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Resumo: A pesquisa integra o Grupo de Pesquisa Formação de Professores e Docência – 

FORPROPDOC e investiga o processo de avaliação proposto pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA) da Universidade Franciscana (UFN), Santa Maria/RS. A CPA da UFN está 

construindo uma trajetória de metodologias avaliativas baseadas em um conjunto de ações, 

com intuito de construir uma cultura avaliativa. Nesta perspectiva de cultura avaliativa, o 

processo de avaliação institucional não se configura apenas como uma transposição de um ato 

regulatório, de uma norma técnica, determinado pelos órgãos avaliativos, mas a autoavaliação 

assume um caráter diagnóstico mais amplo, de modo a refletir sobre a missão, objetivos, 

gestão acadêmica e planejamento futuro. Esta visão da CPA da UFN busca viabilizar uma 

educação superior com a qualificação do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão 

universitária. Decorrente deste processo de autoavaliação contínuo e reflexivo sobre suas 

atividades administrativas e pedagógicas, percebe-se: aprimoramento institucional, a partir do 

conhecimento da realidade e sua projeção. A problematização da pesquisa é norteada pela 

seguinte indagação: De que forma os processos avaliativos da CPA estão alimentando uma 

cultura avaliativa? Objetivou-se compreender como se estabelecem as articulações entre a 

CPA e a comunidade acadêmica. O marco teórico que fundamentou o estudo amparou-se em 

Dias Sobrinho (1996; 2003); Ristoff (2000); Leite (2003; 2005). O percurso metodológico 

apoiou-se na abordagem qualitativa (STAKE, 2011). Quanto aos objetivos da pesquisa 

caracterizou-se por uma pesquisa exploratória (GIL, 2007; TRIVIÑOS, 1987). O instrumento 

para obtenção dos dados foi um questionário aplicado aos representantes dos diferentes 

segmentos que constituem a CPA da IES (docentes, discentes e técnico-administrativos) no 

sentido de desvendar as percepções da comunidade acadêmica sobre a CPA. O conjunto de 

dados foi analisado por meio da Análise Textual Discursiva (ATD, MOARES, 2003) 

categorizado em cinco eixos temáticos: Significação, Dialógica, Estratégica, Fragilidades e 

Planejamento. Após a análise dos dados é possível identificar que o conjunto de ações 

promovida pela autoavaliação da Instituição remete para a adesão espontânea da comunidade 

acadêmica aos questionários, criação da cultura avaliativa institucional, socialização dos 

dados de forma transparente e resultados como forma de subsídios para planejamento das 

práticas acadêmicas. Esses dados sinalizam, ainda, o desafio da IES em fortalecer a interação 

entre as dimensões da gestão universitária, os documentos institucionais e as Diretrizes do 

Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  
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A avaliação da educação superior, nas últimas décadas, com a promulgação da Lei n.º  

1.0861 (BRASIL, 2004) que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

(SINAES) adquiriu relevância acadêmica e social, com repercussão nas políticas públicas de 

avaliação. Os pressupostos teóricos do SINAES apoiam-se na concepção de avaliação 

formativa e processual, em que o Estado assume também responsabilidade regulatória visando 

à promoção da qualidade da educação superior brasileira. Com base neste cenário, a avaliação 

consolida-se na agenda das políticas de educação superior, por um lado, devido à importância 

que alcançou na comunidade acadêmica como fator de legitimação das práticas das 

instituições de educação superior e, por outro, pela reestruturação do Estado brasileiro a partir 

de meados de 1995 (SILVA; GOMES, 2011). 

Neste sentido, a avaliação das Instituições de Ensino Superior (IES), entendida como 

política de regulação e avaliação das instituições, procura desvelar por meio da participação 

dos diferentes atores sociais envolvidos (docentes, discentes e técnico-administrativos) a 

qualidade do ensino, da pesquisa, da extensão e da gestão educação superior brasileira. Desse 

modo, a avaliação institucional interna (autoavaliação) constitui um modo de trabalho 

acadêmico por meio do qual se constrói conhecimento sobre a própria realidade, 

configurando-se, portanto, em instrumento institucional com caráter pedagógico, que objetiva 

o aprimoramento da qualidade, sob a ótica da compreensão da cultura e da vida institucional, 

através da participação de todos os segmentos institucionais.  

