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RESUMO 
 

Busca-se, cada vez mais, a qualidade em tudo o que se oferece à sociedade. No 
âmbito da Educação Superior no Brasil, não é diferente. Desde a publicação da Lei 
no 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior (SINAES), a avaliação constitui um dos instrumentos capazes de 
medir em que nível os cursos precisam melhorar. Tendo o SINAES duas avaliações 
externas e uma interna e permanente denominada Autoavaliação Institucional (AI), o 
sistema procura identificar, nas suas três grandes dimensões, organização didático-
pedagógica, infraestrutura e corpo docente e tutorial, aspectos que precisam ser 
melhorados nos cursos e nas instituições de Ensino Superior (IES). A AI é recorrente 
na academia, mas o que resta saber é se os seus resultados proporcionam as 
mudanças esperadas e em tempo real. O estudo exploratório de dois casos aqui 
estudados analisa a AI de dois campi do IFCE, tendo como objetivo conhecer a 
autoavaliação institucional de uma instituição de Ensino Superior, o IFCE, desde 
perspectiva de discentes, técnicos e docentes, a fim de verificar a efetividade de 
melhorias nos cursos e na Instituição, nos anos de 2014 a 2016, decorrentes deste 
processo avaliativo. Os sujeitos pesquisados foram os gestores, estudantes, 
docentes e técnicos em Educação dos campi de Tauá e Crateús, no Ceará.  A coleta 
em campo foi realizada por meio de entrevista estruturada com os gestores, em 
seguida, um questionário específico para cada segmento respondente da 
autoavaliação institucional, sendo, assim, caracterizada como pesquisa de campo 
com finalidade exploratória. Complementando a coleta de dados, ouviu-se a 
Comissão Central de Avaliação e compararam-se as informações coletadas com um 
estudo anterior na mesma IES com temática semelhante.  Notou-se que os gestores 
usam os dados da AI para realizar suas intervenções nos campi, mesmo sem ser de 
modo sistematizado com o planejamento. Acerca dos segmentos, pode-se verificar 
que em alguns aspectos pesquisados e considerados fragilidades na AI, os técnicos, 
discentes e docentes respondentes deste estudo conseguiram perceber melhorias 
na IES, como investimentos em infraestrutura, aumento do número de servidores, 
programas de extensão. Nem sempre, contudo, as ações da gestão para superar as 
fragilidades apontadas na AI são percebidas ou satisfazem os técnicos 
administrativos, docentes e discentes, pois são apontados aspectos que não 
denotam nenhuma melhoria. Por fim, alguns resultados deste estudo devem ser 
relativizados por conta da rotatividade de servidores e algumas especificidades dos 
questionários da autoavaliação institucional. 

 

Palavras-chave: Avaliação. Educação Superior. Autoavaliação Institucional. 
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1 INTRODUÇÃO 

Premissa básica para o funcionamento da Educação na atualidade é a 

sua oferta com qualidade, e é por procedimentos avaliativos que esta qualidade é 

atestada. No atual contexto educacional brasileiro, avaliações analisando desde o 

rendimento dos estudantes nos diversos níveis de ensino, bem como o diagnóstico 

de currículos, cursos, instituições e das redes educacionais.  

 Sobre a importância e os usos da avaliação educacional pelos diversos 

gestores da Educação Superior brasileira, é ação corriqueira nos sistemas de 

avaliação governamental, ou das próprias instituições, fazer-se apenas uma 

mensuração/controle. No Ensino Superior, às vezes, se faz o uso político da 

avaliação educacional, com a finalidade de classificação e julgamento do mérito que 

levam a evitar ou premiar, com financiamento, os cursos e as instituições.  

O que se pretende é a promoção do diálogo entre os usuários internos e 

externos, com vistas ao empoderamento dos avaliados e ao controle social para 

assegurar a qualidade do serviço público, no caso, o educacional objetivando uma 

avaliação emancipatória. 

 Essa nova lógica da gestão do serviço público educacional é permeada 

de modo abrangente por processos avaliativos incorporados na Educação Superior 

brasileira. O conjunto de avaliações foi concatenado em um só sistema, instituído 

pela Lei n° 10.861, de 14 de abril de 2004, que cria o Sistema Nacional de Avaliação 

da Educação Superior (SINAES).  

O SINAES consiste em um programa governamental brasileiro responsável 
por avaliar as instituições, os cursos e o desempenho dos estudantes de 
nível superior. (BRASIL, 2004, p.3).  

O SINAES integra os seguintes processos: a avaliação institucional para 

fins de recredenciamento, a autoavaliação institucional, a avaliação dos cursos, com 

fins de reconhecimento ou renovação destes, e, ainda, uma avaliação de 

desempenho dos alunos, denominada de Exame Nacional de Desempenho dos 

Estudantes (ENADE). 

O objeto deste estudo é a autoavaliação institucional do Instituto Federal 

de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), abordada em seus diversos 
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aspectos, como o planejamento, a execução, os desdobramentos-finalidade e o seu 

uso pelos gestores, cite-se reitor, pró-reitores e diretores de campus.  

Vivencia-se profissionalmente, a participação em comissões locais e 

central de avaliação do IFCE, e já realizamos avaliações docentes no campus aonde 

atuamos. Portanto, a temática avaliação está inserida no nosso trabalho, 

cotidianamente.  Tencionamos ainda, contribuir para o aprimoramento da 

autoavaliação institucional (AI) de nossa instituição de Ensino Superior (IES), 

pesquisando e contribuindo para aprimorá-la, visto que, já existe um legado de 

método e de continuidade deixado por comissões anteriores e que novos desafios 

se exprimem, como, por exemplo, incluir as particularidades da Educação a 

Distância na AI. 

Ante a perspectiva ora proposta, surgem as questões centrais do estudo: 

quais as fragilidades identificadas e as melhorias implementadas, no período de 

2014 a 2016, com suporte na autoavaliação institucional numa instituição de Ensino 

Superior do Ceará? Que percepções têm os discentes, servidores técnico-

administrativos e docentes da IES pesquisada, de melhorias no curso e na 

instituição, decorrentes da autoavaliação institucional? 

A efetivação desta busca tem, como objetivo geral, conhecer a 

autoavaliação institucional de uma instituição de Ensino Superior, o IFCE, medida 

desde a perspectiva dos discentes, servidores técnico-administrativos e docentes, a 

fim de verificar a efetividade de melhorias nos cursos e na Instituição, nos anos de 

2014 a 2016, decorrentes desta avaliação.  

No que se refere aos objetivos específicos, pretendemos: descrever o 

percurso histórico da gestão da Educação Superior no Brasil, ressaltando a evolução 

dos sistemas de avaliação deste nível de ensino; discorrer sobre a elaboração 

epistemológica da avaliação, enfatizando a avaliação de programas e instituições 

educacionais; relatar o contexto da autoavaliação institucional no Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; identificar ações das gestões dos campi 

que se originam dos relatórios das comissões locais de avaliação, referentes aos 

anos de 2014 e 2015; inferir as percepções dos discentes, servidores técnico-

administrativos e docentes acerca da efetividade de melhorias nos cursos de 

graduação e na Instituição, decorrentes da autoavaliação institucional.  
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A pesquisa, que descreve respostas para estes questionamentos, é de 

natureza exploratória, analisando dois casos, adotando como técnica uma pesquisa 

de campo, embasada na Teoria Estruturalista, que dá suporte ao estudo das 

relações sociais, possibilitando esboçar o modelo de estrutura social onde ocorrem 

as relações.  

Assim, como de praxe, a concretização deste experimento estará 

ancorada na revisão de literatura sobre a temática, abordando autores como Dias 

Sobrinho (2000, 2003), Andriola (2005), Santos e Cerqueira (2009), Vianna (2000), 

Ristof (2000) e Belloni et al. (2000), que tratam do tema avaliação em suas várias 

mudanças, como o uso desta na Educação Superior brasileira.  

Recorremos a documentação institucional da IES pesquisada e a 

legislação com seus instrumentos normativos da Educação Superior no Brasil e de 

documentos, como os relatórios anuais da Comissão Própria de Avaliação 

(CPA/IFCE).   Para a compreensão de como se desencadeia a avaliação própria do 

IFCE, faremos uma investigação cujos universos são as comunidades acadêmicas 

de dois campi, distribuída em quatro grupos: gestores, servidores técnico-

administrativos, docentes e discentes de cursos de nível superior.  

O locus da pesquisa são dois campi do IFCE, do interior do Estado do 

Ceará, que constituem os dois casos do estudo exploratório, que, além de serem 

unidades novas, denotam características semelhantes, como tempo de instalação, 

tipos de cursos e realidades culturais, situados em regiões climáticas semelhantes.   

A dissertação-produto desta investigação está estruturada em seis 

capítulos, sendo que o primeiro capítulo é introdutório e exprime a temática 

Avaliação Educacional, dando um direcionamento para o seu uso institucional, e 

evidenciando, ainda, os objetivos, metodologia e estruturação do trabalho. 

No segundo módulo, relatamos a dificuldade que o Brasil teve na 

implantação do Ensino Superior, procurando a consolidação na expansão e na 

oferta com qualidade deste nível de ensino. O terceiro segmento presta-se a 

expressar o conceito de avaliação, também fazendo um relato histórico da sua 

formulação conceitual. O quarto capítulo retrata a instituição pesquisada e a 

experiência vivenciada por este na sua rotina de autoavaliação institucional.  São 
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expostos no quinto capítulo os procedimentos metodológicos adotados na pesquisa 

e todo o roteiro seguido para obtenção dos dados. 

No sexto capítulo, figuram a análise e a interpretação dos dados, 

procurando apontar as intervenções da gestão universitária provenientes da 

autoavaliação institucional e dos construtos teóricos da comunidade acadêmica, 

além de verificar a efetividade de melhorias nas IES e nos cursos superiores, 

proveniente da autoavaliação institucional.  
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2 A AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR NO BRASIL  

Este segmento procede a breve levantamento de informações acerca da 

história da Educação brasileira, tendo como foco a Educação Superior. 

No relato descrito aqui, o Brasil sempre enfrentou problemas em 

promover de maneira isonômica a sua Educação Básica; e, no caso da Educação 

Superior, a conjunção de problemas é mais agravante, portanto as universidades e 

demais instituições de formação sempre se concentraram, historicamente, nas 

maiores cidades.  

2.1 O difícil transcurso histórico da Educação Superior no Brasil 
 

Conforme Nunes e Silva (2005, p. 75), quando se reportam ao panorama 

histórico da Educação Superior brasileira, o período inicial de ocupação do Território 

brasileiro foi denominado de Brasil-Colonial, compreendido de 1572 a 1808. As 

autoras, no campo educacional, enfatizam o trabalho dos padres da Companhia de 

Jesus, que fundaram um colégio na Bahia e iniciaram atividades de cursos de Artes 

e Teologia.   

Ante as limitadas opções de estudo, Melo (2012, p.14) esclarece que, 

mesmo com posses, os estudantes da elite colonial tinham que atravessar o oceano, 

para estudar no Continente Europeu, em grande parte, na Universidade de Coimbra. 

Nunes e Silva (2005) lembram que esta acadêmia portuguesa era gerida pela 

Ordem Jesuítica, por volta do século XVI, com a finalidade de manter a unidade 

cultural do Império lusitano e propagar ideais de superioridade da Metrópole sobre 

as colônias, como o Brasil, além de espalhar a fé católica.    

As relações políticas e econômicas no Brasil, desde o ano de 1500, 

tinham a característica particular de um centro de decisão externo, a Metrópole 

Portugal, e uma área subordinada, a Colônia, representada pelo Território brasileiro.   

Como evoca Duhram (2003), a finalidade da colônia restringia-se ao 

fornecimento de matérias-primas, de origem geralmente extrativista, para 

enriquecimento da Metrópole, não havendo iniciativas desenvolvimentistas. Cite-se o 

fato de que é o primeiro modelo gestor adotado para o Território brasileiro foi o de 

capitanias, que simplesmente davam posse de terras a pessoas com a condição de 

um retorno econômico a Portugal.  
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Santos e Cerqueira (2009) explicam características políticas do Brasil 

naquele período, comentando que o primeiro modelo da administração territorial 

fracassou rapidamente, sendo substituído por um denominado Governo Geral, que 

em vez de um simples sistema de exploração econômica, atuava como 

representação do rei de Portugal no Brasil.  

Fávero (2010), a seu turno, menciona que a Metrópole portuguesa 

manteve o Brasil como colônia de exploração, e esta condição foi o principal fator 

para que a Educação não possuísse, no período colonial, a oferta de ensino mais 

elevado em seu território. No entendimento das autoridades lusas, formar 

pensadores e disseminar novas ideias poderia levar a Colônia à independência. 

Obviamente, deve ser considerando o seguinte aspecto do início da história da 

Educação brasileira, a grande restrição da Coroa Portuguesa à implantação de 

Ensino Superior na Colônia. 

A autora argumenta que a exceção a esta atitude restritiva da Metrópole 

foi à autorização concedida aos jesuítas de montar centros de Ensino Superior para 

formar professores com vistas a atuarem nos 17 colégios criados por eles; 

entretanto, os centros foram destinados apenas a religiosos e atrelados ao Ensino 

da fé cristã.   

Sendo assim, houve, no período colonial, apenas Educação de base, 

iniciada pela ação dos padres da Companhia de Jesus, que chegaram ao Brasil em 

1549, sobre a orientação do Padre Manuel da Nóbrega.  

A evolução do modelo gestor do vínculo de subordinação Metrópole-

Colônia trouxe a primeira ação de Educação formal no território do país, consoante 

como descreve Melo (2012, p.14):  

Com o apoio da coroa portuguesa, a Companhia de Jesus adquiriu domínio 
no campo educacional. Isto, por sua vez, fez com que os seus colégios 
fossem procurados por muitos que não tinham realmente vocação religiosa, 
mas que reconheciam ser esta a única via de preparo intelectual. 

 

Como opção única formal de estudo, os jesuítas impuseram um modelo 

educacional que harmonizava a fé crista e a razão, bastante excludente, pois 

atendia aos filhos de famílias abastadas. Ao restante da população residente no 
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Território da época, negros, índios e mestiços era oferecido apenas o aprendizado 

com finalidade de catequese.   

Importante ponto a ressaltar deste período histórico, no tocante à 

Educação Superior, é que não houve intenção da Coroa Portuguesa na implantação 

de níveis de ensino mais avançado, mesmo a educação dos jesuítas sendo ofertada 

para a elite da época. 

É notório o fato de que, na Colônia portuguesa, destinada a uma 

exploração econômica, o desenvolvimento teve características muito diferentes de 

territórios vizinhos, que também eram colônias, mas de ocupação espanhola. Ao 

comparar as realidades das colônias da Espanha e de Portugal, Durham (2003, p. 

3), acentua que:  

Ao contrário do que aconteceu na América Hispânica, onde universidades 
católicas foram criadas já no século XVI, no início da colonização, o Brasil 
não possuiu universidades nem outras instituições de Ensino Superior 
durante todo o período colonial. A política da coroa portuguesa sempre foi a 
de impedir a formação de quadros intelectuais nas colônias, concentrando 
na Metrópole a formação de nível superior. Mesmo a iniciativa jesuíta de 
estabelecer um seminário que pudesse formar um clero brasileiro, foi 
destruída, com boa parte do pouco ensino organizado que então havia na 
colônia, quando ocorreu a expulsão da Companhia de Jesus, efetuada pelo 
Marquês de Pombal no final do século XVIII.  

 

Duhram (2003) também defende a noção de que uma das prováveis 

causas dessa diferença do desenvolvimento da Educação nos dois processos de 

colonização, e do surgimento tardio de Ensino Superior na Colônia portuguesa, 

decorreu de própria limitação de recursos educacionais de Portugal. Segundo ela, 

na época das grandes navegações, a própria Metrópole só dispunha da 

Universidade de Coimbra, com grande renome, aliada a outras de menor expressão, 

como a de Lisboa, o que inviabilizava o envio de professores para a Colônia. 

No entendimento de Santos e Cerqueira (2009), em comparação com 

nações vizinhas da América Hispânica, o nosso Ensino Superior foi implantado 

tardiamente, diferentemente da Espanha que, na época das grandes navegações, 

tinha uma situação privilegiada quanto à existência de universidades. Esta diferença 

entre a Colônia portuguesa e as colônias espanholas, na área educacional, era 

evidente, pois, já no começo do século XVI, ano de 1538, foi implantada uma 

universidade no Caribe, em Santo Domingo; é no final do século XVII, já havia 
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diversas universidades públicas e católicas nas regiões americanas sob a influência 

da Espanha.     

Com efeito, ante as restrições impostas pela Coroa Portuguesa, é notório 

que houve um significativo atraso na implantação de instituições de Ensino Superior 

no Brasil. Vale ressaltar que a tímida iniciativa dos centros universitários da 

Companhia de Jesus foi encerrada quando o Marquês de Pombal confiscou os bens 

dos padres jesuítas e os expulsou do Brasil, em 1759.  

Novamente, segundo Fávero (2010), a oferta de Ensino Superior no Brasil 

foi cessada, pois, em virtude da ação do primeiro Marquês de Pombal, Sebastião 

José de Carvalho e Melo, primeiro ministro de Portugal, o Ensino Superior brasileiro 

ficou estático até o início do século XIX, em 1808, com a chegada da Família Real 

Portuguesa, expulsos de Portugal pelas forças de Napoleão Bonaparte.  

A vinda da Corte desencadeou várias transformações no meio social, a 

começar pelo centro do poder português transferindo-se para o Território brasileiro, 

necessitando de uma série de serviços para a Corte. Foram precisos vários 

investimentos, tanto em estruturas como em serviços; neste contexto o Ensino 

Superior brasileiro ressurgiu.  

 Ainda sobre a vinda da Corte, Melo (2012, p.22) expõe uma parte dos 

investimentos feitos no período joanino:  

A vinda de D. João VI propiciou também a criação de Academias Militares; 
Escolas de Direito e Medicina; da Imprensa Régia, que possibilitou a 
divulgação e circulação de informações e ideias, inclusive políticas, entre a 
população letrada da época; da Biblioteca Real (1810), franqueada ao 
público em 1814; do Jardim Botânico do Rio(1810) e do Museu 
Nacional(1818).  

 

Notadamente, a cultura e os tempos eram outros, e o Ensino Superior no 

Brasil continuou se expandindo, mesmo com o retorno de parte da Família Real a 

Portugal, em 1821, no caso D. João e sua mãe, D. Maria I, a louca. As mudanças 

promovidas na Colônia e o retorno de D. João VI à Metrópole, impulsionaram a 

emancipação política, que ocorreu no ano seguinte, com a instalação de outro 

período da história brasileira, denominada de Brasil-Imperial, por historiadores.   
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Duhram (2003) e Fávero (2010) evidenciam a ideia de que a 

independência do Brasil ocorreu tardiamente em razão do período em que a Coroa 

Portuguesa se instalou no território. Foi mantido após a emancipação o mesmo 

modelo de governo, a Monarquia, com a família Bragança governando o País até o 

final do século, em contraste com as nações vizinhas que vivenciaram novas 

modalidades de governos. 

Com a implantação do Império, contudo, a Educação Superior começou a 

ser expandida. Como exemplo, na nossa primeira Constituição, de 1824, no artigo 

179, ficou prevista a necessidade de ampliação de universidades distribuídas por 

todo o país. 

Fávero (2010) salienta que, com a independência política, o Brasil foi 

instituído como Império e teve inúmeros problemas no período em que Dom Pedro I 

governou. No campo educacional, ele conseguiu fazer a expansão de cursos 

superiores para outras regiões do Território, com a criação de faculdades em São 

Paulo e Olinda. 

A autora comenta, ainda, que, no começo do Segundo Império, várias 

transformações no meio educacional foram desencadeadas, a exemplo da criação 

da Escola Politécnica do Rio de Janeiro, com o curso de Engenharia, formação que 

anteriormente era restrita aos militares. Com o advento do Segundo Império e o 

apreço que o imperador Pedro II tinha aos conhecimentos científicos, foi 

desencadeado um modelo educacional com orientação voltada para o interesse 

prático, pragmático, ou seja, para a formação de pessoas úteis à sociedade imperial.  

Neste âmbito, foi favorecida, pelo Imperador, a criação de faculdades 

isoladas. Dali em diante, as elites brasileiras passavam a colocar seus filhos para 

estudar aqui e não mais enviá-los à Europa.  

Sobre este período que compreende o Segundo Império, Santos e 

Cerqueira (2008, p.3-4) mencionam que houve uma expansão de cursos e 

instituições, inclusive em outras regiões:  

Dois anos depois, em 1910, fundou-se a Academia Real Militar, que mais 
tarde se transformaria na Escola Central e depois em Escola Politécnica, 
que passaria a Escola Nacional de Engenharia da Universidade Federal do 
Rio de Janeiro. Em 1927 foram criadas duas faculdades de Direito, uma em 
São Paulo e outra em Olinda.   
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Esta série de avanços na Educação Superior atendia a um modelo de 

expansão centrado em atender a elite e as necessidades governamentais, com a 

formação de carreiras liberais, como as de advogados, engenheiros e médicos. 

Fávero (2010) relata que no século XIX, o desfecho da Guerra do 

Paraguai favoreceu mais ainda essa ideia de Educação voltada para o pragmatismo. 

No conflito, o Brasil se aliou a Argentina, Uruguai e Inglaterra, contra a expansão do 

próspero Paraguai, saindo-se vencedor da guerra.  

Foi no período pós-guerra que houve intenso desenvolvimento 

socioeconômico brasileiro, bancado, principalmente, pela riqueza da produção 

cafeeira, que demandou rapidamente mão de obra qualificada, sendo esta 

necessidade determinante para a expansão dos cursos de nível superior. 

Duhram (2003) esclarece que um fator a impulsionar a criação de 

faculdades foi o próprio crescimento do Estado, que necessitava de servidores com 

qualificação de nível superior, desencadeando uma valorização dos bacharelados e 

uma procura por vagas nos programas superiores de ensino.  

A autora exprime que o desenvolvimento econômico e o crescimento do 

Estado impulsionaram a expansão do Ensino Superior no Brasil estimulado pela 

sociedade e pelo governo, que fomentaram este nível e, gradativamente, 

propiciaram sua regulamentação com medidas tomadas em decretos e leis, 

incidindo diretamente no aumento de faculdades e cursos. 

Fávero (2010) conta que, no Brasil Imperial, alguns dispostos legais 

estimularam esta expansão dos cursos superiores. Um bom exemplo foi o Decreto 

do então regente Pedro de Araújo Lima, que data de 20 de dezembro de 1837, 

criando o Colégio Pedro II, de ensino secundarista, e dando acesso privilegiado, 

sem exame de admissão, aos estudantes dessa instituição aos cursos superiores.  

Sobre a proliferação de cursos superiores no início da República, os 

pesquisadores Santos e Cerqueira (2009) explicam que, no período dos anos de 

1889 e 1918, foram criadas 56 instituições de Ensino Superior no Brasil, grande 

parte delas nos Estados, por força das elites e governos locais.   

Notadamente, como citado no início deste capítulo, foi característica 

marcante na história do Brasil a concentração das faculdades e cursos nos grandes 
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centros urbanos, inclusive as principais ações que tentavam facilitar o acesso dos 

jovens ao Ensino Superior concentravam-se na cidade do Rio de Janeiro.  

Essa conjuntura não mudou muito até a proclamação da República, em 

1889, quando mudanças na legislação desencadearam a criação de faculdades 

estaduais públicas e privadas, em outras regiões e em áreas mais afastadas dos 

grandes centros urbanos da época. 

Nunes e Silva (2005) relatam alguns aspectos do começo da República, 

em âmbito educacional, como a intensiva influencia do positivismo no período, por 

conta dos oficiais que conduziram a República Velha. A preferência dos líderes 

políticos por cursos de orientação técnica profissionalizante relegou o Ensino 

Superior ao segundo plano, ou seja, novamente atrasando a expansão de 

instituições de Ensino Superior pelo Brasil. 

Uma dessas foi a reforma educacional, implantada na Constituição de 

1890 - a Reforma Benjamin Constant - que transformou o Colégio Pedro II em 

Ginásio Nacional, sendo que este deveria servir de base ou modelo para a criação 

de escolas públicas. 

Passado o período da República Velha, Fávero (2010) explica que o 

Ensino Superior voltou a ser estimulado, mas um novo desafio era imposto, isto é, 

prover o acesso às vagas dos cursos superiores. Várias estratégias tentavam alinhar 

o estudo mais básico dos jovens ao seu ingresso nos cursos superiores.  

O que essa reforma pretendia era levar um padrão de qualidade, 

estabelecido para o Ginásio Nacional, resultando na seguinte regra; caso as escolas 

secundaristas de cada Estado se submetessem ao controle da fiscalização federal, 

dariam aos seus alunos o direito de ingressar no Ensino Superior, sem exames de 

admissão. 

Sobre os problemas ocorridos desde a Reforma Benjamin Constant, 

Santos e Cerqueira (2009) comentam que, embora tenha ocorrido a expansão das 

vagas e do acesso aos cursos superiores, este crescimento provocou problemas 

que precisaram novamente de intervenção do Governo por meio de leis. Um que 

rapidamente se tornou perceptível para a época foi o grande número de diplomados, 

com a incapacidade de o mercado de trabalho absorver estes profissionais.  
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O problema constatado motivou o Decreto nº. 8.659, de 5 de abril de 

1911, que ficou conhecido como Reforma Rivadávia Correia, em homenagem ao 

Ministro da Justiça e dos Negócios da época. A reforma impôs regras ao Ensino 

Secundarista e Superior, extinguindo o acesso direto às faculdades, sem exame e, 

para garantir a manutenção dos estabelecimentos federais de ensino, esses 

passaram a cobrar taxas para vários serviços, como o exame de admissão, 

matrícula e emissão de certificado. 

Palma Filho (2015) esclarece que a Lei nº. 8.659, de 1911, criou a 

seleção por meio de concurso vestibular, para a admissão dos estudantes 

secundaristas ao Ensino Superior, bem como estimulou a entrada da iniciativa 

privada na oferta dos cursos superiores, acarretando um aumento das faculdades 

privadas, e exigindo do Governo republicano nova regulamentação. 

Um marco para a Educação Superior na época, como explicita Nunes e 

Silva (2005, p.77), foi a criação, em 1920, por meio do Decreto nº 14.343, da 

primeira universidade brasileira, na cidade do Rio de Janeiro, por meio da junção de 

escolas superiores de formação profissional 

A segunda reforma educacional foi proposta com a Lei nº 11.530, de 18 

de março de 1915, denominada de Reforma Educacional Carlos Maximiliano, que 

trouxe avanços à organização da Educação, mantendo aspectos das reformas 

anteriores, como os exames de admissão, da Lei Rivadávia.  

Palma Filho (2015) comenta que a reforma que leva o nome de Carlos 

Maximiniano é conduzida por ele e denota uma preocupação com a qualidade do 

Ensino Secundarista.  

O autor reforça que a reforma tinha um direcionamento para preparar os 

estudantes para os cursos superiores. Com essa reforma, os estudantes que 

tencionavam cursar nível superior, tinham que ir residir em grandes cidades, 

provocando um processo de elitização desse patamar de ensino, que foi 

intensificado com outra reforma educacional, a Reforma Rocha Vaz, instituída pelo 

Decreto nº. 16.782, de 13 de janeiro de 1925. 

Fávero (2010) explica que Rocha Vaz era o então presidente do Conselho 

Superior de Ensino, órgão criado para fiscalizar as instituições superiores e que 
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limitou o número de vagas por curso e turma, provocando uma diminuição da 

procura pelos cursos mais concorridos e reduzindo o número de diplomados em 

Direito, Medicina e Engenharia. 

Novamente um dispositivo legal veio regular esta nova realidade do 

Ensino Superior, a lei nº. 5.616, de 28 de novembro de 1928, que privilegia as 

universidades e garante a elas a autonomia administrativa, econômica e didática.  

Santos e Cerqueira (2009) comentam que a Lei n.º 19.851 de 11 de abril 

de 1931, denominada de “o Estatuto das Universidades Brasileiras”, causou uma 

mudança na gestão das universidades, ao propor um Conselho Universitário, 

formado por uma congregação de professores catedráticos efetivos, escolhidos pelo 

ministro da Educação, e a administração central a cargo de um reitor escolhido pelo 

presidente da república. 

Conforme Duhram (2003) conta a respeito das características das 

universidades, no período do Governo Vargas, a Universidade Nacional do Rio de 

Janeiro foi criada pelo governo para ser conservadora e ser o modelo para as 

demais. A Universidade do Distrito Federal, também localizada no Rio de Janeiro, 

era um modelo mais inovador, criada por Anísio Teixeira, o mais importante dos 

pioneiros da Educação, então Secretário de Educação do Distrito Federal. Esta 

Universidade teve vida curta. Também foi instituída a Universidade de São Paulo, de 

iniciativa do Governo Estadual que fazia oposição ao regime Vargas. 

No relato de Duhram (2003) resta evidente o contexto complexo no qual 

as principais universidades brasileiras, do início da República, foram criadas. Tinham 

que existir na ambiência de governos controladores ou enfrentando resistências de 

ordem religiosa. 

Fávero (2010) acrescenta que o documento Estatuto das Universidades 

foi criado em meio à Revolução de 1930, que conduziu ao poder o presidente 

Getúlio Vargas, denotando um controle maior do Estado em vários setores sociais, 

não se excetuando o educacional. O controle faz, inclusive, a restrição à emissão de 

diplomas aos cursos não credenciados pelo Ministério da Educação; todavia, temos 

neste documento a primeira modalidade organizada de regulação dos cursos de 

nível superior no Brasil. 
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Neste intervalo histórico, de 1930 a 1940, Fávero (2010) enumera a 

criação de importantes instituições de Ensino Superior brasileiras: a Universidade do 

Rio Grande do Sul, a Universidade de São Paulo (USP) e a Pontifícia Universidade 

Católica (PUC), criada no Rio de Janeiro e pertencente ao setor privado.  

Com o fim do período republicano denominado Estado Novo, começou 

um ciclo de governos federais mais populistas e que foca o aumento da oferta de 

ensino secundarista, realizando, também, um aumento de vagas no Ensino Superior.  

As posturas governamentais antes restritivas de acesso às faculdades 

perderam espaço para políticas mais voltadas a criar oportunidades aos estudantes, 

tendo por parte do governo a criação de universidades públicas e privadas e a 

federalização de vários estabelecimentos de Ensino Superior, estaduais e privados. 

