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Resumo 
Este trabalho é baseado do Projeto de Dissertação de Mestrado com tema Autoavaliação no 

âmbito da educação superior: o caso da Universidade Federal de Pernambuco. Pertencente ao 

Núcleo de Política Educacional, Planejamento e Gestão da Educação, do Programa de Pós-

Graduação em Educação,da Universidade Federal de Pernambuco-UFPE, na cidade do Recife, 

Estado de Pernambuco, Brasil. É uma pesquisa que está em andamento, no entanto não trataremos 

aqui de resultados, mas da intenção que o mesmo tem no âmbito da investigação educacional no 

Ensino Superior.Trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa para atender ao que se pretende 

realizar no âmbito da investigação social. Teremos como foco a autoavaliação, tendo em vista que 

é um processo permanente de análise, reflexão, autoconsciência institucional, de construção e 

formação onde as instituições fazem uma análise crítica de suas ações e de seus processos em 

desenvolvimento. Seu objetivo é Analisar a utilização dos relatórios finais do Índice Geral de 

Curso (IGC) pelos gestores dos cursos de graduação da UFPE. Optamos desenvolver um Estudo de 

Caso porque se trata de um caso em particular.Será valorizada na análise dos dados a subjetividade 

dos sujeitos através dos seus discursos sobre a autoavaliação da instituição e suas ações voltadas 

aos relatórios finais do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes). Nossa 

análise dos dados será respaldada pela teoria Análise do discurso de Fairclough (2001), onde o 

teóricopropõe o uso da linguagem como forma de prática social, onde o discurso implica ação e 

pode agir sobre os sujeitos. O interesse para desenvolver esta pesquisa surgiu após averiguarmos as 

pesquisas feitas em Pernambuco nas Universidades de maiores destaques. Percebemos que não 
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existe nenhuma pesquisa que analise a relação dos gestores de cursos de graduação com os 

resultados obtidos pelos relatórios finais emitidos pelos Sinaes.  

 

 

Abstract 
This work is based on the Draft Master's Dissertation themed Self Assessment in Higher 

Education: the case of the Federal University of Pernambuco. Belonging to the Center for 

Educational Policy, Planning and Management of Education, the Graduate Program in Education, 

Federal University of Pernambuco - UFPE, in Recife, Pernambuco State, Brazil. It is a search that 

is in progress, however we will not address here the results, but the intention that it is within the 

scope of educational research in Higher Education. This is a qualitative and quantitative to meet to 

be achieved in the context of social research survey. We will focus on self-assessment, considering 

that it is an ongoing process of analysis, reflection, self-awareness institutional, construction and 

training institutions which make a critical analysis of their actions and their processes in 

development. Your goal is to analyze the use of the final reports of the General Course Index (PMI) 

for the management of undergraduate UFPE. We chose to develop a case study because it is a 

particular case. Will be valued in the analysis of the data subjects' subjectivity through their 

discourses on the self-assessment of the institution and its actions to the final reports of the 

National System of Higher Education Assessment (Sinaes). Our analysis will be supported by the 

theory of Fairclough (2001). Discourse analysis, where theoretical proposes the use of language as 

a form of social practice, where the speech involves action and may act on the subject. The interest 

to develop this research came after analyze the research done in Pernambuco in the biggest 

highlights Universities. We realize that there is no research to examine the relationship of managers 

of undergraduate with the results obtained by the final reports issued by Sinaes. 

 

 

Avaliação Institucional 
A avaliação institucional surgiu no cenário das ciências sociais aplicadas “como revelam 

seus teóricos, desde os protagonistas das teorias clássicas de administração do início do século 

passado até os estudiosos da gestão do desenvolvimento institucional das últimas décadas”. 

