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Resumen 
En esta comunicación se aborda el tema de la evaluación de los cursos de grado en la 
enseñanza superior. En Brasil y en Portugal, como en diversos otros países, los cursos 
de educación superior son evaluados por comisiones externas. En Portugal, la Agencia 
de Evaluación y Acreditación de la Educación Superior – A3ES coordina las etapas y 
procedimientos para los procesos de evaluación/acreditación. En Brasil la evaluación 
está reglamentada por el Sistema Nacional de Evaluación de la Educación Superior – 
SINAES. El estudio tiene como objetivo comparar los instrumentos de evaluación 
externa de los cursos de grado utilizados en Brasil y en Portugal. La metodología de 
este estudio fue el análisis documental y el análisis de contenido. Al observar los dos 
instrumentos, se constatan diferencias. Se destaca que los ítems y los criterios de 
apreciación de la AACEF priman de forma más explícita por el proceso de la 
organización curricular y didáctico-pedagógica de la enseñanza superior como una 
totalidad, así como por la coherencia entre la producción científica docente y la 
formación del ciclo.  
 
Resumo 
Nesta comunicação, aborda-se a temática avaliação dos cursos de graduação - ensino 
superior. No Brasil e em Portugal, como em vários países, os cursos do ensino superior 
são avaliados por comissões externas. Em Portugal, a Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior – A3ES coordena as etapas e procedimentos para os 
processos de avaliação/acreditação. No Brasil, a avaliação é normatiza pelo Sistema 
Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES. O estudo  objetiva  comparar os 
instrumentos de avaliação externa dos cursos de graduação utilizados no Brasil e em 
Portugal. A metodologia deste estudo foi a análise documental e a análise de 
conteúdo. Ao se observar os dois instrumentos, constatam-se diferenças. Ressaltam-se 
que os itens e os critérios de apreciação da AACEF primam de forma mais explícita pelo 
processo como um todo da organização curricular e didático-pedagógica do ensino 
superior, bem como pela coerência entre a  produção científica docente e a formação 
do ciclo.  
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Introducción 

A partir da década de 2000, a avaliação da Educação Superior tem sido temática 
importante e de destaque nas políticas nacionais e internacionais. Neste estudo, tem-
se como referência dois países, um da América do Sul e outro da Europa: Brasil e 
Portugal. 
No Brasil, o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES, com base 
no Art. 9º da LDBN nº 9.394/1996, foi instituído em 2004 com o objetivo de assegurar 
o processo nacional de avaliação das instituições de educação superior. Para tal, foi 
instituída a Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior, órgão colegiado de 
coordenação e supervisão do SINAES (Art. 6o), e atribuída ao INEP a realização da 
avaliação das instituições, dos cursos e do desempenho dos estudantes. A avaliação 
realizada pelo SINAES é referencial básico para os processos de regulação, supervisão e 
avaliação das instituições.  
Em Portugal, a Lei nº 38/2007 aprovou o regime jurídico da avaliação do ensino 
superior e aplica-se a todos os estabelecimentos desse nível de ensino e a todos os 
seus ciclos de estudos. No mesmo ano, foi publicado o Decreto-Lei nº 369/2007, que 
se refere aos objetivos para a política de ensino superior, dentre eles, a estruturação 
de um sistema de garantia de qualidade reconhecido internacionalmente. Para tal, foi 
criada a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior – A3ES.  
Estudar os instrumentos de avaliação utilizados pelo INEP e pela A3ES possibilita, por 
exemplo,  identificar o papel da avaliação como política de regulação da oferta e 
acompanhamento dos resultados e observar se os critérios de práticas democráticas e 
participativas para a melhoria dos processos são cumpridos. 
 

Marco teórico 

Para compreender o objeto deste estudo, reafirma-se com Vianna, que  “A avaliação 
tem papel importante na crítica para a transformação da escola e das instituições, de 
seus currículos e seus programas.” (2000, p. 23). Dias Sobrinho (2000), afirma que a 
avaliação desempenha importante papel político de organizador social, ordenador da 
estrutura institucional, de hierarquizador de prestígios, de orientador técnico, 
pretensamente neutro e justo, para efeito de planificação orçamentária e ajuste do 
sistema. No entanto, Afonso registra que no caso da Educação, em muitos casos, “a 
avaliação acabou também por ser utilizada como meio de racionalização e como 
instrumento para diminuição dos compromissos e da responsabilidade do Estado. Ela 
serviu assim, quer como instrumento de desregulação, quer como instrumento de 
regulação social.” ( 2002, p. 118.) Antunes (2007, p. 08) “salienta que os resultados 
requeridos do funcionamento dos sistemas educativos devem ser traduzidos em 
desempenhos/produtos/saídas imediatas, exibidos pelas escolas e face aos quais estas 
serão avaliadas”. Verifica-se uma avaliação marcada por crises políticas, por 
movimentos como a globalização e políticas neoliberais que influenciam o contexto 
educacional.  
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Metodología 

A metodologia deste estudo foi a análise documental e a análise de conteúdo. Com 
base no objetivo foram selecionados os documentos, feito levantamento dos dados, 
entrevistados professores portugueses e realizada a análise comparada. A pesquisa 
abrangeu estudos das legislações e de autores que orientam a avaliação do ensino 
superior no Brasil e em Portugal, bem como dos instrumentos de avaliação dos cursos de 
graduação. Estes instrumentos estão disponíveis nos sites das instituições: o guião para 
elaboração do relatório de Avaliação/Acreditação de Ciclos de Estudos em Funcionamento – 
AACEF (2012), na página da Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior – A3ES, e o 
Instrumento de Avaliação de Cursos de Graduação presencial e a distância -ACG (2015), na 
página do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP.  
 

