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Resumo: O papel das universidades no século XXI, diante das novas realidades que a atual 

conjuntura histórica apresenta, tem sido uma das questões que preocupam e ocupam 

pesquisadores e gestores da educação. Para encontrar respostas a esta questão, cabe fazer uma 

análise da prestação de serviços à comunidade realizada pelas instituições de ensino superior. 

Trata-se de uma questão complexa, que remete a definições das relações de trabalho na 

sociedade em geral, do conhecimento institucional e da adequação dos currículos às 

competências pessoais e profissionais a serem desenvolvidas pelas instituições educativas. Na 

perspectiva de novos olhares e aprendizados, relata-se a iniciativa da Pró-Reitoria de 

Graduação da Universidade Estadual do Maranhão, por meio do Programa de Qualidade na 

Graduação, que se propõe a propiciar melhores resultados no desempenho acadêmico dos 

alunos. O Programa de Qualidade dos Cursos de Graduação da UEMA tem por objetivo 

melhorar a qualidade dos cursos de Graduação com o propósito de alcançar padrões que 

viabilizem o reconhecimento nacional e internacionalmente da Universidade, visando a 

creditação dos seus cursos. Ao mesmo tempo em que insere iniciativas para o combate à 

evasão no Ensino Superior, a instituição fundamenta-se numa postura de estimular novas 

práticas pedagógicas, norteadas por inovação ao nível pedagógico e tecnológico. Espera-se, 

com este Programa, minimizar e/ou equacionar os impactos da evasão na graduação, visto que 

este programa envolve professores, acadêmicos e gestores na busca de tais soluções. 
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Introdução 

 

Este artigo propõe algumas reflexões a respeito do Programa de Qualidade da 

Graduação, da Universidade Estadual do Maranhão que tem como um dos seus principais 

objetivos alcançar padrões que viabilizem o reconhecimento nacional e internacionalmente da 

Universidade, visando a creditação dos seus cursos. 

Sabe-se que alcançar tais padrões exigirá um esforço conjunto de acadêmicos, 

docentes, corpo técnico administrativo e Gestão Superior. Nessa perspectiva, concordamos 

com Cunha (2014) quando destaca que:  

 

A qualidade do ensino de graduação e dos possíveis indicadores que facilitem a 
orientação da sua avaliação procura olhar o fenômeno através de um viés cultural, 
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ou seja, aquele que contextualiza o cotidiano de nossas práticas acadêmicas e os 

discursos nela produzidos. Não há dúvida que o conceito de qualidade sofre o 

impacto da regulação decorrente das políticas educacionais e da representação da 

sociedade, com especial destaque ao que se manifesta nos meios de comunicação 

social. Entretanto, é preciso destacar que a cultura acadêmica é também, um 

importante fator que determina compreensões da qualidade do ensino de graduação 

(CUNHA, 2014. p.454). 

 

O Programa em questão foi instituído através da Resolução 

N.º978/2017CONSUN/UEMA. O seu escopo é formado de três grandes itens que envolvem: 

I. A Comissão de Acompanhamento do Programa de Qualidade dos Cursos da Uema; 

II. Da sua Execução;  

III. Da Avaliação da Graduação e Políticas Acadêmicas Associadas. 

 

Cada um desses itens contempla as dimensões do ensino e suas interfaces. A Pró-

reitora de Graduação (PROG) é a responsável pela execução e acompanhamento do Programa 

de Qualidade dos Cursos de Graduação. 

Os componentes da Comissão de Acompanhamento do Programa de Qualidade da 

Graduação da UEMA são compostos por nove membros, conforme composição a seguir: 

a) um representante da PROG, que é o(a) Presidente da Comissão de 

Acompanhamento do Programa de Qualidade dos Cursos; 

b) cinco representantes docentes, os quais deverão ser professores efetivos, com, no 

mínimo, cinco anos de experiência em ensino de Graduação na UEMA em 

diferentes modalidades; 

c) um representante dos técnico-administrativos, que exerça atividades diretas 

relacionadas à gestão e/ou ao acompanhamento da Graduação na UEMA; 

d) dois representantes discentes, que serão escolhidos por meio de indicação do 

Diretório Central dos Estudantes (DCE) dentre os estudantes que estejam 

regularmente matriculados em Cursos de Graduação nas diferentes modalidades, e 

que, obrigatoriamente, participem ou tenham participado nos últimos 24 meses de 

atividades de monitoria, pesquisa ou extensão acadêmica em projetos 

reconhecidos e aprovados por professores orientadores da UEMA, e que não 

tenham sofrido penalidade disciplinar, conforme as Normas Gerais do Ensino de 

Graduação. 