Segundo Santos e Cerqueira (2009), nos anos de 1950, o movimento 

estudantil se fortaleceu e pediu a mudança na estrutura da Educação Superior 

brasileira, pretendendo evitar a expansão desse grau na área privada e em 

contraposição, prover o aumento das vagas em cursos superiores públicos. 

Outro fato ocorrido no meio acadêmico, nos anos de 1950, foi a 

valorização dos servidores das universidades, que, com a promulgação da Lei nº. 

1.254, de 4 de dezembro de 1950, tiveram garantido aos professores e funcionários 

das universidades vinculadas aos Estados e à União a condição de funcionários 

públicos com estabilidade e aposentadoria. 

Outras transformações significativas para o meio acadêmico ocorreram 

em 1951, quando o governo criou o Conselho Nacional de Pesquisa, hoje Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que passou a 

financiar a pesquisa universitária, e a autarquia Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), incumbida de estimular, fiscalizar e financiar, 

os cursos de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu (mestrado e doutorado) nas 

universidades. 

Houve uma grande mudança na organização do sistema educacional 

brasileiro, com a primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB), em 1961, 

mas, no tocante a Educação Superior, a LDB só criou mecanismos de controle da 

expansão do Ensino Superior e do conteúdo ministrado nos cursos. 
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Como já existia, por parte dos movimentos estudantis, desde os anos de 

1950, uma cobrança por priorizar o Ensino Superior público e a expansão deste, 

tivemos no estudante universitário o principal vetor de resistência ao regime civil-

militar que se implantou a partir de 1964, como assinalam Santos e Cerqueira 

(2009).   

Esses pesquisadores acrescentam que, sobre a participação política dos 

estudantes universitários, o ápice dos confrontos da classe estudantil com o regime 

civil-militar ocorreu em 1968 e, na sequência dos fatos, o movimento estudantil foi 

derrotado pelas forças opressoras e as universidades passaram um período de dez 

anos sob forte vigilância do governo.  

Mesmo com a derrota das camadas populares, representadas pela classe 

estudantil, foram realizadas profundas mudanças no Ensino Superior brasileiro.  Os 

militares mudaram a gestão das universidades, extinguindo os conselhos 

universitários (a cátedra) e acabaram com a autonomia universitária, garantindo uma 

representação discente e docente na tomada de decisões.  

Também nesse período, fomentada principalmente pelos órgãos CNPq e 

CAPES, houve um grande incentivo à formação de mestres e doutores para atuar 

nas universidades brasileiras. Aos docentes desse período foi oferecida uma nova 

forma de regime de trabalho em tempo integral com bom acréscimo salarial. 

Durham (2003) reitera a noção dos anos de 1970, no ciclo final do regime 

civil-militar, houve expansão das famílias de classe média, produzida pelo 

desenvolvimento econômico, denominado de Milagre Brasileiro. Com isso, 

aumentou a demanda por Ensino Superior e o Governo investiu mais recursos do 

orçamento na Educação, além do setor privado, que promoveu rapidamente um 

crescimento do número de vagas nos seus cursos superiores. 

Fávero (2010) cita que os anos de 1980 representaram um período de 

transição em que a democracia foi reestabelecida, inclusive, com a eleição de um 

presidente civil, bem como a implantação de uma nova constituição, a de 1988, que 

abriu espaço para enormes avanços nas políticas sociais na década seguinte, 

inclusive as primeiras modalidades organizadas pelo próprio governo, de avaliação 

do Ensino Superior.  



29 
 

A pesquisadora ainda enfatiza fatos dos anos de 1990, apondo como 

avanços significativos para a Educação, inclusive para o Ensino Superior, a criação 

da nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Durante os oito anos de 

governo do presidente Fernando Henrique Cardoso, de 1995 a 2002, produziu-se 

uma série de inovações no funcionamento dos estabelecimentos de Ensino 

Superior, desde a própria caracterização destes, estabelecendo como universidades 

apenas as instituições que aliavam o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Ristoff (2000) ressalta que a LDB, ou Lei nº. 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, estabeleceu regulamentações, tanto na educação de base como no Ensino 

Superior. Podem ser citados como grandes avanços desta fase para a educação, a 

obrigatoriedade de credenciamento das IES junto ao Ministério, a criação de 

avaliação da qualidade do Ensino Superior (o sistema do Provão) e o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM), como uma possível opção para o exame 

vestibular. 

Como explica Ristoff (2000), de 1993 e 1994, fato determinante para a 

criação de mecanismos de avaliação para as universidades brasileiras, foram os 

debates, envolvendo representações de professores, reitores e do governo, que 

iniciaram o processo que culminaria com o Programa Institucional das Universidades 

Brasileiras (PAIUB), por meio do qual o Ministério da Educação passou a ser o 

articulador, viabilizador e financiador dos processos de avaliação das IES. 

Sobre as inovações providas na Educação Superior, pela LDB, Santos e 

Cerqueira (2009) relatam que foi definida a classificação das IES, sendo 

considerada Universidade, apenas a que alinhasse ensino, pesquisa e extensão. Foi 

fortalecida a regulação, com a exigência de recredenciamento das instituições e o 

reconhecimento dos cursos superiores, com processos avaliativos periódicos.  

Santos e Cerqueira (2009, p.7) fazem a seguinte consideração, “Se para 

as instituições públicas pouco ou nada afetou a implantação da nova Lei, para o 

setor privado representou uma ameaça de perda de status e autonomia”.   

A principal preocupação da rede privada era com o recém-criado Exame 

Nacional dos Cursos, que ficou popularmente conhecido como Provão, e que 

evidenciou nos primeiros resultados melhores notas dos estudantes da rede pública 

do que da particular. 
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Em 2002, teve início um outro octênio da gestão do País, com o 

presidente Luiz Inácio Lula da Silva, como governo popular democrático. Logo em 

2003, o presidente Lula, institui por Decreto, em 20 de outubro de 2003, um Grupo 

de Trabalho encarregado de fazer uma Reforma Universitária, tendo como missão 

analisar e propor plano de ação para reestruturar e democratizar as instituições 

Federais de Ensino Superior (IFES). 

Art. 1o  Fica instituído Grupo de Trabalho Interministerial encarregado de, 
no prazo de sessenta dias a contar da publicação deste Decreto, analisar a 
situação atual e apresentar plano de ação visando a reestruturação, 
desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de Ensino 
Superior - IFES. Parágrafo único: O plano de ação a que se refere 
o caput deverá contemplar, entre outros aspectos, medidas visando a 
adequação da legislação relativa às IFES, inclusive no que diz respeito às 
suas respectivas estruturas regimentais, bem assim sobre a eficácia da 
gestão, os aspectos organizacionais, administrativos e operacionais, a 
melhoria da qualidade dos serviços e instrumentos de avaliação de 
desempenho. (BRASIL, 2003, p.1). 

Em 2003, ocorreu mais um significativo  avanço para garantir a qualidade 

dos cursos de graduação e instituições de Ensino Superior, pois direciona ao 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) a 

responsabilidade de regulação do Ensino Superior público e privado, e 

gradativamente, essa autarquia federal se encarrega da avaliação da Educação 

Superior brasileira.  

2.2 O modelo governamental da administração do Ensino Superior brasileiro 

 

O Governo Federal atuou junto aos diversos tipos de estabelecimentos de 

Ensino Superior públicos e privados, estes, organizados como universidades, 

centros universitários, faculdades e nos institutos Federais de Ensino Técnico e 

Tecnológico.  

Ao nos referirmos à gestão do Ensino Superior brasileiro ou à sua 

avaliação, tratamos de maneira generalizada a maneira ou o modelo adotado pelo 

Governo Federal e Ministério da Educação (MEC) para regular, supervisionar e 

avaliar as instituições e cursos de graduação no País. 

No MEC, alguns setores se incumbem do funcionamento do Ensino 

Superior, como a Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior 

(SERES), que faz a regulação e a supervisão das IES públicas e privadas, enquanto 

a Secretaria Ensino Superior (SESu), trata da Política Nacional de Educação 
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Superior, com o planejamento, orientação, coordenação e supervisão das IES 

públicas federais.  Mencione-se, ainda, o fato de que a avaliação do Ensino Superior 

foi executada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio 

Teixeira (INEP). 

O INEP é uma autarquia do Ministério da Educação (MEC), existente 

desde 1937, nessa época sob a denominação de Instituto Nacional de Pedagogia. 

Ressaltemos o fato de que em 25 de agosto de 2003, por meio da Portaria 2.255, do 

Ministério da Educação do Brasil, o Instituto passou a concentrar todo o controle e a 

avaliação do Ensino Superior. 

A criação do INEP ocorreu por meio da Lei nº. 378, de 13 de janeiro de 

1937, e, posteriormente, o órgão é transformado em autarquia federal com 

vinculação ao Ministério da Educação. Nos termos da Lei nº. 9.448, de 14 de março 

de 1997, alterada pela Lei nº. 10.269, de 29 de agosto de 2001. O INEP tem por 

finalidades:  

[...] V-subsidiar a formulação de políticas na área da educação, mediante a 
elaboração de diagnósticos e recomendações decorrentes da avaliação da 
educação básica e superior; VI - coordenar o processo de avaliação dos 
cursos de graduação, em conformidade com a legislação vigente; VII - 
definir e propor parâmetros, critérios e mecanismos para a realização de 
exames de acesso ao Ensino Superior; VIII - promover a disseminação de 
informações sobre avaliação da educação básica e superior[...]. 
(BRASIL/MEC, 2014, p. 3). 

 

Incumbe-se o INEP de ser o mecanismo para garantir qualidade no 

Ensino Superior, inclusive com a finalidade de controle social.  Verifica-se também o 

papel de lidar com as políticas de acesso à Educação Superior, sendo que, na última 

década, surgiram vários programas governamentais que concretizam ações de 

democratização de acesso ao Ensino Superior e passaram a fazer parte do cotidiano 

das universidades e faculdades públicas e privadas.  

Como exemplos desses programas democratizantes, podemos citar o 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES), que possibilita ao estudante universitário 

custear os estudos por meio de empréstimo; na mesma linha de suporte ao acesso, 

o Programa Universidade para Todos (PROUNI) banca bolsas de estudos em 

instituições particulares.  
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Outra importante iniciativa, a fim de facilitar o ingresso nas instituições 

públicas, é o Programa de Seleção Unificada (SISU) do Ministério da Educação. O 

programa possibilita que seja utilizada, como critério de seleção para as 

universidades e institutos federais de todo o País, a nota dos candidatos ao Ensino 

Superior que participarão da prova do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).  

Inclui-se, ainda, como programa de democratização do acesso ao 

Ensino Superior, o programa Universidade Aberta do Brasil (UAB), que propicia a 

realização de cursos públicos em inúmeros municípios brasileiros, por meio do 

modelo de Educação a Distância, mediada por Tecnologias de Informação e 

Comunicação.  

Existem, também, no atual modelo de da administração do Ensino 

Superior brasileiro, programas governamentais voltados também para o 

desenvolvimento e estruturação das instituições públicas de Ensino Superior.   

O mais abrangente deles é, com certeza, o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), criado 

para garantir a expansão das universidades, a criação de outras e, 

consequentemente, o aumento das vagas ofertadas nos cursos. 

A finalidade do REUNI é 

Com o Reuni, o governo federal adotou uma série de medidas para retomar 
o crescimento do Ensino Superior público, criando condições para que as 
universidades federais promovam a expansão física, acadêmica e 
pedagógica da rede federal de Educação Superior. Os efeitos da iniciativa 
podem ser percebidos pelos expressivos números da expansão, iniciada em 
2003 e com previsão de conclusão até 2012. As ações do programa 
contemplam o aumento de vagas nos cursos de graduação, a ampliação da 
oferta de cursos noturnos, a promoção de inovações pedagógicas e o 
combate à evasão, entre outras metas que têm o propósito de diminuir as 
desigualdades sociais no país. (BRASIL, 2014, p.2). 

 

O Reuni tratou, também, de suprir uma deficiência do Ensino Superior, 

que era a falta de suporte para a permanência dos estudantes nos cursos; um dos 

desdobramentos foi a criação do Programa Nacional de Assistência Estudantil 

(PNAES), por meio do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, garantindo recursos 

financeiros para apoio alimentar, de moradia, de saúde e outras necessidades que 

fossem diagnosticadas na vida acadêmica do universitário. 
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Na gestão do Ensino Superior, a regulação dos cursos foi aprimorada 

com a definição, por meio do Decreto nº. 5.773, de 09 de maio de 2006, dos 

procedimentos de credenciamento de instituições, bem como a autorização, 

reconhecimento e recredenciamento de cursos de nível superior.  

E é justamente na regulação que percebemos a importância que a 

avaliação tem para as instituições, pois, por meio deste processo, se autoriza o 

funcionamento dos cursos, ocorre a fiscalização e é propiciado um parâmetro 

mínimo de qualidade, haja vista que, no transcurso histórico do Ensino Superior, no 

Brasil, este controle da qualidade foi deficitário pelos governos.  

O trabalho de regulação do Ministério da Educação é executado em 

conjunto pela Secretaria de Regulação e Supervisão do Ensino Superior (SERES), 

pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES) e o Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais (INEP). 

A SERES conta, inclusive, com sistema informatizado para dar 

publicidade à condição na qual se encontram cursos e instituições no tocante a 

regularidade; o sistema E-MEC, com plataforma na internet, permite o acesso 

imediato a estas informações.  

 
2.3 O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior 

 
 

Os anos de 1990 proporcionaram avanços relevantes na legislação 

brasileira, não só pela LDB, mas também pela incorporação de mecanismos que 

tentam garantir a qualidade da educação no Brasil, principalmente na Educação 

Superior.   

Santos e Cerqueira (2009) analisam alguns avanços propiciados pela 

LDB; citamos a explicitação dos variados tipos de IES admitidos, caracterizando 

como universidade apenas as instituições que articulassem ensino e pesquisa. 

Ainda a obrigatoriedade do recredenciamento, precedida de avaliações, com a 

renovação periódica para o reconhecimento dos cursos de nível superior e exames 

de desempenho para os estudantes. 

É válido ressaltar o fato de que mesmo sendo um processo recente, 

desencadeado na década de 1990, na gestão universitária brasileira, as avaliações 
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de desempenho dos alunos, bem como a avaliação institucional, tiveram 

características de atender a um Estado controlador.  

Nesse sentido, Dias Sobrinho (2003) exprime a ideia de que desde 1995, 

o Ministério da Educação, se voltou para a importância da avaliação das instituições 

de ensino, de modo que possam ser verificadas as competências e habilidades 

profissionais que os cursos superiores estão criando nos estudantes, sob motivação 

da exigência constante de produtividade das empresas e do governo. 

Sobre esta premissa de avaliar a Educação Superior, Belloni et al. 

(2000), exprimem que a universidade não pode ser isenta de avaliações, tanto do 

ponto de vista da sua eficácia das atividades que executa em prol da sociedade, 

como sob o prisma da eficiência em seu funcionamento. 

Silva et al. (2012) fala que a primeira ação de fortalecimento da 

avaliação educacional no nível superior, deu-se com a criação do Exame Nacional 

de Cursos, que se popularizou com a nomenclatura não oficial de Provão, instituído 

pela Lei Federal n° 9.131, de 1995. Esta lei foi sucedida por outras que ainda 

acrescentaram outros mecanismos de administração educacional; cite-se o Censo 

da Educação Superior e as visitas externas, in loco, às instituições para conferir as 

condições de funcionamento dos cursos e das instituições.     

Característica marcante de meados dos anos de 1990 foi o uso dos 

mecanismos de avaliação, mais com a finalidade de ensejar uma classificação anual 

dos cursos do que para subsidiar decisões e planejar as melhorias necessárias aos 

cursos e às instituições.  Esta atitude de usar a avaliação institucional como 

mecanismo de ranqueamento e aplicação de penalidades é criticada por Dias 

Sobrinho (2003, p.121).  

[...] as recentes ações governamentais relativas à avaliação da Educação 
Superior, concebidas sem considerar a experiência existente, poderão 
contar com a adequação submissa de alguns e a indiferença e o boicote de 
outros tantos. Poderão servir para estabelecer rankings e a formulação de 
uma política educacional elitista e padronizada. Dificilmente contribuirão 
para o aperfeiçoamento da Educação Superior efetivamente voltada ao 
processo de transformação social do País.  

 

As práticas avaliativas, mais centradas na figura do Provão, foram 

criticadas pelos estudantes, docentes e especialistas em Educação, ganhando tanta 

repercussão que foi temática dos debates da disputa presidencial de 2002. Com a 
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posse do presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, foi criada uma comissão especial 

com a finalidade de propor um outro modelo de sistema de avaliação para a 

Educação Superior.  

  O produto da comissão foi uma proposta de um novo sistema, 

oficializado pela Lei n°. 10.861/2004, de 14 de abril de 2004, e que foi denominado 

de Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES).  

O SINAES, ao ser instituído, como processo avaliativo que vem substituir os 
anteriores pretende responder as críticas das práticas anteriormente 
existentes. Para o alcance de suas propostas vale-se de três instrumentos 
complementares – a avaliação das instituições, dos cursos e do 
desempenho dos estudantes (SILVA et al., 2012, p.152). 

O conjunto composto pela avaliação institucional, a avaliação dos 

cursos e a avaliação do desempenho dos estudantes, é que concedem ao SINAES 

uma organização realmente sistêmica. Conceitualmente, o Ministério da Educação 

explica o funcionamento do SINAES da seguinte forma:  

Promover a efetivação da diretriz da qualidade no Ensino Superior foi um 
dos principais desafios do Ministério da Educação no período 2003-2010. 
Para tanto, a ação do MEC estrutura-se em três funções: avaliação, 
regulação e supervisão das instituições e dos cursos de Ensino Superior. 
Essas três funções estão conectadas entre si, de modo que a avaliação 
passa a ser o referencial básico da regulação e da supervisão. Em outras 
palavras, o MEC passa a gerar consequências a partir das avaliações 
insatisfatórias de cursos e instituições. Com base no Exame Nacional de 
Desempenho dos Estudantes (ENADE), foram criados indicadores de 
qualidade das instituições e de seus cursos. Esses indicadores subsidiam o 
MEC nas atividades de regulação, por meio das quais o ministério credencia 
e recredencia as universidades, centros universitários e faculdades e 
autoriza, reconhece e renova o reconhecimento de cursos. (BRASIL, 2004, 
p. 2). 

Dentre os elementos que compõem o SINAES, a autoavaliação 

institucional tem papel preponderante e é justamente na regulação que percebemos 

a importância que ela adquire nas instituições. Por meio desse processo avaliativo 

aprimora-se o funcionamento dos cursos e da instituição como um todo, bem como 

se asseguram parâmetros mínimos de qualidade.  

Belloni et al.(2000) enfatizam que um sistema de avaliação interna da 

instituição pode ser essencial para aperfeiçoar a qualidade das atividades da 

universidade, e ainda propicia a verificação do atendimento dos objetivos e 

finalidades da IES. Ultrapassando esse ganho, produz-se um autoconhecimento, a 

correção e a melhoria das ações planejadas e dos serviços oferecidos à sociedade.   
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O entendimento da avaliação para identificar necessidades e planejar 

as melhorias do Ensino Superior resta claro na exposição de Andriola (2005, p.144): 

A autoavaliação institucional deverá ocasionar consequências políticas 
importantes, seja no âmbito interno da instituição, seja na relação da 
mesma com a sua mantenedora e com a sociedade civil. No caso interno, 
com maior consciência intelectual da comunidade acadêmica, advirá maior 
cobrança junto aos gestores por aprimoramentos institucionais que se 
façam necessários. No caso externo, implicará mudanças no 
relacionamento com a mantenedora, ocasionando a sensibilização das 
mesmas para os problemas de natureza material e/ou estrutural, que 
exigirão maior aporte financeiro para as suas respectivas soluções.   

Outro ponto que merece destaque no conceito de Andriola (2005), que 

já coordenou a Comissão Própria de Avaliação (CPA) da Universidade Federal do 

Ceará, é o alinhamento com as ideias mais atuais do Ministério, acerca da 

Autoavaliação Institucional, principalmente no uso dos resultados da avaliação para 

o controle social da qualidade dos serviços educacionais, por parte da sociedade. 

Para que a Autoavaliação Institucional sirva de parâmetro para a 

melhoria da instituição e do ensino, deve-se assegurar a continuidade do processo 

avaliativo em uma ação continua da CPA, que é o órgão idealizado para esta missão 

em cada IES.  

Reafirmando a necessidade de a autoavaliação institucional ocorrer em 

ciclos continuamente, Dias Sobrinho (2003) apresenta a seguinte concepção: 

“avaliação institucional como atividade permanente incorporada definitivamente à 

cultura universitária”. Já Ristoff (2000) propõe que o processo avaliativo deve 

obedecer ao princípio de continuidade, isto é, produzir uma série histórica que 

favoreça a comparabilidade, denotando os avanços e retrocessos no que se é 

avaliado. 

As avaliações, também, recebem contribuições de ordem interna, 

autoavaliação institucional, e contribuições externas, das comissões de 

reconhecimento dos cursos. Para a análise dos cursos, são atribuídas notas a vários 

critérios analisados por uma comissão instituída para a visita in loco a instituição, 

tais notas variam de 1 a 5, sendo satisfatórias desde de 3 e compondo um índice 

denominado Conceito Preliminar de Curso (CPC).  

Vale ressaltar que este índice estando abaixo da nota 3, inviabiliza a 

participação da IES em programas governamentais e a criação de outros cursos ou 
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ampliação de vagas dos cursos existentes. Notadamente, a autoavaliação se 

positiva, fornece às IES bonificações e, se negativa, acarreta restrições e possibilita 

o planejamento e a execução de intervenções necessárias à melhoria dos cursos e 

das instituições. 

Percebe-se que a gestão e a avaliação da Educação brasileira 

avançaram bastante nas últimas duas décadas. Mostram-se, todavia, como  

processos em consolidação e em construção, por serem atividades que estão se 

fortalecendo e sendo aprimoradas nas IES brasileiras. 
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3 ELABORAÇÃO EPISTEMOLÓGICA DA AVALIAÇÃO EDUCACIONAL 

 

No contexto atual da sociedade, cada vez mais a qualidade das políticas 

públicas é exigida, não só pela demanda crescente dos usuários, mas também pelo 

que preceitua o princípio constitucional da eficiência.   

Dias Sobrinho (2000, p.31) esclarece que “a exigência da avaliação tem 

crescido na mesma proporção em que aumenta a crise nas universidades, em 

grande parte em virtude das dificuldades orçamentárias”. Ele ainda expõe que o 

conceito de “qualidade educativa” é mais válido para a avaliação da universidade do 

que eficiência e produtividade, pois supera a simples ação de medir ou quantificar, e 

pode, talvez, dar conta de compreender as relações desenvolvidas na universidade, 

com o ensino, a pesquisa e a extensão. 

Nas políticas educacionais, a avaliação seria o mecanismo mais eficiente 

para garantir a qualidade dos produtos educacionais - currículos, cursos e 

programas - bem como das instituições, creches, escolas e instituições de Ensino 

Superior. 

O mecanismo que as IES têm para se aprimorar é a autoavaliação 

institucional, pois nesta ocorre a interferência direta da comunidade acadêmica no 

seu êxito ou fracasso. Esta ação é conduzida tanto pelos avaliadores, personificados 

na figura da Comissão Própria de Avaliação (CPA), como pelos gestores e 

segmentos respondentes, como o alunado, o corpo técnico-administrativo e os 

docentes. 

É inegável o fato de que a avaliação como outros procedimentos que 

permeiam a gestão, como o planejamento, está em constante aprimoramento. No 

decorrer deste capítulo apontaremos a evolução conceitual da avaliação educacional 

e as contribuições de pensadores para aumentar a abrangência e a efetividade 

deste mecanismo no campo educacional. 

A avaliação não é uma atividade humana tão nova, visto que alguns 

estudiosos defendem a posição de que atitudes avaliativas existem desde as 

civilizações mais antigas. Vianna (2000) comenta que Robert Stake deu grande 

contributo à avaliação educacional, ao sugerir que o ser humano se avalia 

constantemente,  por atitudes como a observação, o julgamento, enfim, quando 

analisa seu entorno e se avalia.  
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Gurgel (2003) ilustra com a ideia de que a ação de avaliar é muito antiga, 

ao exemplificar que o imperador chinês Shun, em 1200 a. C., submetia seus oficiais 

a exames, a cada três anos, a fim de promovê-los ou demiti-los, que, numa 

competição, selecionava assim os ocupantes de cargos no Império Mandarim, 

impedindo clientelismo ou monopólios.  

Sendo assim, estes exames da burocracia chinesa, talvez os primeiros da 

história, decerto tinham por finalidade prover o Estado chinês com homens 

qualificados e os candidatos que não fossem aprovados, eram destinados a 

profissões comerciárias ou mercantis.   

Alguns estudiosos propõem divisões históricas que tentam explicar a 

formatação epistemológica da avaliação educacional, destacando-se a divisão 

demonstrada por Lima Filho e Trompieri Filho (2013), na qual a avaliação é dividida 

em quatro fases de evolução de conceitos, como a mensuração, a descrição, o 

julgamento e a negociação.   Essas ficaram definidas como as quatro gerações da 

avaliação recebem intensiva influência do momento histórico e de aspectos 

socioeconômica das regiões nas quais viviam os pesquisadores que contribuíram 

com o estudo da avaliação.  

É importante frisar que há em pleno desenvolvimento uma quinta geração 

da avaliação educacional, tendo como principais artífices os pesquisadores 

canadenses Jean-Marc Foucault e Marie J. Bouchard, denominada avaliação social, 

que amplia o entendimento de avaliação proposta na quarta geração e agrega novos 

parâmetros.    

 

3.1 A primeira e a segunda gerações da avaliação educacional: mensuração e 
descrição de base positivista  
 

A primeira geração da avaliação educacional ocorreu, ainda no século 

XIX, acompanhando significativas mudanças no campo das ciências sociais. Ilustre-

se o positivismo, de Augusto Comte, que introduziu a utilização de variável na 

pesquisa social. O tratamento estatístico da informação permitiu mensurar 

fenômenos, testar hipóteses, conduzir trabalhos científicos, ou seja, quantificar fatos 

sociais, o que serviria de base para os testes avaliativos.  

Em 1845 foram iniciadas nas escolas dos Estados Unidos a prática de 

exames escritos, pois, até então, era costumeira a realização de exames orais que 
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estimulavam mais a memorização do que um aprendizado significativo dos assuntos 

estudados.  

Com a alteração dos testes orais para exames escritos, foram 

desenvolvidas técnicas interessantes, como descrevem Lima Filho e Trompieri Filho 

(2013, p.4):  

De modo empírico, introduziu em 1845 o sistema de exames escritos nas 
escolas americanas como forma de substituir a prática ordinária dos 
exames orais; o George Fisher desenvolveu a primeira escala de medida de 
desempenho; o J. M. Rice criou uma bateria de testes sobre ortografia (pois, 
insistiu na necessidade de adotar medidas mais objetivas tanto para o 
ensino quanto para a avaliação da aprendizagem). No final do século XIX e 
início do século XX: o Francis Galton em 1882 fundou um laboratório. 

 

Mesmo com o desenvolvimento de métodos e técnicas para os testes, o 

foco do trabalho avaliativo na primeira geração da avaliação educacional concentrou 

no professor e no saber, não se preocupando com a figura do educando.   

Outras características desta geração constituem a grande importância 

atribuída ao instrumento, bem como a aprendizagem é entendida como a 

capacidade de reproduzir o saber e o erro apenas influenciando na nota, não 

servindo para verificar dificuldades do aluno.  

Resta claro, na história da avaliação, que ela teve, durante muito tempo, 

apenas o sentido de mensuração, passando por uma modificação significativa, 

conceitualmente, em meados do século XX.   

Lima Filho e Trompieri Filho (2013) ilustram a importância que a avaliação 

como medida teve, ao citar que os testes de quociente de inteligência (QI), 

considerados “técnicas novas de medida”, foram amplamente utilizados nas escolas 

ianques, no final do XIX e início do século XX, com a finalidade apenas de transmitir 

conhecimento.  

Eles assinalam que testes de QI foram usados em 1914 para selecionar 

lideres militares estadunidenses para a Primeira Guerra Mundial e que, com o 

sucesso ianque na guerra, os testes passaram a ser aplicados na seleção de 

recursos humanos das empresas e indústrias. 

Narra Vianna (2000) que, em 1905, Alfred Binet realizou estudos acerca 

da medida da inteligência, propondo testes, referenciados em critérios, que serviriam 

para determinar o desempenho de alunos. Os estudos de Binet demonstraram que a 
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ideia de que todos os alunos aprendem linearmente não era válida e influenciaram 

trabalhos posteriores, como os estudos de Ralph Tyler, pesquisador reconhecido 

como o Pai da Avaliação Educacional. 

Para Vianna (2000), a separação avaliação/pesquisa foi necessária, visto 

que a avaliação utiliza os métodos da pesquisa para solucionar problemas de 

determinada área, mas não pretende generalizar resultados, servindo para conferir a 

eficácia do que se está avaliando. As atividades avaliativas e de pesquisa têm 

congruências e disparidades, cada qual tem particularidades, possuindo 

características específicas e finalidades diferentes.   

Segundo Lima Filho e Trompieri Filho (2013), somente com os trabalhos 

do psicólogo estadunidense Ralph W. Tyler, por volta de 1942, se vislumbrou novo 

paradigma para a avaliação educacional, o que foi o marco da segunda geração da 

avaliação, pressupondo que a Educação não deve ser uma atividade isolada.  

Tyler usou a Psicometria e introduziu uma proposta de avaliação por 

objetivos predefinidos, separando assim a avaliação da pesquisa científica. Para 

Tyler, educar consistiria em produzir ou mudar padrões de comportamento. Para 

isso, o currículo deve expressar os objetivos a serem alcançados. 

Gurgel (2003) expressa o contexto histórico no qual Tyler desenvolve 

esse novo paradigma educacional. O século XX teve início com profundas 

transformações em vários setores da sociedade. Na Ciência, por exemplo, a 

Medicina se modernizou e a sua oferta foi muito ampliada; no campo da Política, 

surgiu o comunismo e o mundo vivenciou o primeiro grande conflito, a I Guerra 

Mundial.  

