Autoavaliação e Planejamento 

 
Fonte: Elaborado pela autora 

 

Conclui-se que existe a possibilidade de melhorar a articulação entre 

planejamento e autoavaliação, porém, as Instituições de Ensino Superior devem criar 

métodos e procedimentos a fim de que haja sincronicidade entre ambos. A despeito 

disso, o Ministério da Educação, através do Instrumento de Avaliação Institucional 

(BRASIL, 2014), dá sinais concretos de que os processos de avaliação internos ou 

externos contribuam de forma efetiva com o Planejamento e a Gestão Institucional, 

tendo como foco primordial a melhoria da qualidade do ensino superior. 
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