 

São atribuições da Comissão de Acompanhamento do Programa de Qualidade da 

Graduação da UEMA: 

I. auxiliar no acompanhamento de atividades da Graduação no que tange aos 



 

processos de Ensino e de Aprendizagem nos diversos Campi da UEMA; 

II. sugerir à PROG soluções para problemáticas relativas à Graduação a partir do 

desenvolvimento das atividades básicas de monitoramento; 

III. participar do planejamento e execução de encontros anuais com Diretores de 

Centros, de Cursos e Chefes de Departamentos para acompanhar medidas que 

vislumbrem o cenário de melhoria da Qualidade da Graduação da UEMA; 

IV. promover reuniões de estudo para atualização e contextualização de documentos 

oficiais referentes à qualidade dos Cursos de Graduação. 

 

O Programa de Qualidade da Graduação da UEMA deverá também apoiar e divulgar 

as seguintes ações: 

 

I. Aperfeiçoamento de plataformas de acesso digital, como bibliotecas digitais e 

coleções de acervos virtuais, que sejam voltadas para: 

a) inclusão de pessoas com necessidades especiais ao acesso à informação 

técnica, científica e pedagógica para garantir e/ou ampliar seu aprendizado, por 

meio do Núcleo de Acessibilidade da UEMA; 

b) implementação de nova cultura de integração de dados e informações da 

Graduação em todas as suas modalidades para colaborar com atividades de 

pesquisa e extensão na Universidade Estadual do Maranhão, que englobe as 

diversas áreas de conhecimento em que a Instituição atua; 

c) disponibilização, via “SigUEMA” e demais plataformas digitais, das 

produções técnicas e científicas elaboradas por docentes, técnico-

administrativos e discentes da Universidade Estadual do Maranhão, bem como 

obras digitais publicadas pela Editora da UEMA. 

 

II. Realização de Mostras Acadêmico-Científicas (MACs) em nível regional e de 

periodicidade anual nas diversas áreas de atuação da UEMA, no âmbito da 

Graduação, com o intuito de fomentar a divulgação científica nos diversos 

Centros/Campi da Universidade, compondo o calendário acadêmico anual da 

Instituição 

 

Dessa maneira, a UEMA, através da Pró-Reitoria de Graduação, propõem-se a levar a 

diante em sua gestão, através do Programa de Qualidade da Graduação, o que poderá 

influenciar em melhores resultados no desempenho dos alunos e consequentemente 



 

fortalecerá a Graduação.  

Ao mesmo tempo em que  insere iniciativas para o combate a evasão no Ensino 

Superior, fundamenta-se em uma nova postura ao estimular práticas pedagógicas 

emancipadoras e, norteadas por inovação no nível pedagógico. 

 

Marco Teórico 

 

Discutir a qualidade não é algo simples, haja vista que no campo acadêmico já existem 

muitos referenciais teóricos a respeito do tema e constitui-se em uma discussão que não se 

esgota.  

Para Marinho e Poffo (2016) no Brasil, a preocupação com a qualidade das 

Instituições de Ensino Superior (IES) iniciou-se a partir de 1995 com a implantação do 

conjunto de políticas setoriais de Ensino Superior. Passam, desde então, a necessitar de um 

aparato legal para dar sustentação e avaliação eficaz ao acompanhamento pelo MEC da 

expansão quantitativa das IES e diversificação do sistema do ensino superior brasileiro.  

A Lei de Diretrizes e Basse da Educação Nacional, em seu Art.43º, destaca o 

entendimento de qualidade, desse nível de ensino, quando afirma que a educação superior tem 

por finalidade: 

 

I - estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do 

pensamento reflexivo; II - formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, 

aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua; III - 

incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o 
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, 

desse modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; IV - 

promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação; V - suscitar o desejo permanente 

de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a correspondente 

concretização, integrando os conhecimentos que vão sendo adquiridos numa 

estrutura intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração. (Brasil, 

2012.) 

 

Marinho e Poffo, (2016) ressaltam que o conceito de qualidade, em sentido amplo, 

descreve uma característica particular de um empreendimento: produção de bens ou serviços. 

Neste enfoque, a expectativa da qualidade no segmento da educação é mensuravelmente 

maior do que em qualquer outro, uma vez que as instituições de ensino possuem por 

responsabilidade a formação integral do ser humano, sem descuidar de sua formação 

profissional. Os mesmos autores afirmam que é importante uma análise mais profunda, visto 

que: 



 

 

No Brasil, a problemática da qualidade aplicada às IES é tema altamente relevante 

em todas as dimensões da sociedade e, portanto, preocupação prioritária no âmbito 

educacional do Estado, cujos órgãos competentes, tais como SINAES, CONAES e 

outros são responsáveis pela implementação e regulamentação do ensino bem como 

da avaliação. Assim sendo, à luz dos subsídios acima apresentados, pode-se afirmar 

que não fácil a pesquisa em QE. Na realidade, à luz do contexto social, político, 

econômico e cultural em que se insere o ensino superior no Brasil, pode-se perceber 

as grandes pressões que as instituições de ensino suportam, tais como: evasão, 

desperdícios, inadequação dos currículos, inadimplências, desmotivação da gestão e 

do corpo docente, exigências tecnológicas, financiamento, concorrência, entre 

outros. Esses elementos podem ser apontados como os principais problemas que 

atingem o sistema de educação superior no país. (MARINHO; PIFFO, 2016. p. 460). 