Sanderin Oliveira (2008 p. 11) É um tema amplamente abordado no Ensino Superior em diversos 

países que se preocupam com a qualidade do Ensino prestado à sociedade pelas instituições de 

Ensino Superior. “Os governos atuais vêm atribuindo à avaliação um papel importante na reforma 

dos sistemas educativos onde ela é vista como um instrumento de legitimação de poder em muitos 

países e eficaz organizadora de reformas em educação”. Verhine e Freitas (2010. p. 16) 
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Avaliação Institucional tem sido um fenômeno que vem recebendo atenção das IES e, por 

conseguinte, da comunidade científica em face da necessidade de se oferecer um Ensino de 

qualidade equiparado com os das Universidades que ocupam o topo no ranking Mundial e em 

contrapartida a busca pelo financiamento da Educação Superior.Uma vasta literatura sobre a 

avalição na educação superior apresenta dois modelos: avaliação externa com caráter de regulação, 

com ênfase na eficiência e no processo de comparação a partir dos rankings e a Avaliação interna 

com caráter democrático voltado para a própria instituição através de uma orientação formativa que 

valoriza as mudanças qualitativas. 

No contexto internacional a avalição tem um forte papel perante a globalização e o 

financiamento da Educação Superior.  

 
“Nos Estados Unidos, a necessidade de garantir padrões mínimos de qualidade para a 

oferta da educação superior nos seus sistemas de ensino descentralizados e bastante 
fragmentados foi reconhecida desde o final do século XIX e resultou na criação de associações 
de acreditação de caráter regional, mantidas pelas instituições participantes”. Verhine e Freitas 
(2010. p. 18) 

 

Na Europa foi marcada pela Declaração de Bolonha e criação da União Europeia ressaltando 

a passagem de sistema avaliativo heterogêneo para um homogêneo onde a Comissão das 

Comunidades Europeias, nos anos 90 apresentou um modelo-base para a avalição do Ensino 

Superior que permanece até hoje.  

Os diversos modelos avaliativos na Europa tiveram como inspiração o modelo holandês, 

onde 

“é administrado por uma entidade chamada AssociationofCooperatingUniversities 
(VSNU). É uma associação de Ensino Superior responsável pelo andamento e controle do 
processo de avaliação basicamente de Universidades, partindo do princípio pelo qual as 
universidades têm a principal responsabilidade de garantir a qualidade daquilo que fazem”. 
Verhine e Freitas (2010. p. 20) 

 

Na Holanda existe um grande incentivo a autoavaliação a partir de uma avaliação formativa 

que prima pela qualidade. 

O que é priorizado hoje no cenário internacional é a utilização dos dois modelos de avaliação 

apresentados: Interna e Externa tendo como ênfase uma junção de ambos a fim de conseguir atingir 

os objetivos das Universidades e simultaneamente as exigências do mercado. Como exemplo 

observamos que “Em Portugal a avaliação e a acreditação têm objetivos diferentes, mas são 

complementares e indissociáveis”. Verhine e Freitas (2010. p. 21) A primeira se preocupa com a 

qualidade do ensino frente à sociedade e a segunda busca cumprir as exigências para se concretizar 

o reconhecimento das instituições e cursos. De modo geral na Europa, a agência responsável pela 

avaliação da educação superior, tem o princípio de que a responsabilidade pela qualidade da 
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educação superior é da instituição. O governo através de processos regulatórios formaliza a 

acreditação e a certificação dos cursos e instituições. 

Na América Latina a implementação das políticas públicas voltadas para a avaliação 

institucional tem sido diferentes da Europa, onde a preocupação central é a acreditação das 

instituições de ensino superior em virtude do processo de massificação da mesma. Como 

parâmetros para a qualidade do Ensino Superior encontramos o conhecimento globalizado, a 

exigência de mercado, a valorização da pesquisa, extensão e ensino pautados em um modelo de 

Universidade com selo de excelência dentro do cenário mundial.  

 

1 Avaliação Institucional no Brasil 

No Brasil, mesmo com as diversidades que as instituições apresentam a partir da sua missão, 

objetivos e compromisso social entre outros, as mesmas executam normas estabelecidas pelo 

Estado que vai deste a abertura dos cursos de graduação a seu funcionamento cumprindo o 

estabelecido pelo Sinaes (Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior). Esta regulação do 

Estado propõe unificar as dimensões da qualidade a partir de parâmetros nacionais regida pela lei 

nº 10.861 de 14 de abril de 2004.  