A participação no processo de autoavaliação é coordenada por meio de ações gestadas 

pelas Comissões Próprias de Avaliação (CPAs) instaladas em cada IES cuja composição 

envolve a representação dos docentes, dos estudantes, do corpo técnico administrativo e da 

sociedade civil organizada.  

Neste sentido, o foco das práticas CPAs voltavam-se com base na análise e 

interpretação dos dados gerados pelas avaliações instrumentalizar e subsidiar a gestão 

institucional, visando potencializar ações de aprimoramento do Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), dos Projetos Pedagógicos de Cursos (PPCs), Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), dessa forma, retroalimentar o planejamento institucional.  

Nesta perspectiva, as práticas das CPAs visam, por meio da reflexão dos dados, 

produzir e socializar conhecimentos acerca da IES com indicador da ação transformadora. 

Dias Sobrinho; Balzan (2000) aponta à necessidade da avaliação institucional buscar 

significação de conjunto e em conjunto, ou seja, segundo o autor, as práticas das CPAs, não 

limitam-se a levantar os dados, é fundamentar “[...] torná-los visíveis; interpretá-los, refletir 

sobre sua significação, buscando sempre a compreensão de conjunto (p. 108). 



 

Diante do cenário apresentado, o processo de avaliação proposto pela Comissão 

Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Franciscana (UFN), Santa Maria/RS, não se 

configura apenas como uma transposição de um ato regulatório, de uma norma técnica, 

determinado pelos órgãos avaliativos – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) e pela legislação – Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), lei nº 10.861/2004 (BRASIL, 2004), mas sim, numa trajetória 

de avaliação, algo que é sistêmico, que já está capilarizado na comunidade acadêmica 

(docentes, discentes, técnicos-administrativos e equipe gestora), em seus diferentes espaços 

institucionais (Pró-Reitoras, Direções de Unidades, Coordenações de Cursos, NDEs). 

Nesta direção, o estudo trata das práticas da CPA da UFN, com ênfase especial sobre 

as percepções da comunidade acadêmica sobre o trabalho e o envolvimento da CPA nas 

práticas institucionais. Desse modo, o objetivo da pesquisa foi compreender como se 

estabelecem as articulações entre a CPA e a comunidade acadêmica. Entende-se que, a 

relevância de estudos com este recorte consiste em promover o debate sobre o processo de 

avaliação da educação superior, no que se refere à reflexão sobre as possibilidades, problemas 

e dificuldades de atuação da CPA no interior das IES, no sentido de criar e consolidar um 

processo de avaliação na perspectiva do paradigma da avaliação sistêmica (DIAS 

SOBRINHO, 2000; RISTOFF, 2004). 

 

Autoavaliação Institucional no Contexto da CPA da Universidade Franciscana 

 

A avaliação da educação superior, entendida como uma política de regulação e 

avaliação das instituições, com a implantação do SINAES possui duas dimensões: avaliação 

externa e avaliação interna.  

A avaliação externa é de extrema importância para qualificar a gestão da IES, pois por 

intermédio dela é possível analisar a imagem da IES junto à sociedade, bem como junto às 

comissões de especialistas designados pelo INEP (SILVA; LOPES, 2011). Os resultados 

dessa avaliação são de grande importância, pois, é nesta que acontecem as articulações com 

os outros instrumentos avaliativos do SINAES, assim como se promove o debate com a 

comunidade acadêmica (docentes, estudantes e pessoal técnico-administrativo) e a sociedade 

em torno dos resultados, propondo ações que visem à melhoria institucional e, também, 

criando as condições para o processo de avaliação externa. 

Nesta perspectiva, a avaliação institucional é um processo que avalia diversos – se não 

todos – os aspectos da instituição. É um instrumento de melhoria no sistema de ensino, já que 

dele, toda a comunidade acadêmica pode expor suas opiniões sobre como está o andamento da 



 

IES (DIAS SOBRINHO, 2008). Ao avaliar todo o corpo acadêmico da instituição, a avaliação 

institucional colabora com a reestruturação do processo educacional e ajuda a possibilitar 

mudanças no processo educacional e até na infraestrutura da IES. 