 

Iniciativas como o Programa de Qualidade da Graduação estimulam práticas 

importantes na busca do aprimoramento do ensino superior, reforçando a importância de 

reconhecer possíveis falhas na graduação e, consequentemente, promover o fortalecimento 

das  necessidades do  corpo discente e docente da IES.  

Nessa perspectiva, concordamos com Cunha (2014) quando destaca que o ensino 

superior de qualidade perpassa por alguns caminhos, como por exemplo, o envolvimento de 

vários, atores, quando afirma que: 

 

Para chegarmos a uma educação de qualidade certamente será 

necessário 

alcançar um ensino de qualidade, uma gestão institucional de 

qualidade. 

Também ter professores formados com qualidade, que sejam capazes de 

realizar uma formação, também, de qualidade. É preciso que o 

educando tenha condições sociais que lhe permitam uma aprendizagem 

de qualidade, que os cursos ofereçam espaços, materiais e 

equipamentos para que o processo de “ensinagem” ocorra com 

qualidade. (CUNHA, 2014, P. 456). 

 

Entendemos que é um processo que deverá ser construído de forma coletiva, 

reafirmando a necessidade do trabalho conjunto que interligue o ensino, a pesquisa e a 

extensão. 

No próximo item, descrevemos o percurso seguido na pesquisa e os avanços inicias do 

programa. 

 

Metodologia 

 

A pesquisa está sendo realizada na Instituição de Ensino Superior, Universidade 

Estadual do Maranhão / Campus Paulo VI (Figura 01) localizada na Avenida Lourenço Vieira 



 

da Silva/Bairro Jardim São Cristóvão, São Luís- MA durante o primeiro e o segundo semestre 

letivo dos anos  2017 e 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I: Cidade Universitária Paulo VI 

 

Para a realização da presente pesquisa foi necessária, inicialmente, a revisão 

bibliográfica e documental, as quais possibilitaram um estudo capaz de sustentar o 

desenvolvimento de um procedimento metodológico para a aplicação do modelo de pesquisa, 

relacionando-o ao Programa de Qualidade da Graduação. Por isso, optamos pela pesquisa de 

natureza empírica, uma vez que se pretendemos verificar a teoria em uma realidade 

observável. (GIL, 2002). 

Foram feitas leituras em documentos oficiais do MEC referentes ao IGC, ENADE, 

CPC, além da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. Os instrumentos internos da 

UEMA (ALVAGRAD) também serviram de balizadores do Programa de Qualidade da 

Graduação. 

Foram realizados ainda encontros mensais de dezembro de 2017 a Abril de 2018 com 

os membros do Programa de Qualidade da Graduação para avaliação dos resultados referentes 

à Graduação na Uema, e acompanhamento das ações instrumentalizadas na Resolução Nº 

978/2017CONSUN/UEMA que norteia as ações do Programa. 

 

Resultados  

 

 



 

Desde 2015, ano em que a atual gestão iniciou seus trabalhos, foram registradas, 

atividades tais, como ciclos de palestras e atividades científicas realizadas nos seminários 

temáticos da graduação. Além dos Programas de Monitoria, Estágios, Mostra das Profissões, 

Seminário das Licenciaturas, cuja realização impulsionaram novas metodologias nas práticas 

das salas de aula, como o “PROAprender”, e tantas outras que estão inseridas no Programa de 

Qualidade da Graduação. 

Neste artigo, dar-se-á destaque, a duas atividades: o Programa de Mobilidade Docente 

e o Programa de Monitoria Discente. Os resultados obtidos com os referidos programas 

indicam elementos positivos na direção de uma Universidade com práticas institucionalizadas 

mais fortalecidas, com reflexo direto na graduação e que passam a ser descritos: 

 Programa de Mobilidade Docente: professores dos Centros da IES tem a 

oportunidade de conhecer a realidade de outros Campis da UEMA, atendendo às 

demandas de acompanhamento didático-pedagógico dos demais Centros, visando: 

I. auxiliar na formação de uma cultura de planejamento e execução de 

atividades feitas ao Ensino de Graduação; 

II. apoiar a PROG na avaliação prévia de Cursos por Centro, com vistas a 

atender demandas de validação ou revalidação dos cursos pelo Conselho 

Estadual de Educação; 

III. incentivar a operacionalização dos Núcleos Docentes Estruturantes dos 

Cursos dos Centros, com vistas a fortalecer as ações de Ensino de 

Graduação, tendo como objetivo o cumprimento das normas acadêmicas 

em vigor. 