A avaliação institucional externa e interna são componentes do Sinaes responsáveis por parte 

desta regulação realizada pelo Estado. A avaliação interna ou autoavaliação tem seu papel 

expressivo no fortalecimento da educação superior. Segundo Barbosa, (2011 p. 33) apud Juliato 

(2005, p. 193), ela está elencada na categoria mais ampla dos estudos institucionais. “Tais estudos 

têm como objeto de pesquisa a própria instituição no desdobramento de suas diversas áreas e 

aspectos” e podem apresentar resultados valiosos e significativos para as IES.  

Neste trabalho teremos como foco a autoavaliação. É um processo permanente de análise, 

reflexão, autoconsciência institucional, de construção e formação onde as instituições fazem uma 

análise crítica de suas ações e de seus processos em desenvolvimento. É um processo Construído 

no coletivo por sujeitos que integram a instituição através da CPA (Comissão Própria de 

Avaliação). Segundo Barbosa, (2011 p. 33) apud Dias Sobrinho a autoavaliação comporta várias 

matizes e se trata de mais uma etapa do processo da avaliação institucional que acontece no interior 

da instituição. Barbosa ressalta a peculiaridade deste processo em virtude da condição ímpar de 

cada instituição que vai além da compreensão dos especialistas em virtude as distintas perspectivas, 

as múltiplas dimensões de uma instituição, a diversidade dos grupos, sua história e compromissos, 

suas condições e circunstâncias. 

Em âmbito nacional encontramos várias pesquisas sobre avaliação institucional com 

abordagens diferentes, regulatória ou participativa. Cada pesquisa enfatiza partes do processo 

avaliativo ou as políticas e práticas relacionadas com o Estado as quais pretendemos dialogar ao 
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longo do trabalho. A partir desde tema visualizamos que em sua maioria a autoavaliação tem sido 

preocupação dos pesquisadores do ensino superior por seu caráter formativo.  

 

 

Auto Avaliação na UFPE 
O interesse para desenvolver esta pesquisa surgiu após averiguarmos as pesquisas feitas em 

Pernambuco nas Universidades de maiores destaques. Percebemos que não existe nenhuma 

pesquisa que analise a relação dos gestores de cursos de graduação com os resultados obtidos pelos 

relatórios finais emitidos pelos Sinaes. Recktenvald (2005, p.134) amplia esta ideia ao afirmar que 

“A preocupação com informações válidas, confiáveis também é um requisito relevante, mantendo 

uma atenção específica em relação à coleta, processamento, análise e interpretação de informações. 

Constitui-se também requisito o uso efetivo dos resultados, planejando ações em busca da melhoria 

institucional”.  

Visualizamos a autoavaliação como um processo de autoconhecimento da instituição, 

considerando os problemas relativos à realidade de cada uma.A partir de algumas inquietações 

surgem algumas perguntas a partir o objeto em estudo. Quais as políticas institucionais elaboradas 

após análise dos relatórios que proporcionem melhorias na qualidade da Educação oferecida pela 

UFPE? Os resultados dos relatórios são valorizados assim como seu processo de elaboração desde 

a formação da CPA ou existe apenas a necessidade de cumprir as exigências do Estado em forma 

de Lei? Existe uma preocupação por parte dos cursos com os profissionais e alunos no processo de 

avaliação dos mesmos ou apenas com os resultados em forma de nota do próprio curso? Surge 

então a necessidade investigativa de conhecer como os gestores dos cursos da UFPE estão 

utilizando os relatórios da autoavaliação institucional enquanto documento que apontam as 

qualidades e fragilidades da instituição onde os cursos de graduação da instituição, do mesmo 

centro de educação apresentam diferenças nos resultados dos relatórios do IGC ? 

Hipoteticamente acreditamos que os resultados são importantes enquanto nota, classificação, 

mas no processo de avaliação institucional, em especial na autoavaliação da UFPE não acontece o 

feedback necessário partindo dos gestores dos cursos no processo de autoavaliação. Tendo em vista 

a importância da avaliação para planejar e melhorar a qualidade institucional. Nos relatórios 

encontramos informações qualitativas e quantitativas capazes de promover uma análise em âmbito 

educacional visto que toda avaliação oferece informações a cerca das fragilidades institucionais, 

em especial do curso.  