Diante desse contexto, a avaliação institucional, é um processo permanente, tem como 

principal função inventariar, harmonizar, tranquilizar, apoiar, orientar, reforçar e corrigir os 

aspectos avaliados. Ela é incorporada no ato do ensino e integrada na ação de formação, 

caracterizando-se como um importante instrumento de melhoria da qualidade do ensino na 

medida em que permite a identificação de problemas (RISTOFF, 2004). Assim, a avaliação 

institucional possibilita a reestruturação do processo educacional e a introdução de mudanças 

na Instituição. Este procedimento colabora com a reestruturação das atividades de ensino, 

pesquisa, extensão e gestão da Instituição, visando a melhorias em cada um desses pilares 

fundamentais. 

Nesse viés, a autoavaliação busca avaliar e analisar de forma detalhada as instituições 

de ensino superior, em dimensões como: missão, políticas de ensino, pesquisa e extensão, 

infraestrutura, responsabilidade social, sustentabilidade financeira (AMORIM, 2002). Essa é 

uma avaliação mais específica da própria instituição com ela mesma, configura-se num 

processo permanente como um instrumento de consolidação de uma cultura avaliativa da IES, 

com a qual a comunidade interna se identifique e com ela se comprometa, permitindo, desse 

modo, o aperfeiçoamento tanto pessoal quanto institucional, colocando todos os atores em um 

processo de reflexão.  

Na UFN autoavaliação institucional é materializada no Projeto de Autoavaliação (PAI, 

2016). O PAI compreende a autoavaliação institucional como um processo, de caráter 

pedagógico, permanente, legítimo e intrínseco ao fazer universitário, tendo em vista a 

promoção de uma constante melhoria nos aspectos científico, acadêmico, tecnológico e 

administrativo, configurando-se como um importante instrumento de gestão. 

Com esse objetivo busca desenvolver uma cultura avaliativa que permita dinamizar 

uma gestão colaborativa, considerando que o diagnóstico institucional resulta da cultura 

investigativa, viabilizada no compromisso coletivo de concretizar o processo de apropriação 

crítica e reflexiva do conhecimento. Nesta perspectiva, o PAI visa aprimorar a cultura 

avaliativa a fim de envolver, cada vez mais, os atores, sujeitos da comunidade acadêmica, em 

um processo de mobilização para o conhecimento crítico-reflexivo do desempenho global da 

Instituição, diante de aspectos sociais, éticos, culturais e acadêmicos da missão institucional.  

Assim, a relevância do processo de autoavaliação institucional se caracteriza “[...] uma prática 

social orientada, sobretudo para produzir questionamentos e compreender os efeitos 



 

pedagógicos, políticos, éticos, sociais, econômicos do fenômeno educativo” (SOBRINHO, 

2003, p. 177). 

A trajetória de autoavaliação da UFN, desde de 1999, quando foi criada a Comissão 

Executiva de Avaliação Institucional pela Portaria Nº 1/1998 da Reitora, para os fins de 

elaboração, implementação e acompanhamento do primeiro Projeto de Avaliação 

Institucional, que ocorrera nesse mesmo ano. O objetivo geral do projeto foi instituir na UFN 

o processo de avaliação institucional como prática permanente de leitura, análise e reflexão 

crítica sobre as ações desenvolvidas na Instituição, pois visava-se ao aperfeiçoamento nas 

funções e atividades de ensino, pesquisa, extensão e gestão. 

Com a implantação do SINAES (BRASIL, 2004) no país, proporcionou à Instituição a 

oportunidade de reelaboração do projeto de autoavaliação.  O Projeto de Autoavaliação da 

Instituição foi atualizado, ampliando as suas funções e níveis de abrangência para desenvolver 

um estudo mais aprofundado, tendo em vista o aprimoramento da missão institucional e da 

qualificação da educação superior. 

Assim, desde 1999, o processo de autoavaliação da UFN orienta-se pelo PAI e, 

atualmente, tem por referenciais o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e as Diretrizes do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES).  

O processo de autoavaliação na UFN tem sido coordenado pela Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), constituída de acordo com o SINAES, por quatro representantes do corpo 

docente, dois representantes do corpo técnico-administrativo, três representantes do corpo 

discente e um membro da sociedade civil organizada. Os membros são nomeados pelo reitor, 

sendo que os representantes do corpo discente são indicados pelo Diretório Central dos 

Estudantes e nomeados pelo reitor. Os mandatos dos componentes da CPA são de dois anos, 

podendo haver recondução.  