Resultados 

Verifica-se que o guião da A3ESutiliza a escala é “sim”, “não” e “em parte”; porquanto não 
atribui nota/conceito, e o da ACG é organizado com conceitos de 1 a 5 para cada indicador 
com respectivos critérios de análise, contemplando também um espaço para justificativa do 
conceito atribuído; além dos indicadores organizados em três dimensões, há a verificação do 
cumprimento obrigatório dos requisitos legais. Os critérios de apreciação do guião da A3ES 
estão descritos no final do arquivo e organizados por grandes itens. Em ambos os instrumentos 
se verificam as condições de ensino oferecidas aos estudantes, relativas ao perfil do corpo 
docente, às instalações físicas e à organização didático-pedagógica. 
Destaca-se no guião da AACEF a definição de mecanismos de garantia da qualidade e 
responsabilidade pela implementação deles. Este é um aspecto que se diferencia em relação 
ao Instrumento da ACG: para todos os itens do guião de autoavaliação/avaliação da AACEF há 
espaço para registrar recomendações de melhorias. No instrumento da ACG, quanto à 
organização interna, a relação se expressa principalmente na atuação do Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) e no funcionamento do Colegiado de Curso ou equivalente. A atuação do 
NDE é avaliada em uma análise sistêmica sobre a concepção, consolidação e avaliação do 
projeto pedagógico do curso. Quanto ao colegiado, são critérios de análise a 
representatividade dos segmentos, a periodicidade das reuniões, os registros e o 
encaminhamento das decisões. 
O item 3 da AACEF apresenta forte relação com a dimensão infraestrutura da ACG, aqui se faz 
uma ressalva sobre o peso que esta tem na ACG (30% do conceito no reconhecimento e na 
renovação do reconhecimento de curso), enquanto na AACEF é um item dentre sete avaliados. 
Em relação ao corpo docente, há relação, no entanto, ao comparar o item “Resultados das 
atividades científicas, tecnológicas e artísticas” da AACEF com o indicador “Produção científica, 
cultural, artística ou tecnológica” da ACG percebe-se que os critérios de apreciação se referem 
à participação ou colaboração de acordo com os critérios de qualificação docente relativos ao 
desenvolvimento de atividade reconhecida de formação e investigação na área científica do 
ciclo de estudos. Na ACG é quantitativo, expresso na relação percentual entre número de 
docentes/ número de produções nos últimos três anos.  
No item Processos da AACEF o foco está na definição dos objetivos de aprendizagem e 
na respectiva operacionalização dos objetivos, na existência de revisão curricular 
periódica que assegura a atualização científica e de métodos de trabalho, nos planos 
de estudo, se eles garantem a integração dos estudantes na investigação científica. E, 
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ainda, é expressiva a articulação na organização das unidades curriculares, na 
coerência entre os conteúdos programáticos e os objetivos de cada unidade curricular 
e destes com as respectivas metodologias de ensino. Na ACG, no que se refere a estes 
itens, observa-se se os conteúdos curriculares possibilitam o desenvolvimento do perfil 
do egresso, considerando: a atualização, acessibilidade, adequação das cargas horárias 
e da bibliografia, abordagem de conteúdos pertinentes às políticas de educação 
ambiental, de educação em direitos humanos e de educação das relações étnico-
raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e indígena. Quanto 
à metodologia, se as atividades pedagógicas apresentam coerência com a 
metodologia, inclusive em relação aos aspectos à acessibilidade.  
 
Conclusões 

Constata-se, com base na análise dos instrumentos de avaliação e leitura de pesquisas 
contemporâneas, que na utilização do instrumento da AACEF a instituição é induzida a 
avaliar se os resultados das avaliações do ciclo de estudos foram discutidos por todos 
os interessados e utilizados na definição de ações de melhoria. Outra leitura possível é 
que tanto os itens como os critérios de apreciação da AACEF primam pelo processo da 
organização curricular e didático-pedagógica do ensino superior, bem como pela 
formação científica e a coerência com a formação do ciclo.  

Um dos impactos do contexto da prática da avaliação, decorrente das contínuas 
mudanças nas legislações e normatizações, é a mensuração que ocorre em relação aos 
cursos de graduação no Brasil, diferentemente do que se verifica em países avaliados 
pela A3ES, em que a atribuição de notas não está prevista. A nota tem base em 
indicadores cujos critérios de análise são em geral quantitativos; contudo, é essa 
nota/indicador que representa a qualidade da formação no ensino superior dos cursos 
de graduação no Brasil, porquanto uma avaliação que regula a oferta. Ambos os 
instrumentos de avaliação representam uma política de regulação da oferta dos cursos, 
diferenciando-se que o guião AACEF da A3ES induz a uma prática mais participativa para 
a melhoria dos processos de formação nos cursos do ensino superior. 
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