Quanto à relevância desta pesquisa podemos destacar a importância científica e social dos 

resultados obtidos, onde os mesmos serão úteis para obtermos uma visão do processo de 

autoavaliação da UFPE em seu patamar de busca de qualidade. Além de uma contribuição 

acadêmica significativa para o Núcleo de Política Educacional, Planejamento e Gestão da 
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Educação, do Programa de Pós-Graduação em Educação da UFPE, ressaltando que avaliação 

institucional está presente nas discussões de todas as Instituições de Ensino Superior. Não a 

encontramos só na área Educacional como também em várias instituições públicas ou privadas da 

sociedade, já que é um tipo de avaliação que buscar aferir a qualidade.   

A pesquisa proporcionará uma análise das políticas públicas existentes no nosso Estado além 

de informar tanto aos alunos da instituição como a sociedade civil e acadêmica a preocupação de se 

elaborar pesquisas nesta área. Outros motivos que a justifique são a necessidade investigativa 

enquanto pesquisador do Ensino Superior vislumbrando uma contribuição teórica para os que se 

interessam pela melhoria dos cursos na UFPE enquanto instituição pública. Outro ponto é a 

necessidade de renovar o conhecimento a partir de um tema que hoje interessa a comunidade 

acadêmica, a sociedade civil e ao Estado responsável pelas políticas públicas de regulação. 

Levando em consideração que através da avaliação podemos conhecer melhor a instituição. A 

partir do momento que a avaliação institucional passou a ser uma política pública as abordagens se 

ampliam e não podem cessar as pesquisas que tem como alvo a análise e o debate de um assunto 

que está relacionado com o Ensino Superior. 

Diante do exposto, temos como objetivo geral Analisar a utilização dos relatórios finais do 

IGC pelos gestores dos cursos de graduação da UFPE. Temos os seguintes objetivos específicos: 

Conhecer as principais dimensões contidas no processo de autoavaliação institucional da UFPE; 

Mapear a relação da avaliação institucional com a qualidade dos cursos de licenciatura em termo de 

nota; Avaliar o processo de autoavaliação dos cursos de licenciatura da UFPE em relação as 

característica das IES; Categorizar os projetos de Avaliação Institucional e suas articulações com o 

Sinaes. 

A metodologia da pesquisa será exploratória, um estudo de caso sobre a universidade 

Federal de Pernambuco nos campi de Recife e Caruaru. A abordagem será qualitativa e 

quantitativa. A dimensão qualitativa proporcionará uma análise voltada para a qualidade dos cursos 

enquanto processo de autoconhecimento. A dimensão quantitativa favorecerá a análise voltada para 

a ação do Estado enquanto órgão regulador da qualidade. Serão analisados dados oficiais 

quantitativos e o discurso dos entrevistados a partir da análise documental e análise do discurso.  
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Resumo 
Neste trabalho é feita, inicialmente, uma análise da trajetória das agendas governamentais e 

dos compromissos assumidos tendo como foco o uso da educação a distância (EaD) para atingir as 

metas de qualificação dos professores da educação básica em nível superior. São apresentadas 

propostas relacionadas à formação de professores e EaD que se fizeram presentes  no Plano 

Nacional de Educação 2001-2010, mostrando a ausência quase total de uma discussão sobre quem 

daria esses cursos de graduação e pós graduação e que formação deveriam ter, ignorando 

experiências que já vinham sendo realizadas desde 1995.  A partir da oficialização do programa 

governamental Universidade Aberta do Brasil (UAB) em 2006, tendo por objetivo a 

institucionalização da EaD no sistema publico de educação superior, surgem novas questões, com 

especial destaque para a discussão sobre a nova estrutura de docência específica para esta 

modalidade educacional. A questão da polidocência, envolvendo principalmente os elaboradores de 

conteúdo (professores conteudistas) e as tutorias presenciais e a distância, tem recebido críticas na 

medida em que se perpetua a discussão se o tutor é ou não um professor, se o pagamento extra de 

professores universitários e a contratação de tutores com bolsas sem vínculo empregatício não tem 

impedido a formação de uma equipe docente realmente estimulada e capacitada para ministrar 