Em sua trajetória, a Comissão Própria de Avaliação tem coordenado a autoavaliação 

institucional de acordo com os princípios de: I. preservação dos valores acadêmicos 

fundamentais, de liberdade e pluralidade de ideias, que se manifestam no cultivo à reflexão 

filosófica e ao conhecimento científico e cultural; II. respeito e valorização da ética, da 

expressão e do pensamento crítico; III. de transparência e de fidedignidade das informações 

coletadas no processo avaliativo; IV. atuação autônoma, em relação aos conselhos e demais 

órgãos colegiados existentes na Instituição e; V. compromisso com a qualidade da educação 

superior. 

Assim, a Comissão Própria de Avaliação – CPA tem seu regulamento próprio com a 

finalidade de condução dos processos avaliativos internos da Instituição, de sistematização e 



 

de prestação das informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Pesquisas Anísio Teixeira 

– INEP. 

Nessa caminhada, a Comissão Própria de Avaliação desenvolveu um processo 

avaliativo, formativo e reflexivo que tem impulsionado o crescimento da Instituição de forma 

transparente e consistente, em todas as suas instâncias administrativas, pedagógicas, 

científicas e tecnológicas. A dinâmica desse desenvolvimento resultou em processo de 

planejamento e retroalimentação institucional, com base na autoavaliação e avaliação externa 

que permitem a projeção de futuro, com potencial de melhoria da qualidade. Nessa 

perspectiva, a autoavaliação “[...] Deve ter uma função muito mais crítica, que meramente de 

constatação. Deve analisar o realizado, mas para melhor cumprir o que há por realizar” (DIAS 

SOBRINHO, 2003, p. 180). 

Portanto, diante do desafio emergente de continuar o seu processo de evolução, 

considera-se que a autoavaliação institucional contribuirá para a consolidação da qualidade 

acadêmica da IES, para a articulação entre ensino-pesquisa-extensão e para a gestão do 

planejamento institucional. 

 

Metodologia  

 

Nesse estudo, a abordagem metodológica foi de natureza qualitativa, por acreditar-se 

que ela permitiu enfocar, com maior clareza, o problema levantado pela pesquisa, bem como 

os objetivos dela decorrentes.  

A abordagem qualitativa objetiva compreender o comportamento e as experiências 

humanas, na tentativa de compreender o processo mediante o qual as pessoas constroem 

significados e, também, descrever em que consistem esses mesmos significados, ou seja, 

baseia-se na percepção e na compreensão humana (STAKE, 2011). Nessa direção, o enfoque 

qualitativo preocupa-se com um nível de realidade que não pode ser somente quantificado, 

por isso explora um universo de conhecimentos, experiências e significações, para que possa 

interpretá-los no que se relacionam a um espaço mais íntimo de concepções e práticas, em que 

as descobertas são frutos de interações entre o pesquisador e os sujeitos (STAKE, 2011). 

Diante desse entendimento, justifica-se a escolha pela pesquisa qualitativa, uma vez 

que o estudo buscou compreender como se estabelecem as articulações entre a CPA e a 

comunidade acadêmica, isto significa dizer que, por meio da investigação buscou desvelar as 

impressões, os significados, as percepções dos atores envolvidos (docentes, discentes e 

técnico-administrativos).  



 

Quanto aos objetivos da pesquisa caracterizou-se por uma pesquisa exploratória. A 

pesquisa exploratória visa proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a 

torná-lo mais explícito ou a construir hipóteses. A grande maioria dessas pesquisas envolve: 

a) levantamento bibliográfico; b) entrevistas com pessoas que tiveram experiências práticas 

com o problema pesquisado; e c) análise de exemplos que estimulem a compreensão (GIL, 

2010). Dessa forma, este tipo de pesquisa objetiva proporcionar maior familariedade com o 

fenômeno pesquisado, o que proporciona ao investigador maior conhecimento sobre os fatos, 

permitindo a formulação mais precisa de problemas, criar novas hipóteses e realizar novas 

pesquisas mais estruturadas.  

O instrumento para obtenção dos dados foi um questionário aplicado aos 

representantes dos diferentes segmentos que constituem a CPA da IES no sentido de 

desvendar as percepções da comunidade acadêmica sobre a CPA. O questionário conteve 

perguntas mistas (abertas e fechadas), disponibilizado para os sujeitos de forma online – 

formulário Google.  

A análise do conjunto de dados apoiou-se na Análise Textual Discursiva (ATD) 

(MOARES, 2003; MORAES e GALIAZZI, 2006). A ATD se caracteriza como “[...] uma 

abordagem de análise de dados que transita entre duas formas consagradas de análise de 

pesquisa qualitativa, que são a análise de conteúdo e análise de discurso” (MORAES e 

GALIAZZI, 2006, p. 118).  