Particularmente, as mudanças desse século foram mais expressivas nos 

Estados Unidos, que garantiram maior independência a mulher, com a aquisição de 

direitos políticos e usar o automóvel como símbolo do desenvolvimento urbano e o 

crescimento daquele País.  

Nesse novo panorama mundial e estadunidense, Vianna (2000) acentua 

que os currículos e programas educacionais passaram a demonstrar uma 

obsolescência para as exigências da vida social e produtiva e a avaliação oferece 

grande relevância para atualizar as instituições e os programas educacionais.  
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Foi com Ralph Tyler que a avaliação passou a assumir novas finalidades, 

como a avaliação dos sistemas educacionais. Na época, ele integrava, na 

Universidade do Estado de Ohio, o Departamento de Pesquisa Educacional. As 

ideações de Tyler se alinham com as ideias de Jonh Dewey, filósofo e pedagogo 

estadunidense, no Movimento para a Educação Progressista, que objetiva uma 

educação que forme a criança física, emocional e intelectualmente.  

Como narra Gurgel (2003), Tyler liderou um programa nacional do 

Governo dos Estados Unidos denominado “Eight-Year Study”, de 1933 a 1941, que 

fazia uma abordagem para verificar a eficiência de instituições educacionais 

secundaristas e superiores. Ao fim do trabalho, consolidou-se o estudo no livro Basic 

Principles of Curriculum and Instruction , que moldou a modalidade como eram 

organizados os currículos e a instrução na educação americana.   

Em decorrência de suas propostas, Tyler teve grande relevância para o 

sistema educacional estadunidense e suas pesquisas educacionais desencadearam 

estudos sobre avaliação em todo o mundo, acrescentando ou refutando ideias de 

seu modelo. 

A importância de Tyler aprofundou-se em toda a vida educacional 
americana, ao projetar, nos anos 60, o National Education Progress – NAEP 
-  avaliação periódica da situação do ensino nos Estados Unidos e que 
ainda subsiste, fornecendo importantes elementos para as correções 
necessárias e a identificação de pontos de excelência ou pontos críticos a 
serem enfrentados. Um desdobramento do NAEP, na década de 90, no 
plano internacional, foi o IAEP- International Assesment of Education 
Progress – que teve, inclusive, participação do Brasil, com amostras de 
escolas de São Paulo e Fortaleza. (VIANNA, 2000, p.54). 

 

Na proposta de modelo de avaliação tyleriano, esta evidenciada uma 

preocupação de como fazer comparações do desempenho dos educados, ou seja, 

uma comparação entre os desempenhos e os objetivos previamente determinados, 

mas o não êxito do aluno ainda é atribuído a eles. Nesse aspecto, 

Lee Joseph Crombach contesta Tyler, nos anos de 1960. Ademais, ainda nestes 

anos, Scriven e Stake abordaram aspectos fundamentais da avaliação, que irão 

influenciaram ou condicionaram os procedimentos de avaliação.  

O prelúdio da avaliação institucional está nesta necessidade de 

transformar criticamente a escola, seus currículos e programas, que foi um processo 
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iniciado nas nações mais desenvolvidas e que foi se expandindo para países 

emergentes, como no caso do Brasil. As avaliações deram conta, nesse caso, de 

fornecer respostas aos tomadores de decisões, aos formuladores de políticas 

públicas e às grandes agências financiadoras nacionais e internacionais. 

 

3.2 A terceira geração da avaliação educacional: o julgamento de base 
positivista  
 

Como exposto, a visão avaliativa sobre a instituição, programas e 

currículos, surgiu com Tyler na segunda geração, mais recebeu enormes 

contribuições na terceira geração, com Scriven e Crombach.  

Gurgel (2003, p.82) comenta as contribuições de Scriven, esclarecendo: 

“O modelo de julgamento de mérito enfatiza os critérios do desempenho profissional. 

Proposto por Michael Scriven (1967) define a avaliação como a determinação 

sistemática e objetiva do mérito ou valor de alguma coisa”.  

Segundo Vianna (2000), o modelo de Scriven estabelece as funções da 

avaliação quando o objetivo é julgar o valor de alguma coisa. Sendo assim, a função 

é formativa quando serve para melhorar algo e tem a função somativa, quando se 

presta a verificar se houve a melhoria do programa educacional ou do aprendizado.  

Gurgel (2003) esclarece que, na obra Methodology of Evaluation, Scriven 

estabeleceu que a avaliação desempenha diversos papéis (as maneiras como as 

respostas da avaliação seriam utilizadas) e um só objetivo, que seria determinar o 

valor e o mérito do que estava sendo avaliado. 

Lima Filho e Trompieri Filho (2013, p.10) esclarecem características das 

propostas de Scriven, como: “a sinalização clara dos objetivos, problemas, acertos, 

insucessos e a performance dos sujeitos avaliados. Há ainda a preocupação com o 

uso dos resultados e com a qualificação do avaliador”.  

Gurgel (2003) narra que, com a influência dos trabalhos de seu 

contemporâneo Lee Crombach, o pesquisador Michael Scriven não elaborou um 

sistema de avaliação, havendo o entendimento de que ele delimitou as perspectivas 

com as quais a avaliação deve ser realizada, indicando, principalmente, duas 

aplicabilidades para ela a formativa e a somativa. 
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Vianna (2000) deixa clara as funções formativa e somativa da avaliação 

propostas por Scriven. Ele cita o uso da avaliação formativa durante o 

desenvolvimento do programa educacional, a fim de obter informações úteis para a 

melhoria do programa. Os dados coletados têm grande relevância para os 

desenvolvedores do programa, que podem realizar alterações para que ele possa 

ser melhorado.  

Para o autor a função somativa é uma atividade realizada ao final do 

programa educacional e possibilita que seus futuros usuários tenham elementos 

para julgar importância, valor e mérito deste. Os usuários dos resultados da 

avaliação podem ser desde professores e estudantes, como também os 

desenvolvedores, gestores e financiadores da Educação.  

É importante perceber que as duas funções avaliativas se destinam à 

decisão de continuar, encerrar ou modificar um programa, sendo que muitas vezes, 

por ser realizada apenas ao fim do programa, ela só verifique os fracassos. Ambas 

as avaliações devem atuar de modo complementar, dando ênfase para, sempre que 

possível, sejam realizadas por avaliadores externos. 

Gurgel (2003) explica que as linhas conceituais de Scriven e Crombach 

embasaram a constituição de vários sistemas de avaliação. Lee Joseph Crombach 

defendia o entendimento de que a avaliação é a coleta de informações que devem 

ser utilizadas para a tomada de decisão sobre um programa educacional. Essas 

decisões poderiam levar primeiro ao aperfeiçoamento do currículo, depois identificar 

e suprir as necessidades dos alunos, e administrativas, ao julgar a eficiência do 

sistema e dos professores. 

Conforme Lima Filho e Trompieri Filho (2013), em Crombach, 

semelhantemente a Scriven, temos a avaliação assumindo uma função política, visto 

que ambos a defendem como um mecanismo para a tomada de decisão e o 

planejamento do trabalho avaliativo deve ser composto de duas fases a divergente e 

a convergente. 

Vianna (2000, p.79-80) detalha as fases:  

A fase divergente do planejamento é importante porque é neste momento, 
que o avaliador e administradores formulam o máximo possível de 
indagações a serem consideradas a respeito da avaliação. [...] A fase 
convergente destaca a necessidade de as questões sejam propostas para 
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uma diversidade de indivíduos e grupos. Deve-se considerar que muitas 
dessas questões serão abandonadas por razões práticas e não serem 
prioritárias. O número de variáveis a serem tratadas em uma avaliação, 
muitas vezes, precisa ser reduzido por razões de custos. (VIANA, 2000, 
pp.79-80). 

 

Considerando o ato avaliativo para a tomada de decisão, o trabalho mais 

robusto pode ser considerado o sistema de avaliação proposto, nos Estados Unidos, 

pelo pesquisador Daniel Stufflebeam.  

Gurgel (2003, p.83) reporta-se à relevância deste sistema avaliativo: “Um 

dos méritos do modelo de Stufflebeam é o fato de ser um modelo global”.  

O modelo de Stufflebeam é denominado de CIPP, um anagrama para 

Context, Input, Process, and Product Evaluation, ou seja, os elementos contexto, 

input (ou insumo), processo e produto, que compõem a sistemática da proposta. 

 

O modelo de avaliação delineado por Daniel Stufflebeam e Crombach, em 
1971, é centrado na decisão em situação cuja finalidade é fornecer 
informações relevantes para a tomada de decisões adequadas. Na opinião 
dos autores, não conseguiremos tomar boas decisões se nos reduzirmos a 
medir o desvio entre os desempenhos e os objetivos. Esse modelo propõe 
quatro tipos de avaliações correspondentes a quatro espécies de decisão: 
avaliação de contexto, de entrada ou insumo, de processo e de produto. 
(GURGEL, 2003, p.82-83). 

 

Para servir à tomada de decisão, o modelo CIPP, como descrito no 

quadro 1, delimita o contexto institucional e as avaliações de contexto, input, 

processo e produtos têm as funções formativa e somativa. 

Conforme disposto no quadro 1, na avaliação de contexto, são feitos o 

diagnóstico das necessidades dos usuários educacionais e o mapeamento das 

oportunidades.  

Na avaliação de input, escolhem-se as estratégias e os procedimentos, e 

é feito o registro da estratégia. Na avaliação de processo, a orientação formativa 

define a implementação, enquanto a orientação somativa registra o processo real.  

Por fim, a avaliação do produto, na orientação formativa, indica o término, 

continuação, modificação ou instalação, e, na orientação somativa, registra os 

resultados e decisões.  
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O quadro explicita os modos como a avaliação de Stufflebeam, com 

orientação formativa ou somativa, deve ser realizada em cada etapa do processo 

CIPP. 

Quadro1 – Orientação formativa e somativa do modelo de avaliação CIPP 

 ORIENTAÇÃO FORMATIVA 

(tomada de decisão) 

ORIENTAÇÃO SOMATIVA  

(accountability) 

Avaliação de 
CONTEXTO 

Orientação na escolha dos 
objetivos e fixação de 
prioridades. 

Registro de objetivos e base para a 
sua escolha ao longo de 
necessidades, oportunidades e 
problemas. 

Avaliação do 
INPUT 

Orientação para a escolha de 
estratégias do programa. 
Especificação para 
procedimentos de 
planejamento. 

Registro da estratégia escolhida e 
seu planejamento; razões para a sua 
escolha entre várias alternativas. 

Avaliação do 
PROCESSO 

Orientação para 
implementação. 

Registro do processo real. 

Avaliação do 
PRODUTO 

Orientação para o término, 
continuação, modificação ou 
instalação. 

Registro dos resultados e decisões 
de reciclagem. 

    Fonte: Viana (2000, p.117) 

 

Lima Filho e Trompieri Filho (2013) evidenciam um ponto de convergência 

entre Stufflebeam e Scriven: é que suas idealizações de avaliação denotam 

características formativa e somativa; os autores se complementam, ao expoe a 

avaliação para aprimoramento educacional, a formativa, e para a manutenção ou 

não do programa.  

Vianna (2000) exprime que o monitoramento acerca da política pública 

educacional recebe a denominação de accountability, isto é, ocorrendo a 

responsabilidade ética sobre a Educação, ou a prestação de contas dos gestores 

quanto ao futuro do programa, em um caráter somativo. 

Gurgel (2003) narra que, em 1967, foi proposta a avaliação responsiva, 

importante contribuição de Robert Stake para a avaliação educacional, descrita no 

seu livro The Countenance of Educational Evaluation.   

A autora enfatiza o papel de Stake, professor emérito da Universidade de 

Illinois, nos Estados Unidos, em dar novos enfoques para o ato de avaliar, aliando 

técnicas de pesquisa qualitativa e quantitativa e trabalhando com ênfase no método 

de estudo de caso.  Ele defende o argumento de que o avaliador deve se concentrar 
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nas variáveis pesquisadas que denotam maior variação, realizando medidas e 

acrescentando novos meios de coletar informações. Além de organizar dados para 

emitir um juízo de valor, o avaliador deve observar as respostas das pessoas 

implicadas na pesquisa e demais aspectos observáveis do contexto, e do ambiente, 

para classificar, julgar e sintetizar as informações.  

As contribuições de Stake para a avaliação de programas e instituições 

podem ser delimitadas como ação holística, que se preocupa em abordar a 

instituição como um todo, naturalista, e acompanhar os pesquisados e a instituição 

conforme ela é no seu cotidiano.   

Sobre a avaliação responsiva, com uma perspectiva naturalista, Vianna 

(2000, p.125) esclarece: 

Atribui-lhe Stake um significado bastante amplo, querendo dizer que, na 
avaliação/pesquisa naturalista, os sujeitos são observados na sua atividade 
habitual, em seu habitat usual e que as observações são apresentadas em 
uma linguagem não técnica, empregando palavras e conceitos com os quais 
os usuários (clientes) da avaliação estão familiarizados. Assim o avaliador 
naturalista, na visão de Stake, deve observar, minimizando qualquer 
intervenção, e deve relatar, em linguagem coloquial, o que constatou sobre 
os sujeitos observados nos seus procedimentos usuais, nas suas atividades 
do dia-a-dia e no seu ambiente natural. 

 

Ainda compõe a proposta de avaliação responsiva uma abordagem 

interativa e flexível, denotando aí a ação avaliativa como uma elaboração, com a 

participação dos avaliados e adaptável às particularidades da instituição.  

Stake faz reflexões sobre a figura do avaliador, que deve ser bem 

preparado para não apenas fazer descrições; ele há também de julgar, entendendo 

que o julgamento e a descrição formam dois passos básicos da avaliação.  

Na proposta, sugere-se que os dados devem ser agrupados em 

antecedentes, interações e resultados. O primeiro grupo de dados, chamado de 

antecedentes, este nas condições antes do programa educacional da instituição, 

enquanto o segundo grupo, as interações, são as diversas relações entre os 

participantes do programa (alunos, professores, pais).  

O terceiro agrupamento, denominado resultados, resulta da identificação 

dos conhecimentos, habilidades e atitudes dos estudantes, consequência da 

experiência educacional.  
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O relatório final de uma avaliação responsiva deve elucidar os resultados 

positivos e negativos do programa, além de evidenciar as dificuldades encontradas 

na sua implantação e os elementos adversos a serem vencidos. Stake abordou em 

suas obras o estudo de caso, definido por seu interesse em casos individuais e não 

pelo método de pesquisa utilizado.  

 
3.3 A quarta e a quinta gerações da avaliação educacional: a negociação e a 
emancipação de base construtivista  

 

Robert Stake já sinaliza em seus trabalhos uma transição da terceira para 

a quarta geração da avaliação educacional, delimitando uma linha, tendo como base 

o construtivismo. Notemos que, na proposta de avaliação responsiva, a definição 

dos parâmetros e limites do que vai ser avaliado é uma formulação por meio 

interação negociada. 

A quarta e a quinta gerações de avaliadores são influenciadas pelo 

construtivismo, isto é, rompem com a abordagem controladora imposta pela Ciência 

clássica e valoriza mais a interação do observador para com o observado. 

Os avaliadores construtivistas dão preferência a procedimentos de 

avaliação hermenêutico-dialética, como definem Lima Filho e Trompieri Filho (2013, 

p.13), em que o conhecimento é constituído de maneira coletiva e negociada, em 

que a avaliação surge do confronto da realidade com as expectativas, isto é, o 

avaliador deixa de apenas medir e protagoniza um processo de comunicação social; 

e a avaliação assume papel de interação comunicativa, com regras acordadas 

coletivamente com uma negociação.   

O surgimento da quarta geração da avaliação educacional ocorre no início 

dos anos de 1990, em meio à revolução das tecnologias da informação e 

comunicação, que promoveu mudanças em diversos setores da sociedade, entre os 

quais o campo educacional.  

Vários autores trabalharam em prol de alinhar a Educação a estes novos 

tempos, e os pesquisadores Yvonna Lincoln e Egon G. Guba têm relevante trabalho 

na área da avaliação educacional. 
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Em 1989, os estudos de Guba e Lincoln fazem críticas às concepções de 

avaliação das gerações anteriores, afirmando que a avaliação era usada apenas 

como um meio para a de gestão educacional e que o julgamento era padronizado, 

não levando em conta o pluralismo dos sujeitos avaliados. Ademais, esses autores 

defendiam o argumento de que o contexto deveria ser levado em conta para o 

conhecimento da realidade e não apenas as relações de causa e efeito. 

Bouchard e Fontan (2008, apud LIMA FILHO e TROMPIERI FILHO, 2013) 

enfatizam a quinta geração, que privilegia o diálogo, tanto na avaliação de 

desempenho como dos programas educacionais e instituições. Essa abordagem 

situa educadores, estudante e os avaliadores, como partícipes do estabelecimento 

da avaliação, em que eles são corresponsáveis e pactuam os parâmetros e limites 

do processo avaliativo.  

Araújo (2015, p.26) menciona o fato de que em 2008, no Canadá, os 

pesquisadores Marie Bouchard e Jean-Marc Fontan dão uma nova contribuição, que 

levaria a avaliação a um novo patamar, a quinta geração.  

 
Contudo, para Bouchard e Fontan (2008), apesar dos avanços relacionados 
ao campo das negociações, a quarta geração da avaliação ainda se limitava 
a interesses particulares, sendo necessário dar um salto qualitativo para 
atender as demandas contemporâneas. Assim, estudiosos da área 
continuaram descobrindo aspectos relevantes e perseguindo a forma mais 
justa e honesta para se avaliar.  
 

 

A característica marcante da avaliação de quinta geração é a valorização 

das pessoas, que Araújo (2015) descreve como pautada em novos parâmetros, 

fundamentada em um processo planejado, estratégico, participativo, com interesses 

coletivos e individuais.   

Essa avaliação também é denominada de avaliação emancipatória, e 

propicia que os entes avaliados tenham um comportamento ativa tanto no decorrer 

do processo avaliativo, como nas etapas posteriores à avaliação. Os sujeitos 

avaliados decidem o que deve ser avaliado, como deve ocorrer a avaliação e se 

empoderam para negociar as mudanças e melhorias decorrentes do uso da 

avaliação como subsidio da tomada de decisão. 
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A avaliação, assim, não deixa de ser um projeto de longo prazo, no qual o 

desenvolvimento educacional se relaciona com as questões sociais, ou seja, com o 

contexto dos indivíduos e da instituição.   

O elemento-chave na avaliação emancipatória é o diálogo, que possibilita 

inter e intrarrelações, com vistas ao aperfeiçoamento dos cursos e da IES; para 

tanto se faz necessário adotar alguns parâmetros para concretizar este tipo de 

avaliação. 

Os parâmetros definidos para uma avaliação emancipatória são expostos 

no quadro 2, e servem para garantir mais participação e controle social aos usuários 

dos programas educacionais e das instituições.  

 

Quadro 2 – Parâmetros da avaliação emancipatória de Bouchard e Fontan. 
PARÂMETRO  DEFINIÇÃO  

Avaliação como 
um processo 
estratégico 

 Integração continua ao planejamento; 

 Visa o equilíbrio sócioeconômico; 

 Pesquisa os efeitos de um programa educacional, os as mudanças comportamentais após a 
ação educativa; 

 Procura compreender os fenômenos sociais e sua constituição. 

A avaliação 
participativa 

 Transcende a ideia de apenas registrar resultados posteriormente; 

 Serve para escolha de metas e planejar as atividades; 

 Faz previsões (prospecção) para a tomada de decisão; 

 Garante a participação das pessoas ou grupos, internos e externos, envolvidos ou 
interessados no processo educacional (stakeholders);  

 Procedimentos coletivos, de negociação e resolução de problemas, buscando o consenso 
dos interessados na avaliação.  

Avaliação como 
uma atividade 

política 

 Determina os objetivos e as formas de atingi-los, produzindo modificações nas instituições;  

 Atividade política, com vistas ao gerenciamento, controle, acompanhamento e 
racionalização; 

 Empoderamento (Empowerment) dos cidadãos para seu controle social, com vistas a 
assegurar a qualidade da educação; 

Avaliação para o 
interesse coletivo  

 Democrática e colaborativa; 

 As organizações sociais com foco na coletividade. 

 Fonte: Elaboração própria com suporte em Lima Filho e Trompieri Filho (2013, p.16-18). 

Cabe ressaltar o fato de que as partes envolvidas na avaliação têm 

responsabilidades, e entre elas, buscam o consenso, de modo a trazer à tona as 

percepções que os indivíduos isoladamente, decerto não perceberiam. 

 

Bouchard e Fontan (2008, apud LIMA FILHO e TROMPIERI FILHO, 2013, 

p.16) relatam o papel da avaliação emancipatória: 

 
Buscando na educação e no aprendizado a formação de um novo Homem, 
de uma nova consciência e de uma nova sociedade, surge a necessidade 
do emprego de novos instrumentos e recursos pedagógicos, dentre esses 
exalta-se, um novo processo de avaliação pautada em novos parâmetros. 
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Temos contribuições nessa avaliação emancipatória, ou para o 

empoderamento, em Saul (1988), ao postular a compreensão de que o ato de 

avaliar não deve ter como única finalidade o controle, como na maioria das vezes é 

praticado, deve dar condições de autonomia aos avaliados.  

Saul (1988, p.61) defende que a avaliação para o empoderamento deve 

“ter dois objetivos básicos: iluminar o caminho de transformação e beneficiar as 

audiências no sentido de torna-las autodeterminantes”.  

 A intenção é fazer com que os grupos avaliados conheçam seus 

problemas e as possibilidades de modificá-los ou superá-los, isto é, um 

comprometimento dos próprios usuários com a melhoria das políticas públicas 

educacionais.  

Portanto, além de combinar características das gerações anteriores, a 

nova proposta de avaliação, denominada emancipatória ou social, pretende trazer 

um empoderamento para os partícipes e situa-los junto com os gestores na tomada 

de decisões.  
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4 AUTOAVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO INSTITUTO FEDERAL DE 
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ 
 

Este segmento demonstra um panorama do que é o Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE), mostrando a autarquia federal 

com suas particularidades e relatando como este se organiza no tocante à 

autoavaliação institucional.  

O aparecimento desta Instituição de Ensino Superior ocorreu com a 

sanção da Lei nº. 11.892, de 29 de dezembro de 2008, que instituiu no sistema 

federal de ensino, a Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 

Tecnológica, criado inicialmente. No caso especifico do Estado do Ceará, ocorreu a 

fusão do Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFETCE), com unidades nos 

municípios de Fortaleza, Juazeiro do Norte e Cedro, com as escolas agrotécnicas de 

Crato e Iguatu.  

As unidades foram agrupadas como campi, subordinadas a uma Reitoria 

situada na capital do Estado. O vínculo do IFCE é com o Ministério da Educação e 

ele tem autonomia administrativa, patrimonial, de administração financeira, didática e 

disciplinar. 

 
4.1 Características da Instituição de Ensino Superior 
 
 

A autarquia do Poder Executivo Federal atua no Ensino Superior, com 

intensiva atuação na Educação Profissional, todavia, sua atuação abrange a 

formação de professores e na Educação Básica, ou seja, no Ensino Médio integrado 

à Educação Profissional.  

A Lei federal nº 11.892, de 2008, que institui o IFCE, estabelece os 

objetivos institucionais para a Educação Básica, formação inicial e continuada, 

atividades de pesquisa e extensão, bem como os explicita no referente ao Ensino 

Superior:  

Art. 7
o
  Observadas as finalidades e características definidas no art. 6

o
 desta 

Lei, são objetivos dos Institutos Federais: [...] VI - ministrar em nível de 
Educação Superior: a) cursos superiores de tecnologia visando à formação 
de profissionais para os diferentes setores da economia; b) cursos de 
licenciatura, bem como programas especiais de formação pedagógica, com 
vistas na formação de professores para a educação básica, sobretudo nas 
áreas de ciências e matemática, e para a educação profissional; c) cursos 
de bacharelado e engenharia, visando à formação de profissionais para os 
diferentes setores da economia e áreas do conhecimento [...] (BRASIL, 
2016). 
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Os documentos institucionais do IFCE descrevem o contexto 

geográfico e socioeconômico no qual a instituição está inserida:  

Para realizar seu projeto educacional, o IFCE, hoje, atua em todas as 

regiões do Estado do Ceará, cuja área territorial de é 148.920,538 km2, 

onde se distribuem 184 municípios, que totalizam 8.452.381 habitantes. A 

economia cearense é a terceira mais forte do Nordeste, sendo sua 

participação no produto interno bruto (PIB) regional de 14,5%, atrás dos 

Estados da Bahia (31,5%) e de Pernambuco (17,9%), e sua contribuição no 

PIB nacional de 1,9%. (CEARÁ, 2012) O produto interno bruto (PIB) do 

Ceará é o décimo segundo maior do Brasil, mais precisamente R$ $ 94,6 

bilhões e o PIB per capita, de R$ 10.999. O PIB cearense cresceu 3,65% 

em 2012, cerca de cinco vezes mais que a economia brasileira, cujo 

crescimento foi de 0,6% (IFCE, 2015). 

 

A gestão do Instituto se planeja tendo como elementos norteadores: a 

visão, a missão e os valores, pilares construídos coletivamente em 2011 e que são 

os parâmetros de ação institucional no Ensino Superior. Estes elementos estão 

descritos no quadro 3. 

 Quadro 3 – Visão, Missão e valores do IFCE 

VISÃO MISSÃO VALORES 

Tornar-se padrão de 
excelência no ensino, 
pesquisa e extensão na 
área de Ciência e 
Tecnologia. 

Produzir, disseminar e aplicar os 
conhecimentos científicos e 
tecnológicos na busca de 
participar integralmente da 
formação do cidadão, tornando-
a mais completa, visando sua 
total inserção social, política, 
cultural e ética. 

Nas suas atividades, o IFCE valorizará o 
compromisso ético com responsabilidade 
social, o respeito, a transparência, a 
excelência e a determinação em suas 
ações, em consonância com os preceitos 
básicos de cidadania e humanismo, com 
liberdade de expressão, com os 
sentimentos de solidariedade, com a 
cultura da inovação, com ideias fixas na 
sustentabilidade ambiental. 

Fonte: IFCE (2016, p.2) 

 

A Lei Federal nº. 11.892, de 2008, que cria o IFCE, assim estabelece a 

sua organização administrativa: 

Art. 10.  A administração dos Institutos Federais terá como órgãos 
superiores o Colégio de Dirigentes e o Conselho Superior. § 1o  As 
presidências do Colégio de Dirigentes e do Conselho Superior serão 
exercidas pelo Reitor do Instituto Federal. § 2º.  O Colégio de Dirigentes, de 
caráter consultivo, será composto pelo Reitor, pelos Pró-Reitores e pelo 
Diretor-Geral de cada um dos campi que integram o Instituto Federal. § 

3º.  O Conselho Superior, de caráter consultivo e deliberativo, será 
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composto por representantes dos docentes, dos estudantes, dos servidores 
técnico-administrativos, dos egressos da instituição, da sociedade civil, do 
Ministério da Educação e do Colégio de Dirigentes do Instituto Federal, 
assegurando-se a representação paritária dos segmentos que compõem a 
comunidade acadêmica. § 4º.  O estatuto do Instituto Federal disporá sobre 
a estruturação, as competências e as normas de funcionamento do Colégio 
de Dirigentes e do Conselho Superior. Art. 11.  Os Institutos Federais terão 
como órgão executivo a reitoria, composta por 1 (um) Reitor e 5 (cinco) Pró-
Reitores. 

A estrutura do IFCE está em constante expansão e contabiliza em 

2016 um grupo de 27 campi, abrangendo todas as regiões do Ceará.  

Essas 27 unidades acadêmicas estão situadas nos municípios de 

Acaraú, Camocim, Tianguá, Canindé, Baturité, Cedro, Crateús, Tauá, Crato, Umirim, 

Fortaleza, Aracati, Iguatu, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Morada Nova, 

Jaguaribe, Tabuleiro do Norte, Maracanaú, Caucaia, Quixadá, Sobral, Ubajara, 

Itapipoca, Boa Viagem, Guaramiranga (Hotel-Escola) e São Gonçalo do Amarante 

(Centro de Treinamento do Trabalhador do Ceará-Pécem). 

Houve de se ressaltar o fato que o IFCE existe em algumas destes 

municípios, e em outros, com cursos na modalidade a distância, técnicos e 

superiores, no âmbito dos programas do Governo Federal, Universidade Aberta do 

Brasil (UAB) e o ETEC-Brasil. 

O gráfico 1, de modo cartográfico, explicita a distribuição das diversas 

unidades que ofertam os cursos do IFCE em todo o Território cearense. Nota-se que 

todas as regiões do Estado são contempladas e inclusive municípios que não 

dispõem de um campus conta com o Instituto Federal do Ceará, com Centros de 

Inclusão Digitais (CID) ou polos de Educação a Distância. 
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Gráfico 1 – Distribuição dos campi e polos EAD do IFCE no Ceará 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: IFCE (2016, p.2) 

 

  Por ser uma Instituição de Ensino Superior multicampi e com uma 

diversidade de cursos, no que se refere à maneira da oferta e das modalidades de 

ensino, talvez a atividade mais complexa para o IFCE é a sua avaliação institucional.  

4.2 O modelo de autoavaliação institucional do IFCE 
 
 

O IFCE tem a autoavaliação institucional coordenada por uma 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), assim como preconiza a Lei do SINAES, Lei 

nº 10.861, de 2004, mas optou por ter em cada campus uma ramificação da CPA, 

isto é, uma subcomissão que apoia os trabalhos de avaliação nos campi. 

No regimento da CPA/IFCE fica evidenciado seu papel na IES:  
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Art. 1º – A Comissão Própria de Avaliação (CPA) prevista no Art. 11 da Lei 
nº 10.861, de 14 de abril de 2004 e regulamentada pela Portaria nº 2.051, 
de 19 de julho de 2004, do Ministério da Educação, é um órgão colegiado 
de natureza deliberativa e normativa, no âmbito dos aspectos avaliativos 
acadêmicos e administrativos. Art. 2º – A CPA atuará com autonomia, em 
relação aos demais Conselhos e demais órgãos colegiados existentes no 
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE). Art. 
3º – A CPA tem por finalidade a implementação do processo de 
autoavaliação do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 
Ceará, a sistematização e a prestação das informações solicitadas pela 
Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES).   