Outro aspecto de fundamental importância do Programa de Mobilidade Docente, diz 

respeito ao atendimento das demandas referentes à substituição de professores contratados em 

Centros da Uema nos quais não existam docentes efetivos. O quadro  (01) apresenta o 

aumento de 2016 a 2018.2 dos editais referentes a Mobilidade Docente e o envolvimento dos 

professores.  

 

ANOS 
EDITAIS 

LANÇADOS 

DISCIPLINAS 

MINISTRADAS 

PROFESSORES ENVOLVIDOS 

(2016/2018) 

2016 06 18  

2017 08 31  

2018.1 02 15  

2018.2* 03 20  

*Edital poderá ser 

reaberto 

  84 

Fonte: As autoras 



 

 

 Programa de Monitoria Discente por Centro/Campus, com apoio de cada 

Direção de Curso, com os seguintes objetivos: 

I. acompanhar problemas de aprendizagem dos discentes e impactos na 

integralização dos Cursos ofertados pelo Centro; 

II. levantar situações conflituosas ou de êxito no tocante à Prática Profissional 

(Estágio) dos discentes de cada Curso do Centro; 

III. auxiliar os Cursos a mapear eventuais necessidades dos discentes para a 

realização de atividades de pesquisa com objetivo de elaboração de seus 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs). 

 

O Programa de Monitoria Discente tem como principal elemento norteador o 

“Proaprender”, que se configura com o objetivo macro de elevar o rendimento e desempenho 

acadêmico pautado nos seguintes objetivos: 

 

● implementar ações pedagógicas para elevar o rendimento e o desempenho 

acadêmico dos estudantes; 

● aprimorar e desenvolver habilidades e competências dos estudantes, relacionadas 

ao processo de aprendizagem de conteúdos básico, referentes aos diversos 

componentes curriculares dos cursos de graduação da UEMA; 

● diminuir a evasão e permanência de estudantes com índice elevado de reprovação 

e retenção. 

 

No Programa Reforço e Oportunidade de Aprender registram-se cursos a serem 

ministrados pelos docentes efetivos e/ou seletivados da UEMA com apoio de estudantes 

(monitores), que auxiliarão nas atividades desenvolvidas. Os cursos criados têm carga 

horárias de 15h, 30h e 45h e acontecerão nos três turnos de funcionamento da universidade: 

matutino, vespertino e noturno. 

Cabe aos cursos de graduação fazer levantamento de necessidades e interesses de 

estudantes com reprovação ou dificuldades para acompanhar as disciplinas dos currículos de 

seus cursos, para oferta e delimitação de ações pedagógicas voltadas para elevar o 

desempenho acadêmico destes estudantes. 

Também são os cursos que encaminham à Pró-Reitoria suas demandas por projetos 

especiais de reforço a serem desenvolvidas ao longo do período letivo. Os cursos poderão 

funcionar nas modalidades presencial ou a distância, em fluxo contínuo e temporário. Sendo 



 

assim, serão mediados pelo Núcleo de Tecnologias para a Educação - UEMANet. Quando 

oferecido na modalidade a distância, os alunos precisarão cumprir as exigências de um curso à 

distância, realizando as atividades através do Ambiente Virtual de Aprendizagem 

disponibilizado pelo núcleo. 

 

Considerações Finais 

 

Este trabalho apresentou os resultados iniciais do Programa de Qualidade da 

Graduação da Universidade Estadual do Maranhão, que foi instituído através de sua Comissão 

há pouco mais de um ano. 

 São perceptíveis os avanços de que o programa promoveu um dialogo permanente  

com os diretores de curso, chefes de departamentos e núcleo docente estruturante, sobre a 

necessidade de melhoria da qualidade na graduação. Ao mesmo tempo em que torna esses 

sujeitos como atores protagonistas no processo de consolidação e fortalecimento da 

graduação.  

É necessário um pacto aberto e permanente no sentido da completa efetivação dos 

resultados que estão elencados na Resolução nº 978/2017 e que serão somente possíveis a 

partir da construção coletiva dos atores já citados. 

Ações como o “Proaprender” que tem como um dos seus objetivos diminuir a evasão e 

permanência de estudantes com índice elevado de reprovação e retenção nos cursos de 

graduação, além da implementação de ações pedagógicas para elevar o rendimento e o 

desempenho acadêmico dos estudantes tem sido instrumentos importantes para o 

fortalecimento do Programa. Além da mobilidade docente cuja  ações auxiliam na formação 

da cultura de planejamento e execução de atividades com o papel estratégico focado na 

melhoria dos indicadores acadêmicos relativos à Graduação. 
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