Nesse tipo de análise, esclarecem Moraes e Galiazzi (2006), exige-se do pesquisador 

um mergulho em seu objeto de pesquisa, assumindo-se como sujeito das suas próprias 

interpretações, já que é impossível fazer uma pesquisa na qual se almeje a neutralidade do 

pesquisador e a objetividade da análise, uma vez que “[...] toda análise é subjetiva, fruto da 

relação íntima do pesquisador com seu objeto pesquisado” (p. 122). 

Neste sentido, a ATD permite ao pesquisador aprender a conviver com uma 

abordagem que requer, constantemente, a [re]construção de caminhos, uma vez que as 

realidades investigadas não são dadas prontas para serem descritas e interpretadas, mas são, 

sim, incertas e instáveis, o que demanda uma intensa impregnação nos fenômenos 

investigados. Impregnação essa, que se traduz a partir de leituras e de releituras, de 

transcrições, de unitarização e de categorização e, por fim, na comunicação do que foi 

aprendido, por meio da produção do metatexto, constituindo-se, assim, num processo auto-

organizado.  

 

Resultados e Discussões 

 



 

Do conjunto das entrevistas analisadas, optou-se por entender as práticas da CPA da 

Universidade Franciscana a partir do entendimento/engajamento dos atores sociais 

envolvidos, ou seja, dos membros da CPA. É importante ressaltar que foram encaminhados 08 

(oito) questionários e destes, apenas 50% retornou. Entende-se que este (des)compromisso 

também como um dado de pesquisa. Ou seja, ainda não se pensa as atividades da CPA como 

uma prática de produção de conhecimento, que pode ser reflexiva e norteadora de novos 

“modos operandi”. Isso significa apontar que se pensa a CPA como uma construtora de 

instrumentos técnicos e protocolos de diagnóstico. Neste contexto, observa-se por meio da 

análise dos dados levantados, que a discussão sobre como se estabelecem as articulações entre 

a CPA e a comunidade acadêmica pode aprofundar questões institucionais. 

 Inicialmente, foi realizado um mapeamento quantitativo das respostas para, 

posteriormente, agrupar os itens do questionário por sentidos e significados que orientaram a 

análise e discussão dos dados, categorizado em cinco eixos temáticos: Significação, 

Dialógica, Estratégica, Fragilidades e Planejamento. 

Na apresentação dos resultados, houve o cuidado para que as inferências e as 

conclusões fossem, tanto quanto possível, acompanhadas das evidências fornecidas pelas 

respostas. Dessa forma, boa parte das discussões está ilustrada com passagens significativas 

retiradas textualmente dos questionários respondidos pelas representantes dos diferentes 

segmentos.  

A primeira questão da entrevista teve por objetivo reconhecer o entendimento dos 

sujeitos pesquisados acerca do papel da CPA em uma Instituição de Ensino Superior. 

Categorizou-se essa questão como Significação da CPA na UFN. A proposta de entender com 

clareza o que significa o trabalho da CPA em uma Instituição de Ensino Superior (IES) é 

centralizadora de todas as ações, contribuições e adesão da comunidade acadêmica. Desse 

conhecimento, outras ações são decorrentes. As respostas são claras, mas percebeu-se que 

generalistas, conforme o texto a seguir: 

“Entendo que a CPA conduz os processos de autoavaliação da Instituição e sistematiza 

informações para o INEP, a partir do olhar da comunidade acadêmica” (Representante 1). 

Já outro entrevistado, aponta para questões de vinculação com o planejamento: 

“Tem o papel de fazer o diagnóstico do cenário institucional através da aplicação dos 

instrumentos avaliativos e com isso auxiliar no planejamento da Instituição” (Representante 

2). 

Essa declaração do Representante 2, serve como conceito para a resposta a seguir, que 

amplia a significação da CPA para a capilaridade do setor nas práticas institucionais: 



 

“A CPA norteia as decisões de Instituição, ou seja, indica o rimo a tomar em todas as 

esferas de acordo com sua avaliação” (Representante 3). 

Já o entendimento de que a CPA é diagnóstica é percebida na resposta a seguir: “ Uma 

espécie de termômetro entre os anseios da comunidade acadêmica e a instituição” 

(Representante 4). 