 

A autoavaliação conduzida por uma comissão ocorria mesmo na época 

de Centro Federal de Educação Tecnológica (CEFET), antes da criação do IFCE, 

sendo que a primeira Comissão Própria de Avaliação foi implantada em 2004, 

conforme é explicitado na tabela 1.  

Tabela 1 – Histórico das portarias de comissões de avaliação da IES.  
  

Nº PORTARIA DATA 

228/GDG 21/06/2004 

665/GDG 05/12/2008 

714/GR 22/09/2010 

462/GR 25/05/2011 

868/GR 20/08/2014 

283/GR 31/03/2014 

Fonte: IFCE (2015). 

 

A tabela 1 expressa as diversas portarias que nomeiam comissões com 

a finalidade de coordenar avaliações na Autarquia Federal, denotativo de que o 

IFCE já vem acumulando experiências com a avaliação institucional há mais de uma 

década. 

A atual CPA central do IFCE tem mandato previsto para o período, de 

2013 a 2017 e é composta por 16 membros, sendo quatro representantes de cada 

segmento (docente, discente, técnico administrativo e sociedade civil). A CPA conta 

com o apoio de uma subcomissão local em cada campus, composta por um 

representante dos segmentos mencionados. Em ambos os casos, da CPA e das 

subcomissões, os membros são escolhidos por votação entre seus pares.  

Houve de ressaltar as qualidades de continuidade e publicidade do 

modelo de autoavaliação do IFCE, pois no sítio da instituição na internet, são 

disponibilizados o regimento da comissão e os relatórios da AI, numa série histórica 
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de 2009 a 2015. Ainda nessa página web, nos chamam a atenção o edital da eleição 

da CPA e a homologação do resultado da escolha dos membros, mesclando 

representantes de campus da Capital e dos outros do Estado.   

Pelo que se observa nos relatórios, o modelo de autoavaliação 

institucional do Instituto Federal do Ceará tem toda uma sistemática e procura estar 

integrado aos planejamentos institucionais, o Plano de Desenvolvimento Institucional 

(PDI) e os Planos Anuais de Ação (PAA).   

O modelo de AI do IFCE procura seguir as diretrizes propostas pelo 

SINAES, desenvolvendo-se em três etapas: elaboração da avaliação 

(planejamento), execução (aplicação de questionários on-line) e análise (produção 

de um relatório).   

Cabe frisar que a publicidade dos atos e produção das CPA ficou 

expressa como princípio na Lei do SINAES, de maneira contundente no artigo 2º: “II 

- o caráter público de todos os procedimentos, dados e resultados dos processos 

avaliativos”. 

 Na fase de elaboração, segundo os documentos analisados, realiza-se 

a preparação dos questionários, disponibilizados em sistemas on-line com o apoio 

dos setores de tecnologia da informação do IFCE.  

Na sequência, tem início um trabalho de sensibilização, que conta com 

o apoio do Setor de Comunicação Social, que auxilia numa campanha de 

mobilização, com o uso das mídias disponíveis, mas fica evidenciado o fato de que 

as subcomissões também têm estratégias próprias de propagar a avaliação 

institucional e fazer a sensibilização da comunidade acadêmica.   

No documento-relatório da autoavaliação institucional, de 2015, 

puderam ser coletados os percentuais de participação da maioria dos campi, que 

são indicados na tabela 2.  

As médias percentuais de participação, excluídos os campi sem dados 

disponíveis no relatório, são: discentes, média de 77% de participação; docentes, 

com média de 57%; e técnicos, com média 25%. 
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Acerca da adesão, a Comissão Central de Avaliação do IFCE prioriza 

sua ocorrência como voluntária. As médias denotam que o processo é bem aceito 

pela comunidade, mas em alguns campi a participação dos servidores técnico-

administrativos é bem reduzida, como pode ser verificado na tabela 2 e no gráfico 2. 

Tabela 2 – Percentuais de participação na autoavaliação institucional 2015 do 
IFCE, por segmento da comunidade acadêmica.   

ORDEM  
CAMPUS 

% PARTICIPAÇÃO/CAMPUS 
 

  ALUNOS PROFESSORES TÉCNICOS 
 

         

1  ACARAÚ 96,42  89,29  12,82 
 

2  ARACATI 69,57  80,00  78,26 
 

3  BATURITÉ 76,29  35,71  37,93 
 

4  CAMOCIM 
sem 

dados 
 

sem dados  sem dados 
 

5  CANINDÉ 80,22  30,61  31,03 
 

6  CAUCAIA 
sem 

dados 
 

sem dados  sem dados 
 

 7    CEDRO 84,32  63,33  5,71 
 

8  CRATEÚS 60,35  58,69  21,87 
 

9  CRATO 61,65  58,18  25,00 
 

10  FORTALEZA 90,82  42,28  18,58 
 

11  IGUATU 76,19  58,93  8,93 
 

12  JAGUARIBE 83,45  78,95  50,00 
 

13  JUAZEIRO DO NORTE 98,43  40,85  8,89 
 

14  LIMOEIRO DO NORTE 39,97  34,78  2,04 
 

15  MARACANAÚ 94,53  47,76  2,78 
 

16  MORADA NOVA 

sem 

dados 
 

sem dados  sem dados 
 

17  QUIXADÁ 98,10  52,50  11,43 
 

18  SOBRAL 91,70  57,35  12,50 
 

19  TABULEIRO DO NORTE 

sem 

dados 
 

sem dados  sem dados 
 

20  TAUÁ 72,36  73,33  80,00 
 

21  TIANGUÁ 34,42  60,00  20,00 
 

22  UBAJARA 

sem 

dados 
 

sem dados  sem dados 
 

23  UMIRIM 

sem 

dados 
 

sem dados  sem dados 
 

Fonte: IFCE (2015) 

 
 

O gráfico 2 expressa os percentuais de participação por campus, 

possibilitando melhor visualização da adesão dos três segmentos das comunidades 

acadêmicas de vários campi do Instituto Federal do Ceará, situados em diferentes 

regiões do Estado.  



59 
 

Gráfico 2 – Percentuais de participação na autoavaliação institucional 2015 do 
IFCE, por segmento da comunidade acadêmica.  

 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Ainda sobre o gráfico 2, os percentuais de participação dos técnicos 

administrativos na AI 2015, em alguns campi, estão bem inferiores aos dos demais 

segmentos; esta situação pode decorrer do modo como o questionário da 

autoavaliação institucional é disponibilizado para cada grupo. 

Na fase de execução, os questionários são disponibilizados em formato 

web o que possibilita o preenchimento de qualquer local. Segundo a página da CPA, 

os instrumentais para os segmentos discentes e docentes ficam disponibilizados no 
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software de controle acadêmico e para os servidores técnico-administrativos; um link 

é disponibilizado nesta mesma página web durante o período de vigência da 

pesquisa. Notadamente o acesso dos estudantes e docentes pode ser feito nos 

momentos em que realizam tarefas rotineiras, como o acesso ao sistema de controle 

acadêmico. Importante é frisar que a todos os respondentes é assegurado o 

anonimato. 

Concluído o prazo estipulado para respostas dos questionários, a CPA 

disponibiliza os dados para as subcomissões locais, a fim de que elas procedam ao 

relatório parcial, oferece uma versão prévia do relatório para a comunidade 

acadêmica e, desse modo, se recolham sugestões para superar as fragilidades 

identificadas, bem como ideias para aprimorar o processo avaliativo da IES.   

Os relatórios parciais, acrescidos das contribuições da comunidade 

acadêmica, retornam à CPA Central, que se incumbe de consolidar um documento 

unificado. Este relatório unificado é disponibilizado por meio do sítio institucional e é 

entregue por sistema eletrônico ao Ministério da Educação, o e-MEC. 

Convêm relatar aqui a maneira didática como são explicados nos 

relatórios da AI os critérios e o método utilizado para análise dos dados, de modo 

claro e objetivo.  Conforme descrito no documento Relatório da Autoavaliação 

Institucional de 2015 as respostas dos questionários são tabuladas e classificadas 

em dois níveis, descritos na sequência.  

No primeiro nível de classificação, para cada segmento respondente 

(docente, discente, técnicos), são disponibilizados os percentuais de satisfação e 

estratificados em três categorias (baixa satisfação, média satisfação e alta 

satisfação). Ademais, no tocante às técnicas de análise dos dados usadas no 

modelo de processo avaliativo, um aspecto que chama atenção é o uso de uma 

escala qualitativa para tabular e classificar os dados obtidos nos questionários.  

No questionário, as respostas definidas como sim e sempre são 

interpretadas como de alta satisfação; toda resposta anotada como frequentemente 

é considerada de nível médio de satisfação.  
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Os itens respondidos com opções não e raramente são considerados 

de baixa satisfação, facilitando, assim, a percepção de que aspectos ou serviços 

oferecidos pela IES estão deficitários.  

Tabela 3 – Escala e escore de classificação de 1º nível e associação a conceito 
da autoavaliação institucional do IFCE. 

Nível de Satisfação Intervalo Categoria 

Baixo De 0% a 49,99% Fragilidade 

Médio De 50% a 69,99% Avaliação Mediana 

Alto De 70% a 100% Potencialidade 

Fonte: IFCE (2015) 

Conforme descrito na tabela 3, aos níveis de satisfação alcançados em 

cada item avaliado, para cada segmento, é associado um conceito. Quando a 

satisfação está de zero e 49.99%, ou seja, um nível baixo associa-se o conceito de 

fragilidade. Também se o nível de satisfação ficar de 50 a 69,99% define-se como 

uma avaliação mediana e se os percentuais se situarem de 70 a 100%, o conceito 

associado é de potencialidade. 

No segundo nível de classificação, tenta-se expressar um conceito 

final para cada aspecto avaliado, que resulte da avaliação por segmento, procede 

do primeiro nível. Assim, uma relação de predomínio dos conceitos obtidos nos 

segmentos evidenciará uma ideia conclusiva para o aspecto pesquisado e o 

qualificará como potencialidade, fragilidade ou controvérsia.   

A classificação de segundo nível é descrita na tabela 4.  

Tabela 4 – Classificação conclusiva de 2º nível da autoavaliação institucional. 
ASPECTO PROFESSOR ALUNO TÉCNICO CLASSIFICAÇÃO 

AVALIADO    CONCLUSIVA 

Aspecto 1 Potencialidade Potencialidade Potencialidade Potencialidade 

Aspecto 2 Potencialidade Potencialidade Fragilidade Potencialidade 

Aspecto 3 Potencialidade Fragilidade Fragilidade Fragilidade 

Aspecto 4 Fragilidade Potencialidade - Controvérsia 

Aspecto 5 Avaliação 
Mediana 

Potencialidade  Tendência de 
Potencialidade 

Aspecto 6 Avaliação 
Mediana 

Fragilidade - Tendência de 
Fragilidade 

Aspecto 7 Avaliação 
Mediana 

Avaliação 
Mediana 

 Avaliação Mediana 

Fonte: IFCE (2015) 
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A relação entre os conceitos para a definição de um conceito 

conclusivo pode ser exemplificada assim: um conceito de fragilidade anula um de 

potencialidade; de tal modo, se o aspecto for avaliado pelos três segmentos, 

prevalecerá o terceiro conceito, isto é, o conceito restante; no entanto, se o aspecto 

for avaliado por apenas dois segmentos, o conceito conclusivo é a controvérsia.  

Ainda podem ser constatadas no segundo nível de classificação, nos 

aspectos avaliados por dois segmentos, as tendências para potencialidade ou 

fragilidade, pois resultaram de uma combinação mediana, unida a um conceito de 

potencialidade ou fragilidade. De semelhante maneira, o conceito conclusivo de 

avaliação mediana resultaria da combinação de dois conceitos medianos, em dois 

segmentos. 

Procuramos, no quarto capítulo, deixar bem claros o contexto da 

Instituição de Ensino Superior pesquisada e o modo como se procede a sua 

avaliação institucional. O modelo de avaliação do IFCE será retomado no sexto 

capítulo, para produzir reflexões acerca das congruências e discrepâncias que 

denota em relação aos princípios e funções, explicitados no referencial teórico.  
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Neste segmento são relatados os passos que possibilitaram obter as 

informações relevantes para atingir o objetivo proposto e a caracterização da 

pesquisa. 

Realizamos este ensaio na tentativa de conhecer se são efetivadas e 

percebidas, desde a autoavaliação, melhorias nos cursos e numa Instituição de 

Ensino Superior, com origem nas fragilidades identificadas nos relatórios da 

autoavaliação institucional de 2014 e 2015, e com a comunidade acadêmica em 

2016.1. A intenção foi ouvir os gestores acerca das ações realizadas com base no 

diagnóstico promovido pela autoavaliação e verificar, com suporte na percepção da 

comunidade acadêmica, se a ingerência contribuiu para superar as dificuldades 

reunidas nos relatórios produzidos pelas CPA.  

Cremos que os discentes, servidores técnico-administrativos em 

Educação e docentes, isto é, os usuários da instituição e dos cursos, possam balizar 

a efetividade do uso da autoavaliação como expediente de aprimoramento da gestão 

da IES.   

5.1 O Método de estudo 

O pesquisador, ao se debruçar sobre o planejamento da pesquisa, faz 

opções para torná-la exequível. Neste caso, optamos pelo trabalho de campo, que, 

segundo Lakatos e Marconi (2010), possibilitam identificar e obter as provas 

necessárias para se atingir um determinado objetivo dos sujeitos pesquisados, sem 

que eles tenham consciência ou orientação de comportamento.   

Em relação à finalidade do estudo, esta é uma experimentação 

exploratória de dois casos, com vistas a levantar alguns dados sobre a percepção da 

comunidade sobre a AI, não pretendendo ser exaustiva. Poderá subsidiar e levantar 

hipóteses para novas pesquisas.  

Ante este entendimento, a opção de método foi definida como uma 

pesquisa de campo, que, como definem Lakatos e Marconi (2010), o pesquisador no 

campo educacional tem a oportunidade de um contato direto com os sujeitos e o 

ambiente estudado.  
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A atitude de o pesquisador ir ao campo foi definida em razão da 

necessidade de tratar com maior propriedade o tema sob foco, onde estaríamos em 

contato direto com o ambiente investigado e com os sujeitos que fariam parte da 

pesquisa, observando o comportamento e opinião destes acerca da avaliação 

institucional. Nesse ponto, a pesquisa documental propiciou o conhecimento sobre o 

contexto da Instituição de Ensino Superior acerca do seu modelo de autoavaliação 

institucional. 

É notório, que para o aprofundamento dos conhecimentos, acerca dos 

temas avaliação, autoavaliação institucional, Educação Superior brasileira e do 

próprio método a ser usado no estudo, procede-se a uma revisão na literatura, a fim 

de fundamentar o trabalho. 

 
5.2 A população e a amostra 
 

O universo da pesquisa é constituído por todos os discentes de cursos de 

nível superior, gestores e servidores (docentes e técnicos) que integram os dois 

campi (Tauá e Crateús) do IFCE, selecionados para um estudo exploratório destes 

dois casos e que participaram da autoavaliação institucional da IES.    

Promovemos um recorte no universo populacional, que seriam todos os 

campi do IFCE, 27 unidades, usando como critério a própria experiência das 

instituições na avaliação, em virtude de novas unidades, como Boa Viagem, 

Itapipoca e São Gonçalo do Amarante, estarem iniciando atividades e ainda não 

vivenciarem nenhum ciclo avaliativo.  

Optamos por dois campi, para compor uma amostra por acessibilidade, 

não representativa de toda a rede de campi do Instituto Federal do Ceará. Estando, 

contudo, estes situados nas cidades de Tauá e Crateús nos garantiriam as 

vantagens de facilidade de acesso aos locais e a receptividade dos gestores à 

pesquisa.  

Mesmo entendendo que este tipo de amostragem carece de rigor 

científico, expressa Gil (2008), por vezes, é necessário fazer esta opção para 

garantir a viabilidade da pesquisa.  
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Ademais, é com amparo nos resultados obtidos nessas unidades 

pesquisadas que ampliamos o entendimento da relação entre avaliação interna e 

planejamento, para as demais unidades que compõem o IFCE, bem como, outras 

instituições de Ensino Superior.   

Definidas as unidades a serem estudadas na pesquisa de campo, 

estabelecem uma amostra intencional, que será descrita a seguir, pois optamos por 

aplicar critérios necessários à obtenção de dados mais consistentes, com suporte 

nos respondentes da autoavaliação institucional. 

Gil (2008, p.94) explica por que a escolha de uma amostra intencional: 

“[...] um tipo de amostragem não probabilística e consiste em selecionar um 

subgrupo da população que, com base nas informações disponíveis, possa ser 

considerado representativo de toda a população”. O autor, ainda, enfatiza que esta 

amostra pode ser denominada de tipicidade, reduz custos na pesquisa, mas 

necessita do pesquisador um bom conhecimento acerca da população e dos 

subgrupos formados. 

O primeiro subgrupo de respondentes é composto pelos dois diretores 

gerais dos campi do Instituto Federal escolhido, que forneceram as informações 

referentes às ações da gestão para sanar as deficiências apontadas nos relatórios 

de autoavaliação institucional de 2014 e 2015.    

Os demais subgrupos são compostos pelas três categorias de 

respondentes da avaliação interna, ou seja, os técnicos, os docentes e os discentes. 

Aos dois primeiros grupos usaremos uma amostra censitária, pois ressaltamos que a 

remoção de servidores concede uma dinâmica ao fluxo de servidores, o que torna 

complexa a tarefa de distinguir se um servidor vivenciou ou não a experiência de 

autoavaliação no seu campus atual ou anterior. 

No tocante ao grupo discente, escolhemos por realizar um recorte na 

amostra, isto é, que promove uma seleção dos sujeitos que poderiam prestar as 

informações necessárias à pesquisa. O critério adotado para excluir sujeitos da 

pesquisa foi o ingresso recente, ou seja, a exclusão dos novatos. A amostra 

priorizou os estudantes que vivenciaram pelo menos um ciclo da autoavaliação, ou 

seja, os discentes veteranos. Esta escolha decorreu do fato de que os estudantes 
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com ingresso em 2016.1 ainda não participaram do processo avaliativo, portanto não 

teriam elementos suficientes para opinar acerca das melhorias implantadas.  

Em números referentes ao semestre 2016.1, há nos dois campi, Tauá e 

Crateús, uma população global de 440 pessoas, sendo dois diretores gerais, 303 

discentes, 63 docentes e 72 técnicos.  

O quadro 4 expressa a quantidade de componentes de cada grupo da 

amostra intencional, que poderiam ter sido abrangidos na pesquisa por campus:  

Quadro 4 – Distribuição das pessoas, nos grupos e tipo de amostra e por 
campus. 

GRUPO / TIPO DA 

AMOSTRA  

CAMPUS TAUÁ CAMPUS CRATEÚS TOTAIS 

Gestor (censitária) 1 1 2 

Discente (recorte 

envolvendo os 

matriculados em 

cursos de nível 

superior) 

127 (matriculados) -33 

(ingresso em 2016.1) = 

94 veteranos 

297 (matriculados) -75 ( 

ingresso em 2016.1) = 209 

veteranos 

303 

Docente  (censitária) 14 49 63 

Técnicos (censitária) 30 42 72 

Fonte: Elaboração própria. 

 

É observável no detalhamento do quadro 4 o fato de que os grupos dos 

gestores, técnicos e docentes foram inquiridos na sua totalidade, com amostra 

censitária. No grupo dos discentes de cada campus, todavia, foi feito um recorte na 

amostra, tentando selecionar apenas os endereços eletrônicos de estudantes 

veteranos, dado que esses vivenciaram pelo menos um ciclo da AI.  

Cabe ressaltar que os grupos foram investigados em fases distintas do 

estudo; no primeiro momento, os gestores foram entrevistados com um roteiro 

semiestruturado com os aspectos apurados como fragilidades em cada campus.  

Em um momento posterior, os questionários eletrônicos desenvolvidos na 

plataforma Google Docs foram enviados para os grupos de técnicos, docentes e 

discentes, via correio eletrônico. As respostas foram analisadas e interpretadas, para 

serem comparadas às intervenções dos gestores.  
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5.3 Procedimentos de coleta e as fases da pesquisa de campo 
 

Como instrumentos para interação com os sujeitos da pesquisa e 

obtenção de informações, recorremos à entrevista e ao questionário, em distintas 

fases do estudo.  

É conveniente perceber que o pressuposto para a pesquisa de campo 

é a busca bibliográfica, que, somada à demanda documental, permite elucidar os 

fenômenos ou a relação entre eles, como enfatizam Lakatos e Marconi (2010, p. 

169): 

 
As fases da pesquisa de campo requerem, em primeiro lugar, a realização 
de uma pesquisa bibliográfica sobre o tema em questão. Ela servirá, como 
primeiro passo, para se saber em que estado se encontra atualmente o 
problema, que trabalhos já foram realizados a respeito e quais são as 
opiniões reinantes sobre o assunto. Como segundo passo, permitirá que se 
estabeleça um modelo teórico inicial de referência, da mesma forma que 
auxiliará na determinação das variáveis e elaboração do plano geral da 
pesquisa.  
 

As temáticas avaliação da Educação Superior, avaliação interna e o 

modelo da autoavaliação institucional do IFCE foram conhecidas mediante a leitura 

de estudiosos do assunto; e com origem na análise da documentação institucional 

sobre a avaliação da IES, disponíveis na Biblioteca do campus Tauá, na CPA local e 

no site institucional.    

A primeira fase da coleta de dados cuidou da compilação, análise e 

interpretação de fontes bibliográficas e documentais; na sugestão de Gil (2008), 

foram selecionados documentos como registro estatístico (relatórios de 

autoavaliação), registro institucional (portarias, regimentos) e de comunicação de 

massa (revistas do IFCE e site).    

Nessa fase, cabe ressaltar o fato de que um dos materiais 

bibliográficos selecionados foi o estudo de Saboya (2015), que também se debruçou 

sobre a avaliação institucional do IFCE, embora com um foco diferente, como ela 

explicita: “... o objetivo maior deste estudo é analisar como se efetivam as ações da 

CPA no IFCE, à luz do Sinaes, e quais evidências apontam para a construção da 

cultura de avaliação e a consequente melhoria da qualidade dos cursos de 

graduação”.   

As fases seguintes da coleta foram: a entrevista com os gestores, o 

questionário aplicado à comunidade acadêmica dos dois campi (discentes, 
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servidores técnico-administrativos) e uma audição, via questionário eletrônico, com o 

presidente da Comissão Central de Avaliação.   

Na segunda fase da coleta de dados, ouvimos os gestores com um 

roteiro semiestruturado. Convém ressaltar que a fase da entrevista com os diretores 

de campi requereu um trabalho anterior de preparação, quando foi identificado o fato 

de que aspectos foram avaliados como deficientes nos relatórios de autoavaliação 

institucional dos anos de 2014 e 2015. Por meio dos aspectos, denominados aqui de 

fragilidades, tendência de fragilidade ou controvérsia, foi elaborado um roteiro para 

nortear a entrevista com os diretores gerais dos campi.  

Os conceitos adotados no modelo de avaliação do IFCE foram 

esclarecidos no capítulo 4, mas, vale lembrar, o conceito conclusivo de controvérsia 

foi considerado por se originar de percepções contraditórias de dois segmentos 

respondentes, num aspecto avaliado.   

Ainda antecederam a entrevista um contato prévio, o agendamento e 

as orientações aos gestores, a fim de que estes se preparassem e juntassem as 

informações necessárias e também relevantes à entrevista.   

Como leciona Gil (2008), a entrevista é vantajosa, se o pesquisador 

souber que resposta pretende buscar; é de rápida realização e, se seguir um roteiro 

padronizado para os entrevistados, pode ser registrada por meio de um formulário.  

Como terceira fase da coleta de dados, foram elaborados três 

questionários com a finalidade de investigar nos grupos a percepção das melhorias 

providas pelos gestores. Notemos que os questionários atenderam as 

particularidades de cada segmento, em razão de alguns aspectos avaliados serem 

específicos de alunos, técnicos ou docentes.  

As perguntas dos questionários foram abertas, livres ou não limitadas 

(LAKATOS e MARCONI, 2010) e favoreceram uma investigação mais profunda, 

sendo que foi realizado um pré-teste com este instrumento, de modo que pudessem 

verificar sua validade e a linguagem adequada a cada público. 

Foi distribuído, via correio eletrônico, um link para um questionário 

aberto (GIL, 2008) feito na plataforma Google Drive, para duas pessoas de cada 

grupo pesquisado. Notamos, então, a necessidade de ajustes nos termos usados no 

questionário dos discentes.  

Para a disponibilização dos questionários abertos aos estudantes, 

técnicos e docentes, solicitamos formalmente a disponibilidade das listas de e-mail, 
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aos setores de Coordenação Acadêmica e Coordenação de Gestão de Pessoas dos 

dois campi, solicitação de pronto atendida. 

A fase que culminou na coleta de dados foi a audição da Comissão 

Própria de Avaliação Central, para conhecer o atual panorama do trabalho dela e da 

AI; essas informações foram obtidas por meio de questionário, respondido pelo atual 

presidente da Comissão.   

 

5.4 A análise e a interpretação dos dados 

 

Principalmente, os dados obtidos das entrevistas com os gestores 

serviram para ilustrar as ingerências dos diretores de campi. É sobre estas 

intervenções das administrações dos campi que buscamos descobrir a efetividade 

do uso dos resultados da autoavaliação interna como balizadores da gestão e, 

consequentemente, a melhoria dos cursos e das IES. 

Já as respostas dos questionários dos discentes, técnicos e docentes 

possibilitaram que aspectos apontados como frágeis fossem diagnosticados como 

minimizados os superados, além de colher a opinião dos grupos sobre a efetividade 

do uso da autoavaliação institucional.   

O volume de informações obtidas passou por um tratamento analítico e 

interpretativo, como sugerido por Gil (2008), de modo que assim foram organizados 

e exibidos, possibilitando uma conclusão ou verificação. 

Ainda como parte complementar à pesquisa, cotejamos as informações 

obtidas neste trabalho com os resultados de um estudo realizado por Saboya (2015), 

que também se prestou a um olhar sobre as práticas avaliativas do IFCE, enfocando 

mais as atividades da CPA, no ano de 2014, visto que sua coleta de dados ocorreu 

em janeiro de 2015.   

Ademais, ainda foi possível comparar o estudo atual de 2016 com a 

exposição do presidente da Comissão Central de Avaliação sobre o atual panorama 

da Autoavaliação Institucional, o qual foi identificado no trabalho como CPA Central-

IFCE. A ideia é que o estudo cotejado possibilite vislumbrar um panorama da 

autoavaliação institucional do IFCE, apontando avanços e estagnações no processo.   
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  
 

Com um conjunto de dados coletados em campo, de natureza quantitativa 

e qualitativa, iniciamos a etapa de organizá-los e interpretá-los, a fim de que estes 

evidenciem as informações necessárias para o alcance dos objetivos definidos para 

este estudo.   

Como defende Gil (2002), os estudos de campo descrevem com certa 

profundidade as populações e fenômenos investigados. Uma das melhores 

maneiras de organizá-los com vistas à interpretação é a categorização, que pode ser 

delineada após as leituras e releituras do material coletado. 

No caso deste ensaio, identificamos qual a modalidade mais adequada 

para apresentar os dados. Optamos por quatro categorias, ou classes, que serviriam 

para agrupar as ideias: a identificação dos sujeitos, a percepção sobre a 

autoavaliação institucional, a identificação das fragilidades e as ações de melhorias 

efetivadas.   

No que se refere à mostra das informações, os dados quantitativos estão 

dispostos em tabelas e gráficos e os indicadores qualitativos em quadros.  

Aos quadros e à transcrição da entrevista com os gestores foi aplicada 

uma codificação para identificar os respondentes, por grupo e campus. A codificação 

usou as abreviações GES, para os gestores; TAE, para técnicos administrativos; 

DOC, para docentes e DIS, para discentes. A estas abreviaturas adicionamos CA e 

CB, identificando os campi A e B, respectivamente e, por fim, um número, 

expressando a ordem do respondente.  

O código permite acompanhar o raciocínio do respondente e comparar 

ideias percebendo padrões ou divergências entre os sujeitos dos variados grupos e 

campi, a fim de extrair ilações, acerca das respostas. 

6.1 Identificação dos sujeitos  

A comunidade acadêmica é o conjunto de agentes que interagem na 

instituição de Ensino Superior e foi a estes sujeitos que a investigação foi aplicada, 

tomando as devidas adequações às condições e às particularidades de cada grupo.  
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Tabela 5 – Quantidade de respondentes, por grupo e campus. 
GRUPOS RESPONDENTES POSSÍVEIS 

RESPONDENTES 
(AMOSTRA) 

GESTOR - CAMPUS A 1 1 

GESTOR - CAMPUS B 1 1 

TÉCNICO - CAMPUS A 9 30 

TÉCNICO - CAMPUS B 5 42 

DOCENTE - CAMPUS A 2 14 

DOCENTE - CAMPUS B 9 49 

DISCENTE - CAMPUS A 10 94 

DISCENTE - CAMPUS B 17 209 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A tabela 5 indica os quantitativos obtidos de respondentes em cada grupo 

dos dois campi. Percebe-se que houve a adesão dos dois gestores, o que é peça 

fundamental, pois são algumas informações fornecidas por eles que serão 

confrontadas com as respostas dos demais grupos.   

Os dois gestores indicados na tabela 5 são docentes com formação em 

licenciatura e cursando ou concluindo pós-graduação stricto sensu. Eles conciliam 

certa carga horária de ações de ensino com as atividades da gestão, portanto 

figuram nos quantitativos referentes ao segmento docente e, se preencherem os 

questionários, também exporão percepções como professores dos seus campi. O 

gestor do Campus A está na função de diretor geral há cerca de três anos; já o 

gestor do Campus B é diretor geral mais ou menos cinco anos.  

Ainda nesta tabela os percentuais de respondentes nos grupos de 

técnicos e docentes ficam de 12 a 30%, o que pode apontar duas possibilidades: o 

estudo não despertou tanto interesse destes servidores ou ocorre grande 

rotatividade de servidores.  

No lapso de 2014 a 2016, o IFCE ofereceu seis editais de remoção, 

conforme explicitado em seu site institucional, na página referente aos concursos de 

remoção. É fato recorrente a mudança de servidores, tanto de técnico-

administrativos como de docentes, nos campi pesquisados, nominados de A e B.  
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Em um item dos questionários destinados aos técnicos e docentes, 

indagamos sobre o tempo no qual os servidores trabalham nos campi. Notamos que 

é grande a quantidade de servidores que atua há pouco tempo nas unidades 

investigadas. 

Nos gráficos 3 e 4, expostos a seguir, divise-se claramente, que as 

equipes de trabalho dos Campi A e B têm grande quantidade de servidores novatos 

nos campi, tanto no segmentos de técnicos, gráfico 3, como docentes, no gráfico 4. 

Gráfico 3 – Tempo durante o qual os técnicos administrativos trabalham nos 
Campi A e B  

 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Observando o gráfico 3, constituído com os dados obtidos, 78% dos 

técnicos respondentes do Campus A trabalham de um a menos de três anos; já no 

Campus B, 40%, atuam há menos de um ano, outros 40% de três a menos de cinco 

anos e 20% de um ano a menos de três anos.  

Nas informações contidas no gráfico 4, temos a seguinte configuração 

dos docentes respondentes no tocante ao tempo durante o qual trabalham nos dois 

campi estudados.  

Nesta ilustração é notório o fato de qque metade dos docentes 

respondentes do campus A está trabalhando há um ano e há menos de três anos, 

ou de três a cinco anos. Desse modo, todos os docentes que responderam o 



73 
 

questionário tiveram oportunidade de vivenciar pelo menos um ciclo de 

autoavaliação institucional, realizada a cada ano pelo IFCE.  

Gráfico 4 – Tempo durante o qual os docentes trabalham nos Campus A e B  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O conjunto dos docentes respondentes do Campus B é mais 

diversificado, onde há professores com atuação recente no campus, 34%, o que 

significa que estes podem não ter vivenciado, ainda, um processo de avaliação 

institucional. Dos demais respondentes, 33% trabalham de três há menos de cinco 

anos, 22% de um há menos de três anos e 11% estão no campus há mais de cinco 

anos, o que evidencia que já terem experimentado a oportunidade de vivenciar o 

ciclo avaliativo da AI em seu campus.   

É importante ressaltar que sobre a aplicação dos questionários aos 

docentes do campus A, estes foram enviados via endereço de correio eletrônico, 

informados pelo setor de pessoal daquela unidade do IFCE. Como o retorno dos 

questionários foi em número reduzido, contudo, denota-se que pode não haver 

interesse pela temática, pelo estudo ou estes considerarem que não tinham as 

informações necessárias para relatar sobre a autoavaliação institucional. 

Convém ressaltar a ideia de que, dependendo de qual período o servidor 

entrou em efetivo exercício, ele pode já ter vivenciado pelo menos um ano a 

experiência de responder questionários da autoavaliação institucional.  Esse mesmo 

servidor pode ter a oportunidade de compor a Comissão Própria de Avaliação local 
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do campus, visto que essas precisam ser recompostas quando algum de seus 

integrantes pode ter sido removido. 

Ainda expressando características dos sujeitos pesquisados, a tabela 6 e 

o gráfico 5 exibem informações sobre o tempo no qual os discentes estudam nos 

campi. Vale lembrar, que para este grupo, foi sugerida uma amostra intencional, que 

abrangeria apenas os estudantes veteranos que estivessem com matrícula ativa em 

cursos de nível superior no semestre 2016.1. 

Tabela 6 – Quantidade de alunos respondentes, por campus, e há quanto 
tempo estudam na unidade do IFCE 

INTERVALO DE TEMPO CAMPUS A CAMPUS B TOTAL 

Menos de 1 ano 0 0 0 

De 1 ano a menos de 3 anos 1 4 5 

De 3 anos e menos de 4 anos 6 8 14 

4anos ou mais 3 5 8 

Fonte: Elaboração própria. 

 

A tabela 6 encerra os quantitativos de questionários obtidos do grupo 

discentes nos Campi A e B, evidenciando que o estudo se concentrou nos 

veteranos, visto que eles é que teriam vivenciado pelo menos um ciclo de 

autoavaliação institucional.  

Gráfico 5 – Tempo durante o qual os discentes estudam nos Campus A e B 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Esta constatação fica mais visível no gráfico 5, mostrado a seguir, pois a 

maior parte dos respondentes em ambos os campi já estuda há três anos ou mais, 
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condição que possibilita que o discente já tenha vivenciado pelo menos três ciclos 

de autoavaliação institucional. 

Em decorrência desta verificação, acreditamos que o grupo dos discentes 

tem o conhecimento necessário para expor as fragilidades encontradas no seu curso 

e na sua instituição e a percepção de melhorias efetivadas mediante o processo 

interno de avaliação. 

6.2 Percepções sobre a autoavaliação institucional  

Mesmo antes de interagir com a autoavaliação institucional, os sujeitos 

pesquisados já têm crenças ou convicções do que é avaliar. Nesta subseção, 

buscamos compreender como é o entendimento dos grupos pesquisados sobre a 

avaliação.  

O questionário aplicado aos servidores técnico-administrativos, docentes 

e discentes continha uma questão aberta voltada para conhecer a concepção destes 

sujeitos acerca da autoavaliação institucional do Instituto Federal do Ceará.  

Nos quadros 5, 6 e 7, foram organizadas as respostas dos três 

segmentos para a questão aberta sobre a percepção deles acerca das contribuições 

da autoavaliação institucional para o campus e os cursos. As respostas foram 

selecionadas, codificadas e organizadas por campus e ordem. 

Quadro 5 – Percepções dos servidores técnico-administrativos sobre as 
contribuições da Autoavaliação Institucional para os Campi A e B 

TÉCNICOS DO CAMPUS A 
(TAE-CA) 

TÉCNICOS DO CAMPUS B 
(TAE-CB) 

1. Melhoria na qualidade educacional; 

perspectivas de busca na tomada de decisão; 

gestão democrática e estratégias de gestão 

institucional; comprometimento dos setores para 

o melhor desempenho, organização e 

andamento das ações por parte de todos os 

envolvidos na organização. 

1. Melhorias nas práticas dos setores, 

rapidez dos processos. 

3. A autoavaliação institucional é uma 

ferramenta extremamente importante para o 

planejamento e organização institucional, porém 

a experiência de 2 anos de trabalho no campus 

indica que pouco tem sido feito sobre os 

resultados da autoavaliação institucional, pois 

não há tantas mudanças sobre o que os 

resultados da avaliação indicam, no que diz 

2. Na minha opinião ficou com conceito 

BOM. 
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respeito aos aspectos negativos do campus. 

4. Mostra a visão que meus colegas de trabalho 

têm sobre mim 

4. Estou há apenas 5 meses aqui então 

não participei de outras pesquisas desse 

tipo. 

5. Apontou pontos a serem aprimorados.  

6. Contribui para continuar buscando oferecer o 

melhor serviço à comunidade. 

 

7. Até o momento não foi possível perceber um 

impacto significativo da autoavaliação, pois a 

mesma parece não ser posta institucionalmente 

como algo relevante para a melhoria do 

processo de trabalho e relações entre os 

membros da comunidade escolar. No entanto, 

acredito que este instrumento porta em si um 

grande potencial, pois permite uma avaliação 

sistêmica possibilitando a participação dos 

diferentes segmentos que compõem a 

comunidade escolar expressando suas 

percepções sobre os processos institucionais e 

a implicação de cada um no todo composto pela 

instituição. Suspeito que o excesso de 

"processos"/documentos (PDI, PAA, Avaliação 

Docente, Avaliação Discente etc) possa 

"dispersar" enfraquecendo o potencial da 

Avaliação Institucional que desde sua 

apresentação aos sujeitos escolares não é 

enfatizada, expressando a importância que 

deveria assumir para a instituição e a totalidade 

das ações construídas em prol de melhorias 

para os sujeitos escolares e o alcance da 

missão institucional. 

 

9. Reflexão sobre a atuação profissional do 

servidor. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quadro 5 expressa um apanhado das respostas dos servidores técnico-

administrativos, e propicia algumas reflexões sobre a maneira como eles enxergam 

a AI no cotidiano de sua instituição.  

Os servidores técnico-administrativos do Campus A expõem em algumas 

de suas respostas a idealização da AI como avaliação emancipatória, o que é 

importantíssimo para a Instituição, pois mostra um discernimento destes quanto à 

função que este processo deve ocupar na IES. O servidor TAE-CA-1 cita que a AI 

traz: “melhoria na qualidade educacional; perspectivas de busca na tomada de 
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decisão”, o TAE-CA-3 fala: “A autoavaliação é uma ferramenta extremamente 

importante para o planejamento e organização institucional...” e o TAE-CA7 em seu 

relato coloca: “...no entanto, acredito que este instrumento porta em si um grande 

potencial, pois permite uma avaliação sistêmica...”.  

Lima Filho e Trompieri Filho (2013) explicitam várias características da 

avaliação emancipatória, proposta por Bouchard e Fontan, como: integração ao 

planejamento, transcendência do mero registro, prospecção para a tomada de 

decisões e avaliação para o interesse coletivo. 

Notemos como, com origem nas respostas dos TAE do Campus A, eles 

expressam este entendimento de uma AI que proporcione o empoderamento da 

comunidade acadêmica e o aprimoramento dos processos internos com a 

interligação da AI com o planejamento. 

Ainda assim, alguns destes servidores técnico-administrativos do Campus 

A fazem um julgamento de que a AI não tem atingido o objetivo de subsidiar o 

planejamento. O TAE-CA3 comenta: “...porém a experiência de 2 anos  no campus 

indica que pouco tem sido feito sobre os resultados da autoavaliação institucional, 

pois não tantas mudanças sobre o que os resultados da avaliação indicam...”; e o 

TAE-CA7 cita: “até o momento não foi possível perceber um impacto significativo da 

autoavaliação, pois a mesma parece não ser posta institucionalmente como algo 

relevante para a melhoria do processo de trabalho e relações entre os membros da 

comunidade escolar”.   

As respostas dos servidores técnico-administrativos do Campus B 

expressam informações limitadas, como “melhorias nas práticas dos setores, rapidez 

dos processos” (TAE-CB1); “na minha opinião ficou com conceito bom” (TAE-CB2); 

e ainda alguns afirmam não terem conhecimento do processo da AI naquele 

campus, como o técnico TAE-CB4 narra: “Estou há apenas 5 meses aqui então não 

participei de outras pesquisas desse tipo”. 

É importante frisar que se soma à argumentação do técnico TAE-CB4 o 

fato de que a pergunta sobre as contribuições da autoavaliação para o Campus B, 

em alguns questionários aplicados aos servidores técnico-administrativos, não foi 

respondida.   
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Esta ausência de respostas pode apontar um desinteresse em relação ao 

tema, por parte destes servidores, ou mesmo ser consequência da grande 

rotatividade produzida pelos concursos de remoção, visto que neste campus foi 

exibido um maior quantitativo de servidores removidos do que no Campus A. 

O próximo quadro contém as respostas dos docentes quando 

perguntados sobre as contribuições da AI para os campi. 

Quadro 6 – Percepções dos docentes sobre as contribuições da Autoavaliação 
Institucional para os Campi A e B  

DOCENTES DO CAMPUS A 
(DOC-CA) 

DOCENTES DO CAMPUS B 
(DOC-CB) 

1. Nortes para progressivas melhoras 1. Melhoria na qualidade do ensino 

2. Acredito que possa existir ações mais 
concretas nesse sentido, houveram 
reclamações sobre a condução/ didática de 
alguns professores (comportamento rude) e 
não foram tomadas iniciativas. 

2. Creio que faltam mais ações para haver 
mudanças concretas 

 3. A percepção de pontos fracos e fortes da 
gestão e do curso, o planejamento de ações 
futuras e subsídios para a tomada de 
decisões. 

 4. Debates para melhoramentos tanto no que 
concerne ao Ensino quanto à estrutura física. 

 5. É a chance que a instituição tem para 
saber a opinião dos seus servidores, bem 
como, tentar se ajustar as necessidades dos 
funcionários e, principalmente, de seus 
alunos. 

 6. Não atuo em cursos superiores. 

 7. Servir de norteador para nossas ações 

 8. A autoavaliação institucional "informa" à 
direção sobre os pontos (ações, instalações, 
etc...) dos quais a comunidade acadêmica 
não está satisfeita, permitindo que sejam 
tomadas ações no sentido de mudá-los. 

 9. Melhoria na qualidade do ensino 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No quadro 6, as respostas dos docentes do Campus A revelam uma 

concepção vaga na visão do docente DOC-CA1 que fala apenas em “nortes para 

progressivas melhoras”. E outro docente, DOC-CA2, reduz a autoavaliação 

institucional a um olhar sobre a prática docente e as relações interpessoais: 

“Acredito que possa existir ações mais concretas nesse sentido, houveram 

reclamações sobre a condução/ didática de alguns professores (comportamento 

rude) e não foram tomadas iniciativas”. 
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As respostas dos docentes do Campus B nos fornecem muito mais 

elementos, não só na quantidade, mais também na qualidade das respostas, que 

nos permitem inferir a sua ideia acerca de avaliação. 

Os docentes DOC-CB3 e DOC-CB8 enfatizam os ganhos que a AI pode 

trazer à gestão; citam, respectivamente: “A percepção de pontos fracos e fortes da 

gestão e do curso, o planejamento de ações futuras e subsídios para a tomada de 

decisões”; e “A autoavaliação institucional informa à direção sobre os pontos (ações, 

instalações, etc...) dos quais a comunidade acadêmica não está satisfeita, 

permitindo que sejam tomadas ações no sentido de mudá-los”. 

Para os docentes, resta claro o fato de que os resultados da AI devem dar 

suporte ao planejamento e à tomada de decisão, caraterística com intensa 

ocorrência no modelo de avaliação emancipatória, proposto por Bouchard e Fontan 

(2008).   

O citado padrão avaliativo, bem relatado por Lima Filho e Trompieri Filho 

(2013), assinala o empoderamento dos avaliados, para agir ativamente nas 

melhorias, como entende o DOC-CB4, ao sugerir: “Debates para melhoramentos 

tanto no que concerne ao Ensino quanto à estrutura física”.    

Nestes debates, citados pelo docente, é que a AI passa a ter uma 

ambiência política, conforme a lógica da avaliação emancipatória, pois serve como 

instrumento dos cidadãos para o controle social com vistas à qualidade do serviço 

público prestado, no caso do nosso estudo, a Educação Superior. 

A valorização das pessoas para seu empoderamento (Empowerment) é 

citada por Araújo (2015), como premissa para a avaliação emancipatória, 

conduzindo à participação e à atividade política dos usuários do serviço educacional 

(stakeholders).  

Esta atividade política da avaliação requer a participação de vários 

stakeholders, não se prendendo apenas à comunidade acadêmica, ou seja, a 

própria sociedade deve figurar neste diálogo, uma vez que financia o serviço e 

recebe diretamente os trabalhos oriundos do Ensino Superior; sejam expressos a 

extensão universitária, os produtos e serviços oferecidos como fosse na pesquisa e 

os próprios profissionais.  
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Conforme Araújo (2015), há de se pensar, também, nos stakeholders 

internos, preocupando-se com o que conhecem, como usam e agem perante os 

processos avaliativos da Instituição, numa perspectiva democrática e colaborativa, 

estimulando-os, informando-os e formando-os.  

No Quadro 6, está expresso o fato de que os entendimentos dos docentes 

indagados do Campus B denotam que estes ou têm maior interesse ou estão mais 

esclarecidos sobre avaliação do que os docentes do Campus A.  

Imaginamos que se o docente conseguir na sua ação pedagógica 

promover formação política, proporcionando reflexões aos discentes sobre o papel 

da Avaliação Institucional, estará contribuindo para o empowerment dos discentes, 

criando uma ambiência de valorização das pessoas.    

No quadro 7, exposto a seguir, conheceremos as respostas dos discentes 

dos Campi A e B, respondentes deste estudo, sobre as contribuições que a 

Autoavaliação Institucional pode possibilitar para a instituição e os cursos nos quais 

eles estudam.  

Quadro 7 – Percepções dos discentes sobre as contribuições da Autoavaliação 
Institucional para os Campi A e B  

DISCENTES DO CAMPUS A 
(DIS-CA) 

DISCENTES DO CAMPUS B 
(DIS-CB) 

1. A resolução de problemas não percebidos 
pelos discentes. 

1. Melhorias no atendimento a alunos com 
necessidade especiais e de aprendizado, 
incentivos a participação de alunos na 
produção científica e tecnológica, resolvendo a 
questão da evasão de alunos de baixa renda, 
por meio de auxílios, excelências nos cursos 
aplicados, auxílio a estagiários e a ao apoio 
financeiro em visitas técnicas. 

4. Não Percebi. 5. Possibilita a construção de melhorias sobre 
os pontos avaliados 

5. A busca na melhoria da qualidade de ensino 
prático e didático 

7. Na autoavaliação o próprio campus pode 
corrigir erros, e com isso melhorar o 
desempenho tanto dos alunos como da 
própria instituição. 

6. Apresentou melhoras na postura dos 
professores no que diz respeito ao incentivo 
dos alunos na realização de projetos, poderia 
melhorar na questão do prazo para execução 
destes projetos, [...]. No mais os professores 
são excelentes, abertos a sugestões, com 
exceção de uma minoria. 

9. Cria um diagnóstico sobre o que está bom, 
mais o mais significante é apontar o que não 
está legal e precisa ser melhorado. 

9. Proporcionou melhorias para o bom 
andamento do campus e mais reconhecimento 
para o curso. 

10. Toda organização deve avaliar-se para 
melhorar seus serviços e o IF não deve ser 
diferente. 

10. Não consigo perceber uma ligação direta 
do que avaliado na avaliação com as 

12. É uma das formas de fazer com que o 
curso fique melhor, pena que as mudanças 



81 
 

mudanças positivas no meu curso. que ele produz só se concretizem para as 
futuras turmas. 

 13. A avaliação institucional é um espaço 
adequado para os usuários dos cursos e da 
instituição apontarem o que está satisfatório e 
não satisfatório, para que a gestão faça as 
melhorias necessárias. 

 16. Ajuda a gestão a saber quais partes da 
instituição e dos cursos devem melhorar. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os discentes do Campus A relatam que a AI pode contribuir com “a 

resolução de problemas não percebidos pelos discentes” (DIS-CA1), “postura dos 

professores no incentivo a realização de projetos[...]”. E o DIS-CA6 relata: “[...]mais 

reconhecimento para o curso”(DIS-CA9). 

Nas respostas destes estudantes, fica evidenciada uma necessidade de 

fortalecimento da formação para a avaliação, visto que suas concepções são 

limitadas, aparentando confundir a AI com a avaliação docente, ou focando apenas 

em um aspecto avaliado.   

Sem a preparação e a sensibilização necessárias dos usuários, não se 

avança, muito menos, se chega a uma avaliação responsiva ou emancipatória, 

mantendo a avaliação institucional com uma abordagem positivista, fazendo no 

máximo um julgamento de valor.  

Outra resposta do Campus A, que chama a atenção, é o relato do DIS-

CA10 ao dizer que: “não consigo perceber uma ligação direta do que é avaliado na 

avaliação com as mudanças positivas do campus”. Entendendo que o foco desse 

estudo é a percepção da comunidade acadêmica sobre as melhorias na instituição e 

nos cursos decorrentes do uso dos resultados da autoavaliação institucional, a 

resposta do DIS-CA10 aponta que ele não percebe a integração entre a AI e o 

planejamento de ações do Campus A. 

Como já citado, é salutar que o planejamento do campus se ampare nas 

informações obtidas pelo relatório da AI e no escopo de  sugestões emanadas dos 

stakeholders, como explicita Araújo(2015), de modo planejado, estratégico, 

participavo e com o consenso dos interesses coletivos e individuais. 
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Ao explorarmos as respostas dos discentes do Campus B, vemos que 

alguns estudantes já entendem a autoavaliação institucional com estas caraterísticas 

de processo de participação e empoderamento dos usuários do serviço público.   

O estudante DIS-CB7 esclarece: “na autoavaliação o próprio campus 

pode corrigir seus erros, e com isso melhorar o desempenho tanto dos alunos como 

da própria instituição”; o DIS-CB10 relata: “toda organização deve avaliar-se para 

melhorar seus serviços e o IF não deve ser diferente” e ainda o DIS-CB13, comenta: 

“A avaliação institucional é um espaço adequado para os usuários dos cursos e da 

instituição apontarem o que está satisfatório e não satisfatório, para que a gestão 

faça as melhorias necessárias”. 

Outra característica preconizada para uma avaliação emancipatória é o 

forte compromisso social e político dos respondentes, marcado por cooperação e 

solidariedade, para garantia de qualidade do serviço educacional prestado, conforme 

relata Araújo (2015).  

Nessa linha de controle social, é divisado o entendimento do estudante 

DIS-CB12, que cita: “É uma das formas de fazer com que o curso fique melhor, pena 

que as mudanças que ele produz só se concretizem para as futuras turmas”. Mesmo 

sabendo que algumas melhorias possam não acontecer durante o seu itinerário 

formativo no IFCE, o estudante é consciente de que sua participação na AI é 

relevante para o aprimoramento do curso e que as melhorias serão vivenciadas 

pelos novos estudantes. 

Como já comentado, as avaliações responsiva e emancipatória, ambas 

são pautadas em uma base construtivista e, nesse ideário constitutivo, necessitam 

das pessoas ativamente participando do planejamento, método e emprego da 

avaliação.   

Retomando a ideia de avaliação como atividade política, Lima Filho e 

Trompieri Filho (2013) e Araújo (2015) concordam com a ideia deque a avaliação 

emancipatória é também a tentativa de formar outra pessoa, uma consciência e, 

portanto, uma renovada sociedade.  

Pressupondo que quanto mais bem conscientizados forem os 

stakeholders do IFCE, mais aprimorados serão sua autoavaliação institucional e seu 
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uso na melhoria da instituição. As comissões próprias de avaliação (CPA) devem ter 

como tarefa permanente a formação e a mobilização dos avaliados e dos gestores 

sobre avaliação.   

Além de conhecermos as percepções de técnicos, docentes e discentes 

sobre as contribuições da autoavaliação institucional para os campi pesquisados, 

procuramos conhecer sobre as perspectivas destes segmentos da comunidade 

acadêmica, que aspectos ou situações não são cobertas pela AI em cada unidade 

educacional. 

Nos quadros 8, 9 e 10, estarão expostas as respostas que podem servir 

para à construção do processo de avaliação, lembrando que, desde as propostas de 

Robert Stake, em 1967, em sua sugerência de avaliação responsiva, emerge a 

preocupação de um processo avaliativo com interação e negociado.   

A participação dos avaliados ganha força na quarta e na quinta gerações 

da avaliação educacional, que enfatizam a negociação e a emancipação como 

pilares dos métodos.  

Quadro 8 – Percepções dos servidores técnico-administrativos dos Campi A e 
B sobre aspectos e/ou situações não privilegiadas na Autoavaliação 

Institucional  

TÉCNICOS DO CAMPUS A 
(TAE-CA) 

TÉCNICOS DO CAMPUS B 
(TAE-CB) 

1. A transparência dos recursos públicos gastos 
na instituição e o planejamento dessas ações. 

1. Não se aplica 

3. Era pra ser mais aprofundada 4. Não sei responder 

4. A produção. A avaliação cita elementos 
primários, pouco considera a produção. 

 

6. Não disponho de elementos suficientes para 
responder essa pergunta. 

 

7. Nenhuma em mente.  

9. Poderiam ter questões direcionadas para 
uma autoavaliação dos técnicos administrativos 
em relação a sua atuação, inclusive como 
colaborador no processo de ensino e formação 
dos discentes desenvolvidos pela instituição. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando as respostas dos técnicos dispostas no quadro 8, notamos no 

Campus A o fato de que eles considerarem que a autoavaliação institucional deve 

cobrir aspectos de transparência nos gastos públicos e o planejamento dessas 

ações.  
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Cabe uma reflexão, porquanto o instrumental de autoavaliação 

institucional dá cobertura a um aspecto, avaliando o grau de satisfação dos 

respondentes com sua participação no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 

e nos Planos Anuais de Ação (PAA). 

Alguns técnicos consideram que a autoavaliação carece de aspectos para 

um diagnostico fidedigno, contudo, não conseguiram explicar claramente como. O 

TAE-CA3 cita: “era pra ser mais aprofundada” e TAE-CA4: “a avaliação cita 

elementos primários, pouco considera a produção”. 

O servidor técnico-administrativo TAE-CA1 comenta: “Poderiam ter 

questões direcionadas para uma autoavaliação dos técnicos administrativos em 

relação a sua atuação, inclusive como colaborador no processo de ensino e 

formação dos discentes desenvolvidos pela instituição”.  

No posicionamento do TAE-CA1, resta confuso o entendimento pois, se 

ele quis fazer alusão a inserir na AI itens para a avaliação de desempenho das suas 

atividades. É importante perceber que o segmento dos servidores técnico-

administrativos, privilegia servidores que atuam desde funções administrativas, como 

execução orçamentária, até o suporte aos processos de ensino e aprendizagem, 

como o setor pedagógico. 

Ressaltamos que, se as respostas dos técnicos TAE-CA1 e TAE-CA4 

indicam que eles confundem o papel da autoavaliação institucional com o da 

avaliação de desempenho, existe a necessidade de formação. Se for o caso, é mais 

uma missão para CPA local, que deve fortalecer o processo de formação para que a 

comunidade acadêmica lide com a autoavaliação com propriedade. 

As respostas dos servidores técnico-administrativos do Campus B, não 

forneceram informações suficientes para que possam ser esboçadas considerações 

e ainda podem apontar para que os respondentes sejam novatos no campus, sem 

ter vivenciado a AI.  

No quadro 9, são expressas as respostas dos docentes dos campi A e B, 

sobre o mesmo questionamento, que se refere ao que poderia ser acrescido na 

autoavaliação institucional. 
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Quadro 9 – Percepções dos docentes dos Campi A e B sobre aspectos e/ou 
situações não privilegiadas na Autoavaliação Institucional. 

DOCENTES DO CAMPUS A 
(DOC-CA) 

DOCENTES DO CAMPUS B 
(DOC-CB) 

1. Grau de satisfação dos alunos e perfil dos 
egressos. 

2. Falta haver mudanças concretas após estás 
avaliações 

2. Acredito que os principais aspectos são 
abordados. 

3. As questões relativas ao corpo discente 
precisam ser melhoradas, para que um 
diagnóstico mais preciso seja feito. 

 4. A condição dos alunos da instituição. 

 5. Acho que os técnicos administrativos 
deveriam ser avaliados pelos alunos também. 
Afinal, eles também contribuem para o 
funcionamento (ou não) da instituição. 

 6. Tempo destinado à pesquisa na instituição 

 7. auto avaliação do discente. 

 9. Não lembro agora, mas tem. 

Fonte: Elaboração própria. 
 
 

Sobre as respostas do Campus A, um docente acha que é necessário 

verificar “o grau de satisfação dos alunos e o perfil do egresso” e o outro afirma que 

os “principais aspectos são avaliados”. 

Quando refletimos sobre as respostas dos docentes do campus B, 

percebemos o cuidado com uma investigação mais profunda sobre o discente, pois 

se pede uma revisão nas questões inerentes a eles e sobre sua condição. 

Outras sugestões: que se crie algum aspecto no qual os técnicos sejam 

avaliados pelos discentes; que se avalie o tempo destinado para a pesquisa; e que 

seja possível ao aluno uma autoavaliação, a qual inclusive, é uma estratégia de 

avaliação da aprendizagem, definida até no regulamento didático do IFCE. 

Quadro 10 – Percepções dos discentes dos Campi A e B sobre aspectos e/ou 
situações não privilegiadas na Autoavaliação Institucional.  

DISCENTES DO CAMPUS A 
(DIS-CA) 

DISCENTES DO CAMPUS B 
(DIS-CB) 

1. Todos são abordados 1. A melhoria na iniciação e interação dos 
alunos na questão dos esportes e atividades 
consideradas relevantes. 

2. Não sei 5. Nenhum outro aspecto a ser considerado, 
autoavaliação satisfatória. 

3. No momento não consigo lembrar 6. O fato de não ter um restaurante 
universitário... 

6. O incentivo e a inclusão de todos os alunos 
nas atividades do campus. Pois há muitas 
atividades que só são informadas para alguns 
alunos (os preferidos). 

7. no ensino precisa melhorar muito, mas em 
pesquisa e inclusive extensão é muito precário 
e ninguém não ouve nem falar nisso, os 
professores não tem imparcialidade e 
favorecem alguns alunos (panelinha) isto 
desestimula qualquer um, o ifce tem a mania 
de resolver as coisas em oculto, você só fica 
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sabendo das coisas se um professor ou um 
técnico te contar. bolsas estudantil, mini cursos 
e viagens técnica algumas vezes são 
reservada para pessoas que não merecem, 
basta agradar o professor. queria muito que 
esses pontos fossem discutidos ou abordados 
em uma autoavaliação. 

7.  Quais os motivos que levam o aluno a 
abandonar o curso que iniciou no campus 

8. Falta uma parte que avalie a qualidade dos 
professores.  

8. Os pontos abordados são suficientes para 
avaliação. 

9. Creio que nenhuma. 

9. Não lembro se é avaliado mais acho 
necessário que abordasse a questão do 
horário das aulas do 6º semestre. 

10. Não sei. 

10. Acho que a avaliação dos professores 
deveria ser incluída na avaliação institucional. 

13. As visitas técnicas e os projetos de 
pesquisa e extensão. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No quadro 10, são listadas as respostas relevantes dos discentes dos 

Campi A e B, respondentes deste estudo, sobre aspectos e situações ausentes da 

autoavaliação institucional do IFCE.  

Destaquemos nas respostas dos discentes do Campus A, as sugestões 

de pesquisar o incentivo e a inclusão de todos os alunos nas atividades do campus, 

a motivação de abandono dos alunos, a adequação de horários e a inclusão da 

avaliação docente na AI.  

O cuidado com a avaliação de docentes, também, aparece nas respostas 

dos discentes do Campus B. O estudante DIS-CB7 diz: “no ensino precisa melhorar 

muito [...] os professores não tem imparcialidade e favorecem alguns alunos[...]”. 

Ainda na resposta do estudante DIS-CB8, aparece: “falta uma parte que avalie a 

qualidade dos professores”. Não sendo a única vez em que a avaliação docente é 

apontada para ocorrer dentro da AI, cabe analisar se as destinações dos resultados 

e a complexidade de ambas não tornariam inviável a inclusão ou integração dos 

processos avaliativos.  