A partir deste conjunto de respostas, pode-se inferir que o papel da CPA na UFN é de 

diagnóstico e planejamento, como prevê no seu Projeto de Auto Avaliação, que preconiza: “A 

autoavaliação é um processo contínuo de retroalimentação de dados, diagnóstico e ambiências 

para um planejamento seguro e de acordo com os anseios da comunidade acadêmica” (PAI, 

2016, p. 31). 

A questão Como você percebe a relação da CPA da Universidade Franciscana em 

relação à comunidade acadêmica? Foi categorizada como Dialógica, com intuito de perceber 

a capilarizaçãso da CPA na UFN. As respostas apontam para um momento de transição: 

existe uma relação, essa relação é decorrente das ações da CPA, mas paradoxalmente, não é 

conhecida de todos, como pode-se conotar dos textos abaixo. 

“A relação da CPA com UFN é de aceitação, mas percebo que a comunidade ainda 

não desenvolveu uma cultura avaliativa na IES” (Representante 1). 

 “A CPA tem sido bastante atuante junto à comunidade acadêmica, mas ainda existe a 

necessidade de melhoria quanto a cultura avaliativa da Instituição” (Representante 2). 

“A comunidade acadêmica é a voz das decisões da CPA, através dela é possível 

corrigir erros e melhorar ainda mais o que já está bom, é possível saber o que está dando certo 

e o que precisa melhorar, tomando decisões que contemplam toda instituição” (Representante 

3). 

“Uma relação que busca aproximar a comissão à comunidade, de forma que os 

resultados sejam coerentes e correspondam a realidade universitária” (Representante 4). 

Esse conjunto de respostas pode-se inferir que a CPA tem propostas dialógicas com a 

Instituição, mas que os resultados gerais ainda não são do conhecimento de toda a 

comunidade acadêmica. 

A questão seguinte: Aponte estratégias que você considere positivas na CPA que 

fortalecem a relação com a comunidade acadêmica foi categorizada como Estratégica. Ela 

tem o intuito de diagnosticar se as ações propostas pela CPA para a comunidade acadêmica 

são eficientes e produzem os efeitos desejados, ou seja, o compartilhamento e engajamento de 

vozes para desse manancial de ideias, surgir os planejamentos e ações concretas da IES. 



 

Das respostas analisadas, percebeu-se que existe uma trajetória de estratégias positivas 

realizadas pela CPA que são apropriadas pela comunidade acadêmica. Esta ideia se reflete nas 

seguintes respostas: 

“Maior contato com o público, divulgação do trabalho desenvolvido, aproximação da 

gestão institucional” (Representante 1). 

“As campanhas de divulgação feitas pela CPA junto à Comunidade acadêmica; as 

reuniões de apresentação dos resultados da autoavaliação com professores, alunos e 

funcionários. Divulgação dos resultados da autoavaliação nas mídias da Instituição (Site, 

facebook e TV)” (Representante 2). 

“Ouvir a comunidade acadêmica é a melhor estratégia para o fortalecimento da 

instituição, esse é o ponto muito positivo da CPA” (Representante 3). 

“Apresentar de forma original e carismática a importância da cultura avaliativa, bem 

como o papel dos seus representantes na comissão” (Representante 4). 

A fala dos representantes descrita acima indicando campanhas de divulgação, forma 

original de apresentação de dados, escuta da comunidade acadêmica e contato com o público 

são emblemáticas de um trabalho transparente dos resultados apontados pelos instrumentos de 

avaliação. 

Entretanto, se por um lado a pesquisa investiga os pontos fortes, uma questão também 

foi feita no sentido de identifica as fragilidades. A pergunta, Aponte, também, os obstáculos 

que no seu entender impedem ou dificultam a relação produtiva entre a CPA e a comunidade 

acadêmica foi categorizada como Fragilidades. 

Nesta categoria, as respostas indicaram vários fatores como obstáculos para o bom 

andamento do fluxo de avaliação. São eles: 

“Atividades diversificadas dos membros da CPA na IES, acaba faltando tempo para 

dedicar às ações com a comunidade acadêmica. Também a pouca quantidade de pessoas 

atuando na avaliação institucional” (Representante 1). 

“A falta de interesse dos acadêmicos em responder os questionários/instrumentos 

avaliativos, o que tem ocasionado um baixo percentual de participação” (Representante 2). 

“A pouca adesão de alunos aos questionários online” (Representante 3). 