Ainda em referência ao estudante DIS-CB7, notamos sua inquietação 

com o que ele considera falta de transparência ou publicidade das atividades na 

Instituição, o que ele considera ser um aspecto necessário de ser avaliado na AI: 

[...]o ifce tem a mania de resolver as coisas em oculto, você só fica sabendo 
das coisas se um professor ou um técnico te contar. bolsas estudantil, mini 
cursos e viagens técnica algumas vezes são reservada para pessoas que 
não merecem, basta agradar o professor. queria muito que esses pontos 
fossem discutidos ou abordados em uma autoavaliação. 
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Acerca das respostas dos alunos do Campus B, surge ainda a sugestão 

de pesquisar, por meio da AI, as estruturas como restaurante universitário e 

atividades, como visitas técnicas e os projetos de pesquisa e extensão.  Já que o 

instrumental tem perguntas sobre a participação em pesquisa e extensão, carece 

saber se a maneira como esta pergunta esta disponibilizada é suficiente ou está 

clara para os estudantes. 

Por fim, algumas respostas dos estudantes exprimem uma satisfação com 

a maneira como está sendo executada a autoavaliação institucional, como assimilam 

os estudantes DIS-CA1, DIS-CB5 e DIS-CB9. 

6.3 Identificação das fragilidades  

Continuando na tônica da avaliação emancipatória como elaboração 

coletiva, nos quadro 11, 12 e 13, alocados nas próximas páginas, será avaliada a 

percepção dos servidores técnico-administrativos, docentes e discentes dos campi 

pesquisados, acerca das fragilidades encontradas em cada campus, identificadas 

por eles no que se refere aos anos de 2014, 2015 e 2016.  

Essas informações são de grande relevância para o estudo, visto que 

poderão ser confrontadas com as intervenções promovidas pela gestão dos campi, a 

fim de verificar a efetividade de melhorias decorrentes dos resultados apurados na 

autoavaliação institucional do IFCE.  

Quadro 11 – Percepções dos servidores técnico-administrativos dos Campi A e 
B sobre as fragilidades no campus nos anos de 2014 a 2016.  

TÉCNICOS DO CAMPUS A 
(TAE-CA) 

TÉCNICOS DO CAMPUS B 
(TAE-CB) 

1. Ausência de recursos financeiros 
suficientes para atender às demandas 
necessárias. 

1. Agravamento da crise econômica no país 
trouxe impactos negativos: diminuição de 
auxílios aos discentes. 

3. Poucas mudanças em relação aos 
resultados apontados pela avaliação 
institucional. 

2. Nenhuma observada ate o momento 

4. Insuficiência de recursos 3. Flexibilização da Jornada de trabalho. 

5. Não identificado. 4. Não percebo isso devido ao pouco tempo 
no Campus 

6. Tomada de decisões.  

7. Alta frequência de rotatividade dos 
docentes, ingresso de profissionais fora do 
perfil acadêmico, ausência de atividades 
voltadas para a promoção da qualidade de 
vida dos servidores (o que se torna 
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imprescindível e urgente, uma vez que a 
maioria dos mesmos se encontra distante da 
residência e familiares), decisões 
administrativas isoladas que repercutem em 
conflitos internos com intenso impacto no 
clima organizacional. 

9. Perda de servidores capacitados em suas 
áreas para outros campi em decorrência de 
remoção, porque tem que ter todo o tempo 
para preparar o novo servidor para 
desempenhar as atividades que antes eram 
realizadas pelo servidor removido. Porém, 
isso é um processo normal da instituição. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

Estão no quadro 11 as respostas dos servidores técnico-administrativos, 

sendo grande a quantidade de manifestações referentes à diminuição dos 

investimentos do Governo Federal. Segundo os TAE-CA1, TAE-CA4 e TAE-CB1, os 

cortes orçamentários causaram dificuldades nos Campi A e B na sua manutenção, 

inclusive na oferta de auxílios estudantis, fundamentais para a permanência dos 

estudantes carentes nos cursos.  

As remoções também foram citadas por alguns servidores como 

dificuldade para o desenvolvimento das atividades dos campi, como citam os 

técnicos TAE-CA7 e TAE-CA9.  

Resposta que merece atenção é a do servidor TAE-CA3, ao assimilar que 

promove: “Poucas mudanças em relação aos resultados apontados pela avaliação 

institucional”. Ademais, este mesmo servidor já tinha exposto sua visão de falta de 

integração entre a avaliação e o planejamento no Campus A, na sua resposta no 

Quadro 5.  

O servidor TAE-CA6, reporta-se a fragilidade na tomada de decisões, e o 

TAE-CA7 elabora uma lista de fragilidades que percebe: 

Alta frequência de rotatividade dos docentes, ingresso de profissionais fora 
do perfil acadêmico, ausência de atividades voltadas para a promoção da 
qualidade de vida dos servidores (o que se torna imprescindível e urgente, 
uma vez que a maioria dos mesmos se encontra distante da residência e 
familiares), decisões administrativas isoladas que repercutem em conflitos 
internos com intenso impacto no clima organizacional. 

  

Observa-se, no comentário do servidor, que os aspectos ligados à 

qualidade de vida no trabalho causam prejuízos à produtividade dos servidores; e 
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uma gestão menos centralizada e mais participativa poderia contribuir para a 

melhoria das relações no ambiente de trabalho. 

Quadro 12 – Percepções dos docentes dos Campi A e B sobre as fragilidades 
no campus/cursos onde atuam nos anos de 2014 a 2016. 

DOCENTES DO CAMPUS A 
(DOC-CA) 

DOCENTES DO CAMPUS B 
(DOC-CB) 

1. Muito servidor contratado e estrutura 
ineficaz para atender a demanda do campus. 

1. Devido a crise no país, redução no 
orçamento do Campus. 

2. Com o ingresso de alunos com 
necessidades especiais houve pouco suporte 
sobre a condução diante dos problemas 
emergentes. 

2. A falta de estrutura para o curso 

 3. Relativo pouco envolvido dos docentes, que 
residem em outras cidades (maioria em 
Fortaleza) e as constantes mudanças no 
quadro docente devido às remoções. 

 4. Nenhuma, mas falta uma maior 
movimentação no que concerne ao campo da 
pesquisa. 

 5. O aumento do numero de alunos não 
acompanhou a infraestrutura do campus. 
Principalmente com relação ao número de 
salas de aulas 

 6. Não atuo em cursos superiores. 

 7. Formação de grupos políticos e disputa por 
poder 

 8. Nenhuma. 

 9. Devido a crise no país, redução no 
orçamento do Campus. 

Fonte: Elaboração própria. 
.  

No quadro 12, são mostradas as respostas dos docentes do Campus A, 

que identificam, no lapso de 2014 a 2016, as seguintes fragilidades para seu 

trabalho: estrutura ineficaz para atender a demanda do campus e pouco suporte 

para o trabalho com estudantes com necessidades especiais. 

Por serem professores, imagina-se que os espaços físicos do Campus A, 

como gabinetes de professores e laboratórios, não estavam em quantidade 

suficiente ou inadequados, no período apontado. No tocante ao pouco suporte aos 

portadores de necessidades especiais, a resposta não se aprofundou se neste 

período a carência no Campus A tinha relação com estrutura física, equipamentos, 

capacitação ou equipe de apoio multidisciplinar com técnicos.  
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As respostas coletadas dos docentes do Campus B, assim como nos 

técnicos no quadro 11, enfatizam as dificuldades geradas pela redução 

orçamentária; é o que alegam os DOC-CB1 e o DOC-CB9. Ainda ocorre um 

descompasso do crescimento da demanda de estudantes em relação às condições 

para atendê-los, principalmente, salas de aula, como relata o DOC-CB5. 

Aparecem como fragilidades do Campus B, no período de 2014 a 2016, o 

pouco envolvimento dos docentes, que residem em outras cidades, as remoções, as 

atividades de pesquisa ocorrendo de maneira tímida e as disputas por poder no 

campus, com a formação de grupos.  

No quadro 13, as fragilidades dos campi pesquisados, no período de 2014 

a 2016, são apontadas pelos estudantes. 

Quadro 13 – Percepções dos discentes dos Campi A e B sobre as fragilidades 
no campus/curso onde estudam nos anos de 2014 a 2016. 

DISCENTES DO CAMPUS A 
(DIS-CA) 

DISCENTES DO CAMPUS B 
(DIS-CB) 

1. Nenhuma 1. Atraso na entrega de obras devido a problemas 
financeiros, falta de matérias, reformas atrasadas, 
devido a Instituição esta passando por problemas já 
citados anteriormente, e estar priorizando 
demandas mais urgentes. 

2. Incentivo 2. Pichações partidárias nas paredes da instituição 

3. Não consigo identificar nenhuma. 6. Devido ao momento de crise vivida pelo País, 
ocorreram alguns cortes de verba e isso causou 
alguns incômodos. 

4. Professores que continuam vindo poucos dias da 
semana para o campus 

7. terem mandado um veterinário no lugar de um 
zootecnista, veterinário não entende nada de 
zootecnia, é um erro muito grande da instituição 
fazer isso. colocar professores que ensino 
disciplinas que não tem nada haver com o curso 

5. Também não vir nenhuma não! 8. em 2014 e 2015 o bloco de ensino teve uma 
grande freada, e com isso deixamos de recebe-lo 
antes 

7.Promessas por parte da diretoria em relação a 
infra estrutura laboratorial no campus 

10. Mudam muito os professores e servidores, fica 
complicado. Eu troquei de orientador isto atrapalhar 
os projetos em andamento. 

8. Na minha opinião não houve. 11. A mudança constante de professores, pois os 
que são removidos deixam de acompanhar os 
projetos em execução. 

9. Curso: questão do horário das disciplinas, que 
muitas vezes não podem ser adequadas as 
necessidades do aluno, ou seja no que diz respeito 
aos alunos que trabalham e estudam e muitas vezes 
não dar para conciliar. 

12. Nosso curso continua muito teórico temos 
poucas atividades práticas. 

10. Meu curso necessita muito de máquinas boas 
para programar e o nosso laboratório de informática 
deixa muito a desejar, alguns professores não 
estimulam as aulas e as vezes parecem que não 
planejam aulas. 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Ao relatarem as fragilidades que observaram, de 2014 a 2015, os 

estudantes do Campus A relatam um problema que também foi expresso por um 

docente do Campus B, no que se refere ao engajamento dos professores nas rotinas 

de atividades do Campus. O DIS-CA4, relata: “professores que continuam vindo 

poucos dias da semana para o campus”. É obvio que esta permanência reduzida 

dos docentes compromete atividades de reforço e acompanhamento de projetos de 

pesquisa e extensão. 

Alguns respondentes acrescentam outra dificuldade referente aos 

docentes que é a remoção, causando prejuízos aos discentes, como relatado pelos 

estudantes DIS-CB10: “Mudam muito os professores e servidores, fica complicado. 

Eu troquei de orientador isto atrapalhar os projetos em andamento” e DIS-CB11: “A 

mudança constante de professores, pois os que são removidos deixam de 

acompanhar os projetos em execução”. 

Os estudantes também garantem que problemas de estrutura física os 

afetaram nos anos de 2014, 2015 e 2016. O discente DIS-CA10 comenta: “Meu 

curso necessita muito de máquinas boas para programar e o nosso laboratório de 

informática deixa muito a desejar [...]”. Problemas de estrutura física também são 

apontados no campus B por DIS-CB8: “em 2014 e 2015 o bloco de ensino teve uma 

grande freada, e com isso deixamos de recebê-lo antes”.  

Há também relato de problemas com processos internos de 

funcionamento dos cursos, como relata DIS-CA9: “Curso: questão do horário das 

disciplinas, que muitas vezes não podem ser adequadas as necessidades do aluno 

[...]”, DIS-CA10: “[...]alguns professores não estimulam as aulas e as vezes parecem 

que não planejam aulas” e DIS-CB: “Nosso curso continua muito teórico temos 

poucas atividades práticas”. 

É de fundamental importância valorizar esses descontentamentos da 

classe discente para melhoria dos processos internos, pois as mudanças 

pretendidas, por vezes, emergirão desses dados qualitativos, conforme sugere Saul 

(1988), em sua avaliação emancipatória. A autoavaliação institucional deve reservar 

espaço para respostas abertas, com vistas a visualizar situações, não contempladas 

nos aspectos abordados nas questões fechadas.  
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Dias Sobrinho (2003) explica a necessidade da negociação nos 

processos avaliativos: “Na perspectiva política [da avaliação], dado que os 

interesses dos distintos grupos são diferentes, destacamos a negociação como 

elemento imprescindível para se obter a cooperação”. 

Lima Filho e Trompieri Filho (2015) apontam que a avaliação deve 

favorecer negociação para resolver problemas e buscar um consenso entre ou 

interessados na avaliação, isto é, os stakeholders e os gestores. 

6.4 Ações de melhoria efetivadas  

Objetivando verificar se há por parte dos segmentos de servidores 

técnico-administrativos, docentes e discentes dos dois campi pesquisados a 

percepção de melhorias implementadas nos cursos, ou na Instituição, decorrentes 

do uso dos resultados da AI, transcrevemos as respostas recebidas dos gestores 

dos dois campi.  

É importante frisar que a entrevista com cada gestor foi semiestruturada, 

direcionando as perguntas para coletar informações sobre as intervenções 

realizadas a fim de superar as fragilidades apontadas na autoavaliação institucional, 

sendo que alguns aspectos têm avaliação conclusiva insatisfatória em um campus 

do IFCE e em outro não, quando outros aspectos são frágeis nos dois. 

Nos dois campi, foi apurada uma insatisfação por alguns segmentos nas 

autoavaliações de 2014 e 2015, no que se refere à participação no Planejamento de 

Desenvolvimento Institucional e no Plano Anual de Ações (PDI/PAA).   

O diretor geral GES-CA relata sobre esse aspecto: “Temos trabalhado 

com foco em maior participação dos segmentos através da divulgação das reuniões 

de repactuações das ações do PDI e de elaboração do PAA”.  O diretor GES-CB 

argumenta:  

O campus tem uma variedade de cursos, alguns com períodos de 

permanências curtos, de dois anos, por exemplo, isso faz com que grande 

parte dos estudantes não tenham participado da construção do PDI em 

2013. No entanto, em 2013, o campus Crateús foi elogiado por ter feito um 

debate da construção do PDI de forma ampla e democrática naquele 

período. Na construção do PAA, o campus convidou os estudantes 

organizados coletivamente, em grêmio e CA, para participar da sua 

construção, mesmo que isso não tenha sido orientado pelo reitoria. 

Destacando que essa é uma ação do campus, e sugere que o questionário 
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da CPA tenha uma maior interface com as orientação da PROAP convidar 

os estudantes para sua construção. 

 

No que se refere às atividades de extensão e à participação dos 

estudantes nestas, os gestores relatam que intervenções estão sendo feitas: 

Em parceria com a Pró-Reitoria de Extensão, temos trabalhado para a 
oferta de cursos FIC e incentivo para que nossos colaboradores sejam 
extensionistas, sendo indiferente o fato de o servidor ser docente ou 
administrativo. Anualmente disponibilizamos editais para que a comunidade 
possa participar com seus projetos de extensão levando em consideração 
as potencialidades locais da comunidade. (GES-CA).   
 
Reconheço que podemos melhorar, mas questiona o resultado, já que o 
campus já promoveu diversas ações no valorizando os lugares, as pessoas 
inclusive sobre a memória da cidade. Como por exemplo: a exposição das 
educadoras da cidade, painéis expositivos que resgatam a memória e a 
construção histórica da cidade, do campus, o projeto de arborização e 
paisagismo com plantas nativas da região, exposição indígena, trazer 
grupos tradicionais da região, palestras sobre o meio ambiente, palestra 
com a academia de letras da cidade e etc. (GES-CB).    

 

Ao serem indagados sobre as fragilidades apontadas no incentivo à 

produção científica e tecnológica, quanto à publicação de artigos, livros ou 

participação em eventos, inclusive eventos com qualis, os gestores dizem que esta 

atividade é mais incentivada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação, que divulga 

vários editais de fomento à pesquisa, propaga eventos e, quando é solicitado apoio 

financeiro, o campus sempre atende às demandas dentro dos limites orçamentários. 

Os gestores foram perguntados como realizam a política de atender os 

alunos com necessidades educativas especiais, no tocante às estruturas físicas, 

pessoal de apoio e capacitação docente. Eles explicam suas estratégias da gestão: 

 

Nosso Campus institucionalizou o encontro pedagógico semestral como 
forma de capacitação dos docentes. Dessa forma, temos abordado o 
assunto com a participação de profissionais da área. Além disso, estamos 
criando o Núcleo de Assistência a Pessoas com Necessidades Especiais 
[...]. Quanto à estrutura física, estamos adequando nossas instalações para 
o recebimento de alunos com necessidades especiais. Já em relação à 
estrutura organizacional contamos com equipe multidisciplinar da  
Assistência Estudantil e Coordenação Técnico-Pedagógica. (GES-CA). 
 
O campus está em processo de implantação do Núcleo de Atendimento às 
Pessoas com Necessidades Específicas (NAPNE), que corresponde aos 
núcleos de acessibilidade previsto no Decreto 7.611/2011, pois suas 
atividades abrangem tanto o atendimento especializado aos discentes como 
o suporte ao docente. A atuação do NAPNE pauta-se na articulação entre o 
Ensino, a Pesquisa e a Extensão. Dessa forma, além do ensino e das 
questões relacionadas a acessibilidades, o NAPNE também desenvolve 
atividades de extensão e de pesquisa. (GES-CB). 
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Um aspecto que só é avaliado por técnicos administrativos, coincide com 

as ações para garantir a qualidade de vida do servidor e, em ambos os campi, o 

conceito conclusivo foi de fragilidade.   Acerca desse aspecto, o GES-CA, comenta: 

Além de termos uma carreira consolidada, tanto para técnicos da educação 
como para docentes, procuramos desenvolver atividades de integração e 
lazer para propiciar ambiente saudável para os servidores. Como exemplo, 
podemos citar o Programa Qualidade de Vida, concebido pela Pró-Reitoria 
de Gestão de Pessoas e que tem como principal finalidade a saúde física e 
mental de nossos colaboradores.  

 

O GES-CB relata que “o campus já ofereceu diversas ações que 

fortaleceram a qualidade de vida dos servidores, como: ginástica laboral, natação, 

bem como disponibiliza a quadra poliesportiva para atividades dos servidores”.  

Dois aspectos avaliados foram apontados como fragilidades apenas para 

o Campus A - os serviços de apoio de internet e xerox aos alunos. O GES-CA 

relatou que realiza, por meio de licitação, contratos com empresas que oferecem o 

serviço de reprografia, e, acerca da internet, contrataram um link de fibra óptica para 

prover sinal de internet ao campus. 

 Ainda nos aspectos com o conceito de fragilidade na AI do Campus A, o 

reconhecimento da imagem institucional do Campus na região, o GES-CA comenta:  

 
Iniciamos nossas atividades no Campus desde 2010. Porém, só agora 
estamos conseguindo fazer com que [o campus] deixe de “simplesmente 
estar alocado no coração dos Inhamuns” para passar a contribuir com o 
desenvolvimento local. A região já nos concebe como uma instituição de 
ensino consolidada e na busca do ensino de excelência, desenvolvimento 
de pesquisas e ações extensivas.  

 

Aspecto considerado fragilidade para os dois campi é a oferta dos 

diversos auxílios financeiros complementares, como despesas com óculos, moradia, 

transporte, alimentação, bem como, as diárias para custear as despesas nas visitas 

técnicas. Com relação a estes aspectos, os dois gestores garantem que os recursos 

são limitados e que as equipes de assistência estudantil realizam as seleções por 

meio de editais, concedendo oportunidade a todos. As visitas técnicas, a seu turno, 

são planejadas com antecedência para que o recurso possa ser creditado à conta do 

aluno, com brevidade.  
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Ouvidos os gestores sobre suas intervenções, passaremos a apreciar 

como as ações desencadeiam as mudanças, que, uma vez efetivadas, dão sentido 

ao enlace necessário entre avaliação e planejamento. Desse modo, Vianna (2000) 

assegura que a avaliação deve se integrar uma contínua reflexão sobre a atividade 

humana. 

Para tanto, foram realizados dois procedimentos com os grupos de 

servidores técnico-administrativos, docentes e discentes. O primeiro procedimento 

foi indagar aos três grupos, por meio de questão aberta, que identificassem 

fragilidades por eles percebidas no seu campus e nos cursos superiores, nos anos 

de 2014 a 2016. As respostas de abordagem qualitativa estão nos quadros 14, 15 e 

16. 

O segundo procedimento cuidou da apuração dos aspectos apontados 

como fragilidades por parte de cada segmento pesquisado, usando as versões do 

documento Relatório da Avaliação Institucional, dos anos 2014 e 2015, produzidos 

pela Comissão Central de Avaliação do IFCE, disponíveis no site institucional por 

meio do link Avaliação Institucional.  

Recorrendo aos documentos, consultamos os capítulos nos quais 

constam os relatórios dos campi pesquisados, para listar as fragilidades apontadas 

por parte de cada segmento que pretendiamos entrevistar e montar uma questão 

para apurar o nível de satisfação do respondente com aquele aspecto.  

Os resultados da pergunta que apura a satisfação dos respondentes 

estão expostos nos gráficos 6, 7, 8 e 9, que coletam a opinião dos inquiridos, usando 

uma escala com os conceitos de insatisfeito, pouco satisfeito, satisfeito e muito 

satisfeito. 

Quadro 14 – Percepções dos servidores técnico-administrativos dos Campi A e 
B sobre melhorias no campus/cursos onde atuam, nos anos de 2014 a 2016.  

TÉCNICOS DO CAMPUS A 
(TAE-CA) 

TÉCNICOS DO CAMPUS B 
(TAE-CB) 

1. Melhoramento da ampliação da infraestrutura, 
organização e gerenciamento do acervo (acesso 
online); gestão participativa e democrática; 
interação e comprometimentos dos servidores 
na atuação, desempenho profissional e 
responsabilidade em atender as demandas dos 
discentes. 

1. Atendimento ao discente, infraestrutura e 
reforço no quadro de servidores 

3. Não consigo visualizar tais mudanças em 
curto espaço de tempo, pois pouco foi feito no 

2. Melhoramento da Infraestrutura, 
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sentido de planejarmos participativamente as 
ações intersetoriais, isso fica evidente com o 
distanciamento do setor pedagógico com o 
ensino. 

Assistência Estudantil e gestão participativa. 

 

4. mudança de gestão 4. Estou com cinco meses de efetivo 
exercício, ate agora não houve mudanças 
significativas 

5. Implantação de novos cursos e ingresso de 
novos alunos e servidores ao quadro acadêmico 
e funcional. 

5. Integração e profissionalismo focado na 
qualidade do produto final entregue a 
sociedade. 

6. Melhoria na estrutura física e de efetivação de 
novos servidores. 

 

7. Acredito que ao longo desses anos se tem 
buscado criar espaços de discussão com os 
todos servidores incentivando e possibilitando a 
participação dos mesmos em importantes 
processos institucionais, tais como a avaliação 
do PDI e a construção do PAA, bem como 
calendário de reuniões gerais e setoriais. 

 

8. Contratação de novos servidores; ampliação 
da estrutura física. 

 

9. divisórias das salas, aumento do quadro de 
pessoal, estrutura para os servidores participar 
dos jogos do IFCE que é um evento que 
contribui para a qualidade de vida do servidor e 
etc. 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quadro 14 expõe as respostas dos servidores técnico-administrativos 

dos Campi A e B, sobre o que eles observaram de intervenções positivas na 

Instituição e nos cursos, onde atuam no período de 2014 a 2016.  

No Campus A, apesar de ter sido apontada como dificuldade nestes anos 

a redução orçamentária, os servidores asseveram que a estrutura física foi 

ampliada, possibilitando melhores condições de trabalho, o aumento da oferta dos 

serviços educacionais, como dizem os servidores TAE-CA1, TAE-CA6 e TAE-CA8. 

O TAE-CA5 relata a: “Implantação de novos cursos e ingresso de novos alunos[...]”. 

Em relação aos servidores técnico-administrativos, do Campus B, a 

melhoria da estrutura física também é destacada pelos servidores TAE-CB1 e TAE-

CB2. Nos dois campi, os servidores citam a contratação de servidores, com ênfase 

na chegada de servidores para a assistência estudantil. 

Essa situação observada de redução orçamentária e, paralelamente, ser 

viabilizada a expansão física dos campi é um bom indicio de equilíbrio 
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socioeconômico, o que revela uma característica de avaliação emancipatória, como 

descrevem Lima Filho e Trompieri Filho (2013). 

Ainda sobre o quadro 14, merecem destaque as percepções antagônicas 

sobre o planejamento do Campus A, evidenciadas pelos servidores TAE-CA3: “[...] 

pouco foi feito no sentido de planejarmos participativamente as ações 

intersetorias[...]” e o TAE-CA7:  

Acredito que ao longo desses anos se tem buscado criar espaços de 
discussão com os todos servidores incentivando e possibilitando a 
participação dos mesmos em importantes processos institucionais, tais 
como a avaliação do PDI e a construção do PAA, bem como calendário de 
reuniões gerais e setoriais. 

 
O aspecto participação no planejamento da Instituição chama atenção por 

ser uma das fragilidades apurada na autoavaliação institucional 2015, mas há 

avanços apontados pelos resultados obtidos no estudo, quando coletados os dados 

inerentes à participação dos servidores técnico-administrativos.  

O gráfico 6, disposto a seguir, encerra informações sobre a satisfação ou 

insatisfação dos servidores técnico-administrativos, nove do Campus A e cinco do 

Campus B, com aspectos considerados frágeis nas autoavaliações institucionais.  

Como expresso no gráfico 6, no item 4.1, investigamos o grau de 

satisfação, em 2016, dos servidores, o que possibilita vislumbrar se houve alguma 

melhoria na participação no planejamento dos campi.  

Com as respostas obtidas referentes ao Campus A, a maioria, oito dos 

técnicos que responderam ao questionário, se dizem satisfeitos ou muito satisfeitos, 

com a participação no PDI/PAA, considerando o primeiro semestre do ano de 2016, 

quando os questionários foram aplicados.   

Ao verificarmos o grau de satisfação dos servidores técnico-

administrativos do Campus B, respondentes do estudo, para o item 4.1, três se 

dizem satisfeitos e dois revelam-se pouco satisfeitos com sua participação no 

PDI/PAA.  

Na nossa análise, que alguma intervenção, sobre a participação dos 

servidores técnico-administrativos nas atividades de planejamento dos Campi, está 

surtindo efeito positivo, visto que nos dois Campi, a maioria dos entrevistados 

relatam que sua participação foi satisfatória, em 2016. 



98 
 

Gráfico 6 – Comparativo do grau de satisfação dos técnicos dos Campi A e B 
em 2016, referente às fragilidades identificadas na autoavaliação institucional 

do IFCE em 2015.  

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico 6 compreende os aspectos identificados como fragilidades pelos 

servidores técnico-administrativos respondentes dos dois Campi, nove do Campus A 

e cinco do Campus B.  

Foram feitas indagações a fim de conhecermos o nível de satisfação 

desses servidores, quanto às ações para garantir sua qualidade de vida, as 

condições para atender alunos com necessidades educativas especiais, as ações de 

inclusão social e aquelas de preservação do meio ambiente.  

O gráfico 6, no item 4.2, diz respeito às ações de qualidade de vida para o 

servidor. No Campus A, seis dos técnicos administrativos respondentes se dizem 

satisfeitos com este item e, no Campus B, três comentam estar satisfeitos ou muito 

satisfeitos com as atividades que lhes são destinadas. Como a apuração dessas 

respostas ocorreu em meados de 2016, pode ser um indicativo de que esse aspecto 
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pode deixar de ser uma fragilidade na próxima autoavaliação institucional, no 

começo de 2017.   

Convém lembrar, para esse item, qualidade de vida do servidor, que, no 

quadro 11 o TAE-CA7 expos seu descontentamento, sendo esta uma constatação 

do ano de 2006. Denotamos que ainda há intervenções a serem feitas nesse 

aspecto. 

O item 4.3, do gráfico 6, versa sobre as condições de atendimento a 

alunos com necessidades educativas especiais, onde se é notado um contraste nos 

graus de satisfação. No Campus A, sete dos técnicos respondentes dizem pouco 

satisfeitos ou insatisfeitos, e no Campus B, os cinco técnicos relatam estar satisfeitos 

ou muito satisfeitos com as condições disponíveis neste aspecto.  

Convém atentar para o fato de que, na percepção da maioria os 

respondentes do Campus A, no contexto de 2016, o campus precisa de mais 

investimentos para estar com a estrutura física adequada a fim de atender os 

estudantes com necessidades educacionais especiais. 

Quanto à inclusão social, item 4.4, no gráfico 6, novamente um contraste 

se evidencia. No Campus A, sete deles relatam que as ações são pouco 

satisfatórias ou insatisfatórias; e, no Campus B, a maioria, três respondentes, dizem 

que as ações são satisfatórias.  

 O último item do gráfico 6, 4.5, sobre ações de preservação do meio 

ambiente exprime os seguintes graus de satisfação: no Campus A, cinco 

respondentes relatou estarem satisfeitos e quatro pouco satisfeitos/insatisfeitos; já 

no Campus B, os cinco técnicos estão satisfeitos ou muito satisfeitos com este 

aspecto avaliado. Nas questões abertas, sobre melhorias na Instituição, não foi 

mencionado acerca de inclusão social e preservação do meio ambiente.  

Seguindo os mesmos procedimentos adotados com os servidores técnico-

administrativos, foram indagados os docentes, com questões abertas e fechadas, 

sobre suas percepções sobre fragilidades da Instituição e dos cursos de 2014 a 

2016, bem como os aspectos frágeis apurados na AI já expressam melhorias. As 

respostas obtidas estão disponibilizadas no quadro 15 e no gráfico 7. 
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Quadro 15 – Percepções dos docentes dos Campi A e B sobre melhorias no 
campus/cursos onde atuam nos anos de 2014 a 2016. 

DOCENTES DO CAMPUS A 
(DOC-CA) 

DOCENTES DO CAMPUS B 
(DOC-CB) 

1. A oferta de novo curso, aquisição do 
laboratório de redes e lançamento de novo 
bloco didático. 

1. Expansão dos livros da biblioteca, aumento 
dos equipamentos de laboratórios. Expansão 
Física do Campus. 

2. Inclusão de palestras voltadas para o 
curso e entrega das avaliações realizadas 
por discentes. 

2. Reformulação da matriz adequando-se as 
condições do Campus 

 3. Estruturação física, novos docentes. 

 4. Um aumento de eventos na área de Ensino 

 5. Reconhecimento do curso de Bacharelado 
em Zootecnia. Fui coordenador do curso no 
período próximo a avaliação. Porém, durantes 
a avaliação propriamente dita, um colega era o 
coordenador. O curso teve nota 4. 

 6. Construção de mais um bloco com salas de 
aula e laboratórios 

 7. Não atuo em cursos superiores. 

 8. Aumento no quadro de profissionais 
docentes e técnicos e ganho de novas 
estruturas físicas 

 9. Realização de mais visitas técnicas; 
aprovação de bolsas de iniciação científica 
para alunos de graduação; participação em 
projeto de extensão; participação em NDE; 
avaliação/alteração de PUD´s de disciplinas; 
participação em CPA. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

No quadro 15, os docentes do Campus A relatam a oferta de um curso, a 

aquisição de um laboratório de redes, outro bloco didático, palestras voltadas para o 

curso e devolutiva das avaliações para os discentes. São percebidas melhorias de 

infraestrutura e de ampliação dos serviços educacionais e aprimoramento dos 

processos internos.  

Nas respostas dos docentes do Campus B sobre melhorias observadas 

nos anos de 2014 a 2015, são relatadas intervenções no tocante a investimentos, 

como: a aquisição de equipamentos laboratoriais, acervo para a biblioteca, 

expansão da estrutura física, contratação de docentes e técnicos. Somam-se a 

essas constatações a reformulação de matriz curricular, o reconhecimento de curso, 

a aprovação de bolsas de iniciação científica, bem como projetos de extensão e 

aumento de eventos e visitas técnicas. 

Novamente, apontamos aqui a compensação dos cortes orçamentários 

relatados no quadro 12 pelos docentes, com a expansão da estrutura física do 
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campus e melhoria dos recursos voltados para o bom funcionamento dos cursos 

(livros, equipamentos, docentes e técnicos). 

Além das perspectivas sobre os aspectos tangíveis de uma instituição, os 

processos avaliativos devem trazer ganhos para as atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, restando evidenciado o fato de ter havido intervenções nesses aspectos, 

como consta nos relatos dos docentes DOC-CB2 e DOC-CB9, expostos no quadro 

15. 

Gráfico 7 – Comparativo do grau de satisfação dos docentes dos Campi A e B 
em 2016, referente às fragilidades identificadas na autoavaliação institucional 

do IFCE em 2015. 
 

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

O gráfico 7 demonstra o grau de satisfação dos docentes dos Campi A, 

dois respondentes, e B, nove respondentes, com os aspectos apontados por esse 

segmento da comunidade acadêmica nas autoavaliações institucionais de 2014 e 

2015.  

No que se refere à participação dos docentes no PDI/PAA do Campus A, 

metade dos respondentes se diz satisfeita e metade pouco satisfeita; já no Campus 
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B, todos os docentes respondentes dizem estar satisfeitos/muito satisfeitos. Esse 

alto índice de satisfação dos docentes do Campus B pode indicar melhoria efetivada 

nesse aspecto apurado, em razão de que, no quadro 12, o docente DOC-CB5, 

expressava seu descontentamento em relação ao descompasso do aumento da 

quantidade de alunos com as condições de atendê-los.  

Retomando os dados dispostos no gráfico 7, no item 4.2, os docentes do 

Campus A afirmam sobre o apoio a participação em eventos com qualis. Um relata 

satisfação e outro insatisfação; no Campus B, seis docentes respondentes indicam 

satisfação ou muita satisfação. 

Refletindo sobre o item 4.2, o apoio à participação em eventos, que é 

alusivo a um aspecto frágil apontado nas autoavaliações institucionais, os bons 

percentuais de aprovação, apurados em meados de 2016, indicam que esta 

fragilidade pode estar sendo superada no Campus A e está sendo relevada no 

Campus B.  

Os itens 4.3 e 4.4 versam sobre as condições de atendimento aos alunos 

com necessidades educativas especiais. No Campus A, os dois docentes 

respondentes concordam que as condições são pouco satisfatórias ou 

insatisfatórias, quanto à estrutura física, pessoal e formação docente. Sobra 

evidenciado o fato de que, assim como os técnicos, os docentes não consideram os 

ambientes de ensino e de convivência preparados para atender a esse grupo de 

alunos e que carecem de mais formação para atuar no ensino a esses estudantes.  

Em contraste com o Campus A, o Campus B é visto como satisfatório ou 

muito satisfatório, pelos nove respondentes, em estrutura física e de pessoal.  Seis 

dos sujeitos ouvidos, todavia, consideram insuficientes as capacitações para lidar 

com esses estudantes deficientes.  

O atendimento pedagógico e social prestado aos alunos no Campus A é 

divisado como satisfatório pelos dois docentes pesquisados; no Campus B, oito dos 

docentes que responderam o questionário consideram esse aspecto satisfatório ou 

muito satisfatório. 

O item 4.6, sobre a imagem institucional do Campus, deve requerer 

atenção especial da comunidade acadêmica do Campus A; E os dois professores 
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respondentes não estão satisfeitos com a imagem institucional na região, na qual se 

localiza a unidade do IFCE, mesmo com cinco anos de existência. No Campus B, 

entretanto, seis dos docentes são satisfeitos/muito satisfeitos com esse aspecto 

avaliado.  

O último item, o 4.7, foi apurado como fragilidade nas AI 2014 e 2015 e 

diz respeito à oferta de internet aos docentes para suas atividades como 

planejamento de aulas, e acesso ao sistema web de registro acadêmico e pesquisa.  

No Campus A, metade dos respondentes é satisfeita e metade pouco 

satisfeita, o evidenciando que existe a oferta, todavia não na qualidade suficiente ou 

adequada. Esse aspecto no Campus B é avaliado como satisfatório ou muito 

satisfatório por seis dos docentes inquiridos. 

Nos próximos elementos deste estudo, o quadro 16 e os gráficos 8 

(Campus A) e 9 (Campus B), expressam o apanhado das respostas dos estudantes 

ouvidos quanto a sua percepção sobre melhorias na instituição e no curso superior 

no qual estudam, bem como é apurado seu grau de satisfação com relação aos 

aspectos evidenciados como fragilidades nas AI 2014 e 2015, por este segmento da 

comunidade acadêmica. 

Quadro 16 – Percepções dos discentes dos Campi A e B sobre melhorias no 
campus/cursos nos anos de 2014 a 2016. 

DISCENTES DO CAMPUS A 
(DIS-CA) 

DISCENTES DO CAMPUS B 
(DIS-CB) 

1. Na estrutura, e métodos de pesquisa. 1. Melhorias no atendimento a alunos com 
necessidade especiais e de aprendizado, 
incentivos a participação de alunos na produção 
científica e tecnológica, resolvendo a questão da 
evasão de alunos de baixa renda, por meio de 
auxílios, excelências nos cursos aplicados,apoio 
a estagiários e apoio financeiro em visitas 
técnicas. Assistência aos alunos, melhorando a 
aprendizagem, a saúde, a alimentação e o 
incentivo ao esporte, valorizando as 
necessidades dos mesmo. Palestras tendo como 
temas centrais situações da atualidade, sendo 
tratados com clareza. 

2. acredito que as mudanças positivas foi a 
troca de professores, pois os novos 
professores dão mais incentivos aos seus 
alunos 

2. Não vi mudança alguma, espero que 
construam um restaurante universitário... 

4. O incentivo aos projetos de eletrônica e 
uso do laboratório. Novo bloco didático 

3. Houveram algumas mudanças que no 
momento não recordo 

5. não vir nem uma não! 6. a saída de alguns professores que não sabiam 
ensinar, o curso ter sido aprovado no mec. 

8. Houve mudanças significativas, os alunos 8. O grande avanço do novo bloco de ensino do 
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puderam usufruir do laboratório de Eletrônica 
(que é um patrimônio nosso por direito), já 
que antes não podíamos nem usar os 
equipamentos. Antes os professores não 
incentivavam os alunos a participarem de 
projetos, e quando surgiam projetos eles 
incluíam apenas alunos (homens) nos tais 
projetos, deixando as alunas de lado, como 
se nós não tivéssemos capacidade. Agora 
isso melhorou bastante, os novos 
professores auxiliam os alunos não por 
obrigação, mas vemos que eles gostam do 
que fazem. Tem-se mais bolsas de monitoria 
e projetos de extensão, o que implica em 
mais oportunidades para os alunos. 

campus 

9. Em relação ao Campus foi a estrutura 
física que mudou bastante para melhor 
atender aos alunos e o público visitante. 
Quanto ao curso melhorou no sentido das 
aulas práticas tem diversos equipamentos 
disponíveis, aulas técnicas que enriquecem o 
aluno no que diz respeito a integração do 
curso e o mercado de trabalho. 

12. Pouco a pouco aparecem as melhorias 
necessárias, mais o ideal mesmo é que o curso 
só iniciasse com a estrutura mínima necessária. 
O começo é difícil pois não tinha laboratório, 
equipamentos que só foram chegar no decorrer 
dos semestres. 

10. Nossa internet era muita precária, e isto 
num curso da área de informática era 
horrível. Mais ao longo do ano de 2015 foram 
criadas algumas zonas wifi o que ajudou 
bastante, pois até para consultar o 
Acadêmico era complicado. O link ainda não 
é suficiente pois não é suficiente para ver 
vídeos on-line que ajudam bastante para 
complementar os estudos. 

13. Os cursos foram melhor divulgados para a 
comunidade, isto ajudou principalmente em 
parcerias, pois era difícil conseguir estágio. 

 16. Com certeza os laboratórios e as novos 
ambientes do curso, salas de aula, quadra, 
trouxeram melhores condições para o estudante. 
A Biblioteca também esta bem diversificada. 

Fonte: Elaboração própria. 

 

O quadro 16 explicita as percepções dos estudantes sobre o que 

melhorou no seu campus e no seu curso, nos anos de 2014, 2015 e 2016.  

No Campus A, os estudantes enfatizam a estrutura física que passou por 

mudanças positivas, com novo bloco didático, laboratório de eletrônica e bloco de 

salas de aula.  

Ademais, citam a chegada de professores, o que na sua avaliação, 

incentiva mais o estudante, bolsas de monitoria, projetos de extensão, aulas 

técnicas e melhor disponibilidade de internet para o alunado.  

Os discentes do Campus B dão ênfase a alguns aspectos que 

consideram relevantes para sua permanência e êxito na Instituição: a melhoria da 

estrutura física e as ações de suporte ao aluno, como o melhor atendimento de 
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estudantes com necessidades educativas especiais, incentivo à produção científica, 

oferta de auxílios estudantis, estágios e fornecimento de alimentação.   

Gráfico 8 – Grau de satisfação dos discentes do campus A em 2016, referente 
às fragilidades identificadas na autoavaliação institucional do IFCE em 2015.  

 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Passando a analisar o gráfico 8, temos a percepção de dez estudantes do 

Campus A sobre a melhoria em aspectos identificados como fragilidades pelo 

segmento discente que respondeu a autoavaliação institucional 2014 e 2015. Nos 

itens de 4.1 a 4.10, foi apurada a opinião, a modo de grau de satisfação, de dez 

estudantes do Campus A, com os citados aspectos em 2016.  

No item 4.1, que se refere à participação no PDI/PAA, cinco dos 

estudantes garantem que estão pouco satisfeitos; outros cinco estão satisfeitos ou 

muito satisfeitos, o que pode evidenciar um avanço por nenhum dos respondentes 

se manifestar totalmente insatisfeito.  

Os que se dizem pouco satisfeitos, todavia, exprimem que não se sentem 

contemplados em participar do planejamento do Campus, visto que o Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) é elaborado para um ciclo maior de anos, mas 

passa pelas revisões e o PAA deve ser constituído coletivamente a cada ano.  
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Destarte, quando a atual gestão do Campus A assumiu o PDI já havia 

sido elaborado na gestão anterior e que a ele são cabíveis as atualizações e os PAA 

inerentes aos anos em que está à frente da gestão.  

Situação semelhante à observada com o item 4.1 ocorre no 4.2, alusivo 

ao aspecto apoio à participação em eventos científicos. Cinco estudantes estão 

satisfeitos/muito satisfeitos, mas cinco se dizem pouco satisfeitos/insatisfeitos, 

demonstrando que o Campus precisa avançar com ações de estímulo à produção, 

financiamento e mesmo promoção de eventos técnico/científicos. 

Alguns itens, alusivos a aspectos frágeis identificados na AI, apresentam 

bons índices de satisfação (satisfeito/muito satisfeito). Entre os dez estudantes do 

campus A, respondentes deste estudo, estão:  

 item 4.4, sobre as condições de atendimentos alunos com necessidades 

educativas especiais, com seis estão satisfeitos/muito satisfeitos; 

 item 4.5, sobre as ações de promoção de extensão, seis alunos aprovam; 

 item 4.8, sobre o apoio aos estágios, seis alunos aprovam o serviço; 

 item 4.9, sobre a política de auxílios (óculos, alimentação, moradia e outros), 

oito estudantes se dizem satisfeitos/muito satisfeitos; e 

 item 4.10, sobre as diárias para custear visitas técnicas, seis estudantes 

externam sua satisfação. 

Cabe ressaltar que, apesar da boa aceitação das ações de extensão, no 

item 4.5, o item 4.6 apura se os estudantes estão satisfeitos nas oportunidades de 

participar das ações de extensão, e cinco deles afirmam estar pouco satisfeitos, o 

que aponta para a gestão do Campus A, que deve fortalecer a divulgação e 

integração dos estudantes nas atividades extensionistas do IFCE.   

Outra constatação é a de que quatro dos respondentes relatam pouca 

satisfação ou insatisfação sobre o aspecto das condições de atendimentos dos 

alunos com necessidades educativas especiais. Esse quantitativo tem um 

significado relevante, visto que os técnicos e docentes do Campus A também 

manifestam insatisfação.  

Ademais, a maneira como este aspecto é apurado, com um 

questionamento universal, inclusive a discentes que não expressam deficiências, 
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pode acarretar informações que destoam da realidade, por desconhecimento dos 

respondentes quanto a ações de inclusão efetivadas. 

Em alguns itens, prevalece a pouca satisfação ou há insatisfação dos 

discentes do Campus A, respondentes deste estudo. Com alguns aspectos, como o 

incentivo à produção cientifica e técnica, há sete estudantes com insatisfação, e 

sobre o serviço de internet disponibilizado ao aluno, há sete respondentes que 

alegam insatisfação.  

No quadro 16, o estudante DIS-CA10 comenta sobre melhorias 

implantadas no serviço de oferta de internet, mas que ainda não fornece a 

conectividade na qualidade adequada para as atividades dos estudantes: 

Nossa internet era muita precária, e isto num curso da área de informática 
era horrível. Mais ao longo do ano de 2015 foram criadas algumas zonas 
wifi o que ajudou bastante, pois até para consultar o Acadêmico era 
complicado. O link ainda não é suficiente pois não é suficiente para ver 
vídeos on-line que ajudam bastante para complementar os estudos. 

 
Procederemos agora à análise dos dados dispostos no gráfico 9, que 

tratam da apuração do grau de satisfação dos estudantes do Campus B. 

Gráfico 9 – Grau de satisfação dos discentes do Campus B em 2016, referente 
às fragilidades identificadas na autoavaliação institucional do IFCE em 2015. 

 
Fonte: Elaboração própria. 
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Apurando, em meados de 2016, o grau de satisfação dos 17 estudantes 

do Campus B, respondentes deste estudo, observamos uma boa aceitação de itens, 

alusivos a aspectos frágeis identificados na AI, como: 

 item 4.1, sobre a participação no PDI/PAA do campus, treze respondente 

afirmam-se satisfeitos/muito satisfeitos; 

 item 4.6, sobre as condições de atendimento a alunos com necessidades 

educativas especiais, com dez alunos apresentando satisfação; 

 item 4.7, treze estudantes aprovam o serviço de internet disponibilizado ao a 

eles; e 

 item 4.8, sobre os estágios, com onze estudantes aprovando o serviço de 

apoio. 

 

Como a apuração do grau de satisfação dos estudantes respondentes 

deste estudo ocorreu em meados do ano de 2016, a participação dos alunos no 

PDI/PAA teve boa aprovação, o que pode indicar bom resultado das intervenções da 

gestão do Campus B, ao citar que envolveu grêmios estudantis e centros 

acadêmicos nesses planejamentos.  

Ainda sobre os itens com boa avaliação listados acima, o estudante DIS-

CB1 lista percepções de melhoria que ele observa em 2016, em relação aos anos 

anteriores: 

Melhorias no atendimento a alunos com necessidade especiais e de 
aprendizado, incentivos a participação de alunos na produção científica e 
tecnológica, resolvendo a questão da evasão de alunos de baixa renda, por 
meio de auxílios, excelências nos cursos aplicados, apoio a estagiários e 
apoio financeiro em visitas técnicas. Assistência aos alunos, melhorando a 
aprendizagem, a saúde, a alimentação e o incentivo ao esporte, valorizando 
as necessidades dos mesmos. Palestras tendo como temas centrais 
situações da atualidade, sendo tratados com clareza. 

 
Acerca de melhorias no apoio a estágios, o estudante DIS-CB13 comenta: 

“Os cursos foram melhor divulgados para a comunidade, isto ajudou principalmente 

em parcerias, pois era difícil conseguir estágio”. 

Alguns aspectos que não denotaram altos índices de pouca satisfação ou 

insatisfação foram a política de auxílios e as diárias para custear visitas técnicas, 

ambas com dez discentes respondentes alegando insatisfação com o serviço. 
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Há de se ponderar, no entanto, o fato de a autoavaliação apurar a 

satisfação de maneira universal entre os contemplados e não contemplados por 

auxílios e diárias, o que novamente pode causar um distanciamento do percentual 

obtido da realidade vigente.  

6.5 Cotejo com estudo anterior e com a enunciação da CPA 

Esta subseção integra-se ao trabalho de maneira complementar para 

apontar avanços e estagnações da autoavaliação institucional do IFCE, observando 

o lapso de 2014 a 2016.  

Estas reflexões serão possíveis ao compararmos este estudo, cujos 

dados foram coletados em 2016, com um panorama do trabalho da CPA Central, 

apresentado pelo seu Presidente, numa entrevista, com um trabalho de temática 

similar realizado na mesma IES em 2014 e 2015.  

O estudo que pretendemos cotejar é a dissertação, intitulada Atuação da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) no Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Ceará, de Mariângela do Amaral Saboya, que tinha como objetivo 

analisar como se efetivam as ações da CPA no IFCE, à luz do SINAES, e quais 

evidências apontam para a constituição da cultura de avaliação e a consequente 

melhoria da qualidade dos cursos de graduação. 

 Saboya (2015) coletou seus dados em janeiro de 2015, apurando a 

realidade das atividades da CPA e da AI, referentes ao ano de 2014, enquanto este 

estudo aborda com ênfase a AI 2015, e, neste comparativo proposto, é possível 

identificar fatos que convergência e discrepâncias nessa linha temporal. 

Alguns aspectos são convergentes nos resultados da pesquisa de 2015, 

como a dificuldade das CPAs, central e locais, para a realização de suas atividades 

em decorrência de alguns motivos, como infraestrutura insuficiente para o trabalho 

da CPA (espaço físico, recursos humanos, materiais e financeiros), falta de interesse 

da comunidade, descrédito dos servidores, ausência de calendários e de reuniões 

sistemáticas.  

Essas dificuldades ainda se expressam em 2016, segundo relato da CPA 

Central (2017): 

Ainda prevalece a cultura da mera formalidade do MEC e isso se manifesta 
desde o primeiro escalão da Reitoria até as diretorias de campi. 
Inevitavelmente isso se propaga para os docentes, servidores técnicos-
administrativos e alunos. Outra dificuldade que a Comissão atual da CPA 
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aponta é a não organicidade da CPA na estrutura organizacional do IFCE 
refletindo na inexistência de uma infra-estrutura de recursos materiais e 
humanos para o seu funcionamento. Decorre disso o funcionamento 
precário da CPA. 

 

 Ante o exposto é iminente a incorporação da CPA à estrutura 

organizacional da IES, no apoio formal, permanente e continuado da alta 

administração, entendendo a CPA como um setor estratégico institucional, bem 

como dotá-la de estrutura própria na Reitoria e nos campi. 

Transpondo os recursos, é necessário um contínuo trabalho de formação, 

não só das comissões de avaliação, como também da comunidade acadêmica, 

como enfatiza a CPA Central (2017); para “[...] assimilação da cultura de 

autoavaliação como um mecanismo imprescindível para o planejamento e o 

desenvolvimento institucional”. Acerca de ações de formação, Saboya (2015) relata 

que já houve, em anos anteriores, momentos de formação das comissões e da 

comunidade:  

Também foi assuntado se houve preparação dos membros da CPA para o 
desenvolvimento das atividades da autoavaliação. Apenas três 
respondentes alegaram não ter recebido treinamento, porém ressalvaram 
que estes encontros (Jornadas de Avaliação) não aconteceram mais a partir 
de 2013. 

 

A formação dos avaliadores e da comunidade acadêmica é um ponto 

fundamental para o êxito da autoavaliação institucional e do trabalho da CPA. 

Notamos neste estudo que, por vezes, alguns respondentes da comunidade 

acadêmica, quando não davam respostas evasivas sobre a AI, confundiam com 

outros processos avaliativos, como avaliação de desempenho de servidor ou 

avaliação docente. 

Ponto discrepante percebido nos dois estudos, é que a integração do 

planejamento e da avaliação, ou mesmo o uso dos resultados da AI para subsidiar a 

elaboração do PDI/PAA, demonstrou avanços, ante o que é relatado por Saboya 

(2015, p.98) no seu estudo: 

Perguntados [membros da CPA] sobre como se dava a interação da CPA 
com a equipe de elaboração do PDI, a maioria dos membros de CPA opinou 
que esta interação ainda é insuficiente, circunscrita à figura do presidente. A 
respeito da participação dos membros da CPA em momentos de tomada de 
decisão na administração ou na regulação do ensino, a esmagadora maioria 
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das respostas foi negativa, com algumas ressalvas aos momentos de 
reuniões com as comissões de avaliadores de curso do MEC. 

 

Contrapondo-se a esse contexto, a CPA Central (2017, p.1) descreve: 

“vale salientar que vários campi adotam essa prática de uso do relatório de 

autoavaliação para construção tanto do PDI como do Plano Anual de Ações”.   

Com base neste relato e nas respostas de vários técnicos administrativos, 

docentes e discentes, já se praticam em alguns campi a inserção da avaliação como 

suporte ao planejamento, o que pode ser considerado avanço, ante o contexto 

explicitado por Saboya. 

Outra discrepância notada atualmente em relação aos resultados obtidos 

por Saboya, em 2015, se refere à autonomia das CPAs, apontada pelos 

respondentes integrantes de CPA como insatisfatória, havendo relatos de falta de 

autonomia da comissão no concernente à direção de alguns campi.  

Pelo que afirma a CPA Central (2017), esta dificuldade foi superada: 

O trabalho da CPA é planejar, executar e orientar o processo de 
Autoavaliação do IFCE. E consegue realizar este trabalho com autonomia 
em relação à Reitoria e os campi. Para isso desenvolve visitas e encontros 
com as subcomissões locais e Comissão Central para nivelamento de 
informações e orientações na condução dos trabalhos. 

Na autoavaliação institucional do IFCE é um processo que, mesmo 

enfrentando dificuldades de execução, sucede continuamente, o que possibilita olhar 

uma série histórica, identificando avanços e estagnações na sua efetivação, como 

importante instrumento de melhoria da instituição e dos cursos por ela ofertados.  
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7 CONCLUSÕES 

Este estudo partiu de algumas questões que nos instigaram, e se 

configuraram em descobrir quais as fragilidades identificadas e as melhorias 

implementadas, no período de 2014 a 2016, com base na autoavaliação institucional 

numa Instituição de Ensino Superior do Ceará. Ainda questionamos sobre que 

percepções têm os discentes, servidores técnico-administrativos e docentes da IES 

pesquisada, de melhorias no curso e na Instituição, decorrentes da autoavaliação 

institucional. 

Para tanto, necessitamos definir procedimentos para o alcance dos 

objetivos específicos elegidos, a saber: um percurso metodológico que privilegiasse 

as pretensões do experimento acadêmico. 

O primeiro objetivo específico foi descrever o percurso histórico da gestão 

da Educação Superior no Brasil, ressaltando a evolução dos sistemas de avaliação 

deste nível de ensino, que foi alcançado em virtude de seleção criteriosa de fontes 

bibliográficas, livros, artigos e documentos, como leis e outros. Notamos a 

dificuldade que o nosso País teve para implantar tardiamente cursos de nível 

superior, bem como as universidades com todas as exigências que lhes são 

cabidas. Mesmo assim, na atualidade, o Governo Federal, a quem cabe a 

supervisão e regulação do Ensino Superior, encontra o desafio de assegurar 

padrões de qualidade a este nível de ensino, tendo como instrumento fortíssimo o 

conjunto de processos avaliativos previsto no SINAES. 

O segundo objetivo específico foi discorrer sobre a formulação 

epistemológica da avaliação, dando ênfase à avaliação de programas e instituições 

educacionais. O estudo realizou-se por meio de uma reflexão acerca dos conceitos e 

métodos da avaliação, acompanhando sua trajetória evolutiva, por meio das ideias 

de seus principais pesquisadores. Observamos, entretanto, que a evolução 

possibilitou o incremento de postulados aos modelos avaliativos e consideramos que 

o mais adequado para a sociedade contemporânea é a avaliação emancipatória, 

que visa a empoderar os avaliados, tendo como premissa básica o diálogo entre os 

usuários internos e externos do sistema educacional. 
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No terceiro objetivo específico, a pretensão foi relatar o contexto da 

autoavaliação institucional no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

do Ceará, o que foi possível em razão de farto material disponibilizado no site 

institucional, que subsidiou em parte esta pesquisa. O que consideramos importante 

por que a IES vem exercitando o princípio da publicidade e da transparência ativa. 

Acerca da autoavaliação institucional no IFCE, percebemos que ela tem um 

percurso histórico que precede o próprio Instituto, em razão de que o antigo CEFET, 

já tinha a prática de avaliação. Sobre o método empregado na autoavaliação, 

consideramos já bem consolidado, e que aproveita um legado das primeiras 

comissões implantadas no advento da Instituição como IFCE.  

Uma ponderação deve ser feita no que se refere à revisão dos 

instrumentais, pois algumas questões, em virtude de a sua redação, e por ser 

aplicada à universalidade dos respondentes, podem distanciar o dado coletado da 

realidade. É o caso das questões que pesquisam os auxílios e as condições de 

atendimento de estudantes com necessidades educativas especiais, em que os 

recursos disponibilizados podem não ser suficientes e a demanda reprimida, 

responder à AI de modo negativo mesmo que os benefícios existam. Ainda 

verificamos a necessidade de incluir na autoavaliação os cursos superiores a 

distância, com especificidades, visto que têm que ser apuradas suas fragilidades, 

para poderem ser aprimorados.  

Sobre as comissões de avaliação, locais nos campi, e central na reitoria, 

é preciso ter consciência de que são afetadas diretamente com a grande rotatividade 

promovida pelas remoções de servidores; portanto, a recomposição das comissões 

e a formação dos avaliadores devem ser continuadas.  

O quarto objetivo específico tratou de identificar ações das gestões dos 

campi que se originam dos relatórios das comissões locais de avaliação, referentes 

aos anos de 2014 e 2015. Na coleta de informações nas entrevistas dos gestores, 

percebemos que, mesmo que a avaliação e o planejamento do campus não tenham 

um alinhamento sistematizado, existem algumas ações efetivadas para suprir os 

aspectos avaliados como fragilidades na AI. 

O quinto objetivo específico - arremate deste estudo -, quer inferir das 

percepções dos discentes, servidores técnico-administrativos e docentes a 



114 
 

efetividade de melhorias nos cursos de graduação e na Instituição, decorrentes dos 

resultados da autoavaliação institucional. Como exprimimos, foram perceptíveis nas 

intervenções dos gestores ações focadas, a superar fragilidades apontadas na AI. 

Uma vez percebido o grau de satisfação dos técnicos administrativos, docentes e 

discentes dos dois campi pesquisados, foram constatadas melhorias significativas 

em itens como infraestrutura, aumento de técnicos e docentes, dentre outros que 

podem ser comprovadas, originadas das insatisfações colocadas na AI.  

A principal dificuldade na realização deste estudo foi à coleta de dados 

dos três segmentos, tanto pela grande rotatividade dos servidores nos campi 

pesquisados, quanto pela dificuldade de conseguir os endereços eletrônicos dos 

estudantes, em razão de vários deles não alimentarem o sistema acadêmico com 

esta informação. Ressaltamos que, em virtude de vários servidores (docentes e 

técnico-administrativos) terem atuação recente na IES, alguns aspectos da pesquisa 

devem ser relativizados, como a própria percepção das melhorias efetivadas. 

Ainda assim, cremos que o estudo possibilitou conhecer a autoavaliação 

institucional de uma instituição de Ensino Superior, desde a perspectiva de 

discentes, técnicos-administrativos e docentes, a fim de verificar a efetividade de 

melhorias nos cursos e na Instituição, nos anos de 2014 a 2016, decorrentes deste 

processo avaliativo.  

A pesquisa exploratória e de campo teve por objetivo principal 

compreender como a comunidade desses dois campi do IFCE percebe a 

autoavaliação institucional e seu papel na melhoria da qualidade de uma IES.  

Novas pesquisas podem vislumbrar faces não exploradas da avaliação, 

nesta e em outras IES, como propor um modelo de integração entre os instrumentais 

usados pelo IFCE, para o planejamento do PDI/PAA, com os relatórios da AI, sendo 

que determinadas ações propostas já identificassem que aspecto frágil está se 

tentando superar. Feito isto, o gestor, reitor, pró-reitor ou diretor de campus, teria um 

excelente meio para a tomada de decisão a fim da comunidade eleger as prioridades 

de investimento, perante o contexto de contingenciamentos orçamentários, relatados 

por vários respondentes deste estudo. 
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Outro ensaio poderia dar conta das especificidades dos cursos da 

modalidade de Educação a Distância, visto que, apesar de serem das IES, 

funcionam em espaços diversos, denominados de polos de apoio presencial, e que 

precisam ser abrangidos pela AI. Por fim, ainda poderia ser descobertos que 

elementos poderiam tornar a AI do IFCE uma avalição emancipatória. 
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APÊNDICE A – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O GESTOR DO CAMPUS A 

REFERENTES ÀS AÇÕES REALIZADAS NOS ANOS DE 2014 A 2016. 