  “A baixa adesão ao responder os questionários, na minha opinião, talvez seja o maior 

obstáculo” (Representante 4). 

  No conjunto de fatores apontados foi frequente o entendimento de que a falta de 

adesão dos alunos é um dos grandes obstáculos para o trabalho da CPA. 

Para reforçar o conceito de avaliação/planejamento engendrados entre si, a questão 

Você percebe a CPA da Universidade Franciscana como uma ferramenta para o 



 

planejamento institucional? Foi categorizada como Planejamento. E neste sentido, percebeu-

se a consolidação de um conceito institucional de que o planejamento é fruto de um 

diagnóstico institucional a partir de instrumentos de avaliação. Os quatro representantes 

responderam afirmativamente essa questão, revelando que os componentes da CPA estão 

muito bem apropriados da proposta da CPA na UFN.  

“Sim, pois a autoavaliação está em constante relação com o planejamento 

institucional. Entendo que a CPA desenvolve um processo coletivo de conhecimento sobre as 

ações desenvolvidas pela comunidade acadêmica, em prol de elevar a qualidade do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão” (Representante 1).  

“Sim. Pois diante dos dados coletados por meio da aplicação dos instrumentos, é 

possível apresentar um diagnóstico da real situação da Instituição, envolvendo o 

Planejamento, Desenvolvimento institucional, Políticas acadêmicas e de gestão e também a 

Infraestrutura” (Representante 2).  

“Sim, a CPA fomenta o planejamento institucional” (Representante 3). 

“Sim. Os relatórios formam um dos pilares do planejamento que reflete diretamente 

aos olhares da comunidade acadêmica, possibilita à comunidade perceber que suas 

observações são percebidas pela administração e fazem parte do desenvolvimento da 

instituição” (Representante 4). 

 

Considerações Finais  

 

O caminho da reflexão para o entendimento do papel da CPA na Universidade 

Franciscana e dos modos como a mesma se insere nas práticas acadêmicas através de seus 

instrumentos e diagnósticos pode ser identificado através da fala dos atores sociais envolvidos 

e que foram compilados através de cinco categorias temáticas: Significação, Dialógica, 

Estratégias, Fragilidades e Planejamento. Esses eixos temáticos podem ser transportados 

para os protocolos técnicos desempenhados pela CPA da Universidade Franciscano e 

identificados no Plano de Autoavaliação, escrito em 2016. 

  Como primeiro encaminhamento de pesquisa, apresenta-se a convicção dos 

entrevistados do papel da CPA como retroalimentadora do processo de 

avaliar/planejar/executar ações acadêmica à luz dos documentos oficiais e da voz da 

comunidade universitária. Esta organização estimula a participação de técnicos 

administrativos/professores/estudantes/gestores numa visão macro institucional que se 

observa em ações pontuais no cotidiano. A CPA por possuir caráter pedagógico e acadêmico 



 

não faz uso de muitos objetos em seu cenário. Através dos instrumentos e da divulgação dos 

resultados promove uma cultura avaliativa formativa.  

O contexto institucional construído para dar visibilidade a estas práticas é de 

transparência no diálogo com a comunidade através da ampla divulgação desses resultados 

para toda a comunidade. Essa prática dialógica é percebida nas respostas dos entrevistados e 

considerada como positiva para eles. 

Há um engendramento entre o fazer da CPA com as ações da UFN. O que se percebe 

nas respostas analisadas na categoria de estratégias. Os representantes sinalizam conhecer as 

ações da UFN decorrentes dos resultados e diagnóstico da CPA. 

Entretanto, são apontadas ainda fragilidades como por exemplo a baixa adesão dos 

alunos no sentido de responderem as questões. Esse obstáculo foi citado por todos os 

entrevistados e aponta para uma nova ação na CPA que é estimular e motivar para que todos 

exerçam este compromisso institucional conscientes de que podem transformar diagnóstico 

em ação. 

Já no encaminhamento relativo aos modos de endereçamento da CPA para questões do 

planejamento, essa temática é tratada com objetividade. Todas as respostas apontam para o 

papel da CPA no planejamento institucional. Pode-se inferir que, toda prática acadêmica 

depende dos sujeitos que se acham inscritos no processo de troca. Este fenômeno se apoia nas 

relações de quem diz o que para quem, ou seja, que instância identitária fala e de que forma é 

compreendido. 
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