Dimensão 01 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

1. O que tem sido feito para aumentar a participação dos estudantes, técnicos e 

docentes no Plano de Desenvolvimento Institucional e no Plano Anual de Ações? 

 

Dimensão 02 – A política para o ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão. 

2. Como estão sendo incentivada a produção cientifica e tecnológica quanto a 

publicação de artigos, livros ou participação em eventos? Há participação em 

eventos com qualis?  

 

3. Como são as atividades de extensão do campus? Como a gestão estimula estas 

atividades? 

 

Dimensão 03 – A responsabilidade social da instituição, especialmente no que 

se refere a ações focadas na inclusão social, no desenvolvimento econômico e 

social, na defesa do meio ambiente, na preservação da memória e do 

patrimônio cultural e da produção artística. 

4. Quais as ações que o campus promove para capacitar os docentes para atuar 

com alunos com necessidades educativas especiais?  

 

5. Que estrutura física e de pessoal o campus disponibiliza para atender alunos com 

necessidades educativas especiais? 

 

6. Comente que projetos do campus contribuem para o desenvolvimento econômico 

e social da região?  

 

7. Quais as ações do campus para a inclusão social e preservação do meio 

ambiente? 

 

8. Comente de que forma o campus contribui para a preservação da memória 

cultural e o patrimônio cultural da cidade?  

 

9. Como é trabalhado o reconhecimento da imagem institucional do campus na 

região? 

 

Dimensão 04 – A comunicação com a sociedade. 

Não foram apontadas fragilidades nos aspectos avaliados desta dimensão. 

 

Dimensão 05 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do 
corpo técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 
profissional e suas condições de trabalho. 
10.  O que o IFCE ou o campus faz com a finalidade de melhorar a qualidade de 
vida do servidor? 
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Dimensão 06 – Organização e gestão da instituição, especialmente o 
funcionamento e a representatividade dos colegiados, sua independência e 
autonomia na relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 
comunidade universitária nos processos decisórios. 
Não foram apontadas fragilidades nos aspectos avaliados desta dimensão 
 

 

Dimensão 07 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação. 
11. No tocante aos serviços de apoio, como o campus supre de xerox as 
necessidades da comunidade acadêmica?  
 
12. No tocante aos serviços de apoio, como o campus supre de link de internet as 
necessidades da comunidade acadêmica?  
 
Dimensão 09 – Políticas de atendimento aos alunos e egressos. 

13. Como é o atendimento pedagógico e social oferecido ao aluno?  

 

14. Como é o suporte dado pelo campus aos estágios e visitas técnicas dos alunos? 

 

15.  Como você avalia a política de auxílios do campus? É satisfatória? 
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APÊNDICE B – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM O GESTOR DO CAMPUS B 

REFERENTES ÀS AÇÕES REALIZADAS NOS ANOS DE 2014 A 2016. 

Dimensão 01 – A missão e o Plano de Desenvolvimento Institucional 

1. O que tem sido feito para aumentar a participação dos estudantes, técnicos e docentes no 

Plano de Desenvolvimento Institucional e no Plano Anual de Ações? 
  

Dimensão 02 – A política para o ensino, pesquisa, pós-graduação e extensão. 

2. Como estão sendo incentivada a produção cientifica e tecnológica quanto a publicação de 

artigos, livros ou participação em eventos? Há participação em eventos com qualis?  

 

3. Como são as atividades de extensão do campus? 

 

Dimensão 03 – A responsabilidade social da instituição, especialmente no que se 

refere a ações focadas na inclusão social, no desenvolvimento econômico e social, na 

defesa do meio ambiente, na preservação da memória e do patrimônio cultural e da 

produção artística. 

4. Quais as ações que o campus promove para capacitar os docentes para atuar com 

alunos com necessidades educativas especiais?   

 

5. Comente de que forma o campus contribui para a preservação da memória cultural e o 

patrimônio cultural da cidade?  

 

Dimensão 04 – A comunicação com a sociedade. 

6. Que estratégias foram adotadas para garantir a eficácia na comunicação interna? 

 

Dimensão 05 – As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 
técnico administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 
condições de trabalho. 
7.  O que o IFCE ou o campus faz com a finalidade de melhorar a qualidade de vida do 
servidor? 
 
Dimensão 06 – Organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento e 
a representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação com 
a mantenedora, e a participação dos segmentos da comunidade universitária nos 
processos decisórios. 
Não foram apontadas fragilidades nos aspectos avaliados desta dimensão 
 

Dimensão 07 – Infraestrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação. 
8. No tocante aos serviços de apoio, como o campus supre de xerox as necessidades da 
comunidade acadêmica?  
 
Dimensão 09 – Políticas de atendimento aos alunos e egressos. 

9. Como é o suporte dado pelo campus aos estágios dos alunos? 

 

10. Como é o suporte dado pelo campus aos alunos nas visitas técnicas? 

 

11.  Como você avalia a política de auxílios do campus? É satisfatória? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO APLICADO AO SEGMENTO DISCENTE POR 

MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE DOCS 

Prezado estudante do IFCE, 

 

Solicito, por gentileza, que respondam ao questionário abaixo. 

 

A pesquisa visa trazer subsídios para elaboração da minha Dissertação de 

Mestrado, orientada pela Professora Dra. Maria do Socorro de Sousa 

Rodrigues, da Universidade Federal do Ceará (UFC).  Tendo como objetivo 

verificar a efetividade da autoavaliação institucional do IFCE como indutora de 

melhorias nos cursos e na instituição. Do questionário, a identificação do 

campus é de preenchimento obrigatório, apenas para fins de facilitar o 

tratamento estatístico dos dados obtidos. Nenhum tipo de identificação é 

solicitado, mantendo o sigilo dos respondentes. 

 

Assim, peço sua contribuição para o enriquecimento da pesquisa realizada.  

 

Obrigado! 

 

Alexciano de Sousa Martins  

Mestrando em Políticas Públicas e Gestão do Ensino Superior (UFC) 

1 – Qual o campus no qual você estuda? 
 ( )  Crateús 

 ( ) Tauá 

 

2 – Há quanto tempo você estuda no IFCE? 

 ( ) Menos de 1 ano 

 ( ) De 1 a menos de 3 anos  

 ( ) De 3 anos a menos 4 anos  

 ( ) Mais de 4 anos 

 

3.Quais as contribuições que a autoavaliação institucional do IFCE, pode apresentar ou 

apresentou para o seu campus e seu curso? 

 

4. Considerando os itens abaixo, expresse como você se sente?  

4.1 Participação no PDI/PAA do 

campus   

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.2 Apoio a participação em eventos 

científicos? 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.2 Incentivo à produção cientifica e 

técnica? 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 
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4.3 Condições do campus para atender 

alunos com necessidades educativas 

especiais (estrutura física e pessoal). 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.4 Ações do campus voltadas a 

extensão. 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.5 Participação dos alunos em 

programas e/ou projetos de extensão. 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.6 Serviços de apoio ao aluno: 

internet. 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.7 Apoio aos estágios. ( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.8 A política de auxílios (óculos, 

alimentação moradia e outros) 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.9  Diárias para custear visitas 

técnicas. 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

 

5. Quais as principais mudanças positivas no seu campus e no seu curso nos anos de 

2014, 2015 e 2016?  

 

6. Quais as principais mudanças negativas no seu campus e no seu curso nos anos de 

2014, 2015 e 2016? 

 

7. Que aspecto ou situação você considera que não é abordado na autoavaliação 

institucional do IFCE?  
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO AO SEGMENTO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO POR MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE DOCS 

Prezado servidor do IFCE, 

 

Solicito, por gentileza, que respondam ao questionário abaixo. 

 

A pesquisa visa trazer subsídios para elaboração da minha Dissertação de 

Mestrado, orientada pela Professora Dra. Maria do Socorro de Sousa 

Rodrigues, da Universidade Federal do Ceará (UFC).  Tendo como objetivo 

verificar a efetividade da autoavaliação institucional do IFCE como indutora de 

melhorias nos cursos e na instituição. Do questionário, a identificação do 

campus é de preenchimento obrigatório, apenas para fins de facilitar o 

tratamento estatístico dos dados obtidos. Nenhum tipo de identificação é 

solicitado, mantendo o sigilo dos respondentes. 

 

Assim, peço sua contribuição para o enriquecimento da pesquisa realizada.  

 

Obrigado! 

 

Alexciano de Sousa Martins  

Mestrando em Políticas Públicas e Gestão do Ensino Superior (UFC) 

 

1 – Qual o campus no qual trabalha?. 
 ( )  Crateús 

 ( ) Tauá 

 

2 – Há quanto tempo trabalha nesse campus do IFCE? 

 ( ) Menos de 1 ano 

 ( ) De 1 a menos de 3 anos  

 ( ) De 3 anos a menos 5 anos  

 ( ) Mais de 5 anos 
 

3.Quais as contribuições que a autoavaliação institucional do IFCE, pode apresentar ou 

apresentou para o campus no qual você trabalha? 

 

4. Considerando os itens abaixo, expresse como você se sente?  

4.1 Participação no PDI/PAA do 

campus   

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) 

insatisfeito 

4.2 Ações do campus para garantir 

qualidade de vida ao servidor?  

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.3 Condições do campus para ( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 
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atender alunos com necessidades 

educativas especiais (estrutura física 

e pessoal). 

4.4 Ações do campus para a inclusão 

social. 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.5 4.4 Ações do campus para a 

preservação do meio ambiente. 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

 

 
5. Quais as mudanças positivas no seu campus nos anos de 2014, 2015 e 2016?  

 

6. Quais as mudanças negativas no seu campus nos anos de 2014, 2015 e 2016? 

 

7. Que aspecto ou situação você considera que não é abordada na autoavaliação 

institucional do IFCE?  
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APÊNDICE E – QUESTIONÁRIO APLICADO AO SEGMENTO DOCENTE POR 

MEIO DA PLATAFORMA GOOGLE DOCS 

Prezado docente do IFCE, 

 

Solicito, por gentileza, que respondam ao questionário abaixo. 

 

A pesquisa visa trazer subsídios para elaboração da minha Dissertação de 

Mestrado, orientada pela Professora Dra. Maria do Socorro de Sousa 

Rodrigues, da Universidade Federal do Ceará (UFC).  Tendo como objetivo 

verificar a efetividade da autoavaliação institucional do IFCE como indutora de 

melhorias nos cursos e na instituição. Do questionário, a identificação do 

campus é de preenchimento obrigatório, apenas para fins de facilitar o 

tratamento estatístico dos dados obtidos. Nenhum tipo de identificação é 

solicitado, mantendo o sigilo dos respondentes. 

 

Assim, peço sua contribuição para o enriquecimento da pesquisa realizada.  

 

Obrigado! 

 

Alexciano de Sousa Martins  

Mestrando em Políticas Públicas e Gestão do Ensino Superior (UFC) 

 

1 – Qual o campus no qual trabalha?. 
 ( )  Crateús 

 ( ) Tauá 

 

2 – Há quanto tempo trabalha nesse campus do IFCE? 

 ( ) Menos de 1 ano 

 ( ) De 1 a menos de 3 anos  

 ( ) De 3 anos a menos 5 anos  

 ( ) Mais de 5 anos 

 

3.Quais as contribuições que a autoavaliação institucional do IFCE, pode apresentar ou 

apresentou para o seu campus e o(s) curso(s) superior(es) no(s) qual(is) você atua(ou)? 

 

4. Considerando os itens abaixo, expresse como você se sente?  

4.1 Participação no PDI/PAA do 

campus   

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.2 Apoio a participação em eventos 

com qualis?  

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.3 Condições do campus para ( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 
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atender alunos com necessidades 

educativas especiais (estrutura física 

e pessoal). 

4.4 Condições de formação docente 

para atender alunos com 

necessidades educativas especiais 

(estrutura física e pessoal). 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.5 Atendimento pedagógico e social 

prestado ao aluno no campus. 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.6 Imagem institucional do campus 

na região no qual está localizado. 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

4.7 Serviços de apoio ao docente: 

internet. 

( ) Muito satisfeito ( ) Satisfeito ( ) pouco satisfeito ( ) insatisfeito 

 

5. Quais as mudanças positivas no seu campus e no(s) curso(s) superior(es) no(s) 

qual(is) você atua(ou), nos anos de 2014, 2015 e 2016?  

 

6. Quais as mudanças negativas no seu campus e no(s) curso(s) superior(es) no(s) 

qual(is) você atua(ou), nos anos de 2014, 2015 e 2016? 

 

7. Que aspecto ou situação você considera que não é abordada na autoavaliação 

institucional do IFCE?  
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APÊNDICE F – ROTEIRO DE ENTREVISTA COM PRESIDENTE DA COMISSÃO 

CENTRAL DE AVALIAÇÃO DO IFCE 

 

1.Como é a Autoavaliação Institucional do IFCE? 

2.Como a Comissão Própria de Avaliação (CPA) realiza seu trabalho no Instituto Federal 

do Ceará (IFCE)? 

3.Como a CPA promove a inter-relação do IFCE com o MEC e as autarquias de 

avaliação (INEP,CAPES)? Quais rotinas são seguidas? 

4.Como ocorre a integração do planejamento do IFCE com a Autoavaliação 

Institucional? 

5.O que é dificuldades e incomplexidade no trabalho da CPA do IFCE? 

6.Em que pontos a Autoavaliação Institucional e a CPA do IFCE precisam avançar? 
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ANEXO A – QUESTIONÁRIOS APLICADOS AO SEGMENTO DISCENTE NA 

AUTOAVALIAÇÃO DO IFCE EM 2015 

 

Itens extraídos do sistema eletrônico da AVIN IFCE 2015 

Dimensão Questão Perguntas Opções de Respostas 

1 6.1 Você teve a oportunidade de participar da elaboração/revisão do 
PDI/PAA do seu campus?  

Sim 

1 6.2 Não 

1 7.1 Você considera que o IFCE mantém coerência entre suas finalidades, 
objetivos e o contexto social em que está inserido?  
  
  
  

Sempre 

1 7.2 Frequentemente 

1 7.3 Raramente 

1 7.4 Nunca 

1 7.5 Não possuo dados 

2 10.1 
A avaliação deve ser orientada para que os aspectos qualitativos 
prevaleçam sobre os quantitativos. Essas práticas são observadas pelos 
docentes?  

Sempre 

2 10.2 Frequentemente 

2 10.3 Raramente 

2 10.4 Nunca 

2 11.1 Os currículos e programas do seu curso correspondem a suas 
expectativas? 
  

Sim 

2 11.2 Não 

2 11.3 Não possuo dados 

2 12.1 Você desenvolveu alguma atividade de produção científica e tecnológica 
mediante a publicação de artigos, livros ou comunicação em eventos 
científicos?  

Sim 

2 12.2 Não 

2 13.1 Em relação ao apoio à participação em eventos regionais, nacionais e 
internacionais com qualis, você considera satisfatória a política de auxílio 
financeiro destinada ao aluno? 
  

Sim 

2 13.2 Não 

2 13.3 Não possuo dados 

2 23.1 Qual é a atividade de extensão predominante no seu campus? 
  
  
  
  
  
  
  

Cursos de extensão 

2 23.2 Projetos sociais 

2 23.3 Programas de extensão 

2 23.4 Grupos culturais 

2 23.5 Cooperação internacional 

2 23.6 Relações empresariais 

2 23.7 
Atendimento à assistência 
estudantil 

2 23.8 Não possuo dados 

2 24.1 Você considera que a extensão desenvolvida no seu campus contribui 
para o desenvolvimento social das comunidades atendidas? 
  

Sim 

2 24.2 Não 

2 24.3 Não possuo dados 

2 25.1 Você participa de atividade de extensão no seu campus? 
  

Sim 

2 25.2 Não 

2 26.1 O campus estimula a participação dos alunos em atividades de 
extensão? 
  

Sim 

2 26.2 Não 

2 26.3 Não possuo dados 

2 27.1 Você considera que as atividades de ensino, pesquisa e extensão são 
desenvolvidas de maneira articulada no seu campus? 
  
  

Sempre 

2 27.2 Frequentemente 

2 27.3 Raramente 

2 27.4 Nunca 

2 8.1 
O currículo do Instituto visa à formação do cidadão crítico e participativo. 
Você considera que a prática docente contribui para a efetividade desse 
currículo?   
  

Sempre 

2 8.2 Frequentemente 

2 8.3 Raramente 

2 8.4 Nunca 

2 8.5 Não possuo dados 

2 9.1 
A reflexão e a pesquisa são estratégias de aprendizagem capazes de 
estimular o autodesenvolvimento do educando. Essas estratégias estão 
presentes no método de ensino dos professores? 

Sempre 

2 9.2 Frequentemente 

2 9.3 Raramente 

2 9.4 Nunca 

3 28.1 O campus dispõe de instalações adequadas para atender pessoas com Sim 
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3 28.2 deficiência visual? 
  
  

Parcialmente 

3 28.3 Não 

3 28.4 Não possuo dados 

3 29.1 O campus dispõe de instalações adequadas para atender pessoas com 
deficiência física?  
  
  

Sim 

3 29.2 Parcialmente 

3 29.3 Não 

3 29.4 Não possuo dados 

3 30.1 O campus dispõe de pessoal especializado para atender pessoas com 
deficiência auditiva?  
  
  

Sim 

3 30.2 Parcialmente 

3 30.3 Não 

3 30.4 Não possuo dados 

3 31.1 O campus desenvolve projetos capazes de contribuir para o 
desenvolvimento econômico/social da região? 
  

Sim 

3 31.2 Não 

3 31.3 Não possuo dados 

3 32.1 
No campus, existe política/programa/ação de inclusão social?  
  

Sim 

3 32.2 Não 

3 32.3 Não possuo dados 

3 33.1 Existe uma política/programa/ação de preservação do meio ambiente no 
campus?  
  

Sim 

3 33.2 Não 

3 33.3 Não possuo dados 

3 34.1 No campus, existe política/programa/ação que contribui para a 
preservação da memória cultural e patrimônio cultural da cidade?  
  

Sim 

3 34.2 Não 

3 34.3 Não possuo dados 

3 35.1 Você considera que a imagem institucional é reconhecida na região em 
que seu campus está localizado?  
  

Sim 

3 35.2 Não 

3 35.3 Não possuo dados 

4 36.1 As estratégias de comunicação interna adotadas pela instituição 
garantem a divulgação de informações corretas e precisas? 
  

Sim 

4 36.2 Não 

4 36.3 Não possuo dados 

7 37.1 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação a 
limpeza?  
  
  

Alta 

7 37.2 Moderada 

7 37.3 Baixa 

7 37.4 Nenhuma 

7 38.1 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação a 
iluminação? 
  
  

Alta 

7 38.2 Moderada 

7 38.3 Baixa 

7 38.4 Nenhuma 

7 39.1 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação a 
ventilação? 
  
  

Alta 

7 39.2 Moderada 

7 39.3 Baixa 

7 39.4 Nenhuma 

7 40.1 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação ao 
mobiliário?  
  
  

Alta 

7 40.2 Moderada 

7 40.3 Baixa 

7 40.4 Nenhuma 

7 41.1 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação aos 
equipamentos? 
  
  

Alta 

7 41.2 Moderada 

7 41.3 Baixa 

7 41.4 Nenhuma 

7 42.1 
Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação a limpeza?  
  
  

Alta 

7 42.2 Moderada 

7 42.3 Baixa 

7 42.4 Nenhuma 

7 43.1 
Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação a iluminação? 
  
  

Alta 

7 43.2 Moderada 

7 43.3 Baixa 

7 43.4 Nenhuma 

7 44.1 
Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação a ventilação?  
  
  

Alta 

7 44.2 Moderada 

7 44.3 Baixa 

7 44.4 Nenhuma 

7 45.1 

Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação ao mobiliário?  
Alta 

7 45.2 Moderada 
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7 45.3   
  

Baixa 

7 45.4 Nenhuma 

7 46.1 Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação aos 
equipamentos?  
  
  

Alta 

7 46.2 Moderada 

7 46.3 Baixa 

7 46.4 Nenhuma 

7 47.1 Quanto aos banheiros, são mantidos adequadamente, em relação a 
limpeza?  
  
  

Alta 

7 47.2 Moderada 

7 47.3 Baixa 

7 47.4 Nenhuma 

7 48.1 
Quanto aos banheiros, são mantidos adequadamente, em relação a 
Iluminação?   
  

Alta 

7 48.2 Moderada 

7 48.3 Baixa 

7 48.4 Nenhuma 

7 49.1 Quanto aos banheiros, são mantidos adequadamente, em relação a 
ventilação?  
  
  

Alta 

7 49.2 Moderada 

7 49.3 Baixa 

7 49.4 Nenhuma 

7 50.1 
Quanto a Biblioteca, é mantida adequadamente, em relação a limpeza?  
  
  

Alta 

7 50.2 Moderada 

7 50.3 Baixa 

7 50.4 Nenhuma 

7 51.1 Quanto a Biblioteca, é mantida adequadamente, em relação a 
iluminação?  
  
  

Alta 

7 51.2 Moderada 

7 51.3 Baixa 

7 51.4 Nenhuma 

7 52.1 Quanto a Biblioteca, é mantida adequadamente, em relação ao 
mobiliário?  
  
  

Alta 

7 52.2 Moderada 

7 52.3 Baixa 

7 52.4 Nenhuma 

7 53.1 Quanto a Biblioteca, é mantida adequadamente, em relação aos 
equipamentos?  
  
  

Alta 

7 53.2 Moderada 

7 53.3 Baixa 

7 53.4 Nenhuma 

7 54.1 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua satisfação? 
Telefone  
  
  

Alta 

7 54.2 Moderada 

7 54.3 Baixa 

7 54.4 Nenhuma 

7 55.1 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua satisfação? 
Xerox  
  
  

Alta 

7 55.2 Moderada 

7 55.3 Baixa 

7 55.4 Nenhuma 

7 56.1 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua satisfação? 
Multimeios  
  
  

Alta 

7 56.2 Moderada 

7 56.3 Baixa 

7 56.4 Nenhuma 

7 57.1 Na biblioteca, você encontrou os livros ou periódicos indicados pelo 
professor?  
  
  

Sempre 

7 57.2 Frequentemente 

7 57.3 Raramente 

7 57.4 Nunca 

7 58.1 
Você considera o acervo bibliográfico conservado?  
  
  

Sempre 

7 58.2 Frequentemente 

7 58.3 Raramente 

7 58.4 Nunca 

7 59.1 Os equipamentos informáticos são mantidos adequadamente, em 
relação ao funcionamento/manutenção?  
  
  
  

Sempre 

7 59.2 Frequentemente 

7 59.3 Raramente 

7 59.4 Nunca 

7 59.5 Não possuo dados 

7 60.1 
A velocidade da internet é suficiente para o cumprimento de suas 
atividades?  
  

Sempre 

7 60.2 Frequentemente 

7 60.3 Raramente 

7 60.4 Nunca 
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7 60.5 
  
  

Não possuo dados 

9 14.1 
Como você avalia a política de auxílio do IFCE? Óculos  
  
  
  

Alta 

9 14.2 Moderada 

9 14.3 Baixa 

9 14.4 Nenhuma 

9 14.5 Não possuo dados 

9 15.1 
Como você avalia a política de auxílio do IFCE? Transporte  
  
  
  

Alta 

9 15.2 Moderada 

9 15.3 Baixa 

9 15.4 Nenhuma 

9 15.5 Não possuo dados 

9 16.1 Como você avalia a política de auxílio do IFCE? Visitas técnicas com 
pernoite 
  
  
  

Alta 

9 16.2 Moderada 

9 16.3 Baixa 

9 16.4 Nenhuma 

9 16.5 Não possuo dados 

9 17.1 Como você avalia a política de auxílio do IFCE? Visitas técnicas sem 
pernoite  
  
  
  

Alta 

9 17.2 Moderada 

9 17.3 Baixa 

9 17.4 Nenhuma 

9 17.5 Não possuo dados 

9 18.1 Como você avalia a política de auxílio do IFCE? Visitas técnicas 
obrigatórias 
  
  
  

Alta 

9 18.2 Moderada 

9 18.3 Baixa 

9 18.4 Nenhuma 

9 18.5 Não possuo dados 

9 19.1 Como você avalia a política de auxílio do IFCE? Alimentação 
  
  
  
  

Alta 

9 19.2 Moderada 

9 19.3 Baixa 

9 19.4 Nenhuma 

9 19.5 Não possuo dados 

9 20.1 Como você avalia a política de auxílio do IFCE? Moradia 
  
  
  
  

Alta 

9 20.2 Moderada 

9 20.3 Baixa 

9 20.4 Nenhuma 

9 20.5 Não possuo dados 

9 21.1 Como você avalia a política de auxílio do IFCE? Mães e pais 
  
  
  
  

Alta 

9 21.2 Moderada 

9 21.3 Baixa 

9 21.4 Nenhuma 

9 21.5 Não possuo dados 

9 22.1 Como você avalia a política de auxílio do IFCE? Acadêmico 
  
  
  
  

Alta 

9 22.2 Moderada 

9 22.3 Baixa 

9 22.4 Nenhuma 

9 22.5 Não possuo dados 

9 61.1 O atendimento pedagógico ao aluno é satisfatório? 
  
  
  

Sim 

9 61.2 Parcialmente 

9 61.3 Não 

9 61.4 Não possuo dados 

9 62.1 O atendimento social ao aluno é satisfatório? 
  
  
  

Sim 

9 62.2 Parcialmente 

9 62.3 Não 

9 62.4 Não possuo dados 

9 63.1 O atendimento no centro/coordenadoria de controle acadêmico é 
satisfatório?  
  
  

Sim 

9 63.2 Parcialmente 

9 63.3 Não 

9 63.4 Não possuo dados 

9 64.1 
O atendimento relacionado a estágio é satisfatório? 
  
  

Sim 

9 64.2 Parcialmente 

9 64.3 Não 

9 64.4 Não possuo dados 
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9 65.1 

De que maneira os egressos mantém vínculos com o campus? 
  
  

Eventos, em geral 

9 65.2 
Participação em conselhos 
ou comissões 

9 65.3 Não possuo dados 
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ANEXO B – QUESTIONÁRIOS APLICADOS AO SEGMENTO TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO NA AUTOAVALIAÇÃO DO IFCE EM 2015 

Itens extraídos do sistema eletrônico da AVIN IFCE 2015 

Dimensão Questão Perguntas Opções de Respostas 

1 Q1 Você teve a oportunidade de participar da elaboração/revisão do 
PDI/PAA do seu campus?  

Sim 

    Não 

1 Q2 Você considera que o IFCE mantém coerência entre suas 
finalidades, objetivos e o contexto social em que está inserido?  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

2 Q3 As atividades de ensino, pesquisa e extensão são desenvolvidas de 
maneira articulada, no seu campus?  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

3 Q4 O campus dispõe de instalações adequadas para atender pessoas 
com deficiência visual?  
  

Sim 

    Parcialmente 

    Não 

3 Q5 O campus dispõe de instalações adequadas para atender pessoas 
com deficiência física?  
  

Sim 

    Parcialmente 

    Não 

3 Q6 O campus dispõe de pessoal especializado para atender pessoas 
com deficiência auditiva?  
  

Sim 

    Parcialmente 

    Não 

3 Q7 No campus, são desenvolvidos projetos que contribuem para o 
desenvolvimento econômico/social da região?  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

3 Q8 No campus, existe política/programa/ação de inclusão social?  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

3 Q9 Existe uma política/programa/ação de preservação do meio 
ambiente no campus?  
  

Sim 

    Não 

    Não Possuo Dados 

3 Q10 No campus, existe política/programa/ação que contribui para a 
preservação da memória cultural e patrimônio cultural da cidade?  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

2 Q11 Você considera que a extensão desenvolvida no seu campus 
contribui para o desenvolvimento social das comunidades 
atendidas?  

Sim 

    Não 

    Não Possuo Dados 

4 Q12 As estratégias de comunicação externa adotadas pela instituição 
garantem a divulgação de informações corretas e precisas?  
  

Sim 

    Não 

    Não Possuo Dados 

4 Q13 As estratégias de comunicação interna adotadas pela instituição 
garantem a divulgação de informações corretas e precisas?  
  

Sim 

    Não 

    Não Possuo Dados 

5 Q14 Existe respeito e confiança da chefia imediata?  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

5 Q15 Existe respeito e confiança entre os servidores ? Sempre 
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Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

5 Q16 Existe respeito e confiança entre os servidores e estudantes? 
  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

5 Q17 A política de capacitação tem viabilizado o acesso à participação 
em cursos e eventos, condizentes com o seu cargo?  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

5 Q18 Você se sente valorizado no IFCE? 
  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

5 Q19 Existem programas e ações de melhoria da qualidade de vida dos 
servidores ?  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não Possuo Dados 

5 Q20 As condições de trabalho são satisfatórias para o desempenho da 
sua função?  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

6 Q21 O clima organizacional contribui para a sua motivação profissional? 
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

7 Q22 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação 
a limpeza?  
  
  

Alta 

    Moderada 

    Baixa 

    Nenhuma 

7 Q23 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação 
a iluminação?  
  
  

Alta 

    Moderada 

    Baixa 

    Nenhuma 

7 Q24 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação 
a ventilação?  
  
  

Alta 

    Moderada 

    Baixa 

    Nenhuma 

7 Q25 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação 
ao mobiliário?  
  
  

Alta 

    Moderada 

    Baixa 

    Nenhuma 

7 Q26 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação 
aos equipamentos?  
  
  

Alta 

    Moderada 

    Baixa 

    Nenhuma 

7 Q27 Quanto aos banheiros, qual a sua satisfação em relação a limpeza? 
  
  
  

Alta 

    Moderada 

    Baixa 

    Nenhuma 

7 Q28 Quanto aos banheiros, qual a sua satisfação em relação a 
iluminação?  
  
  

Alta 

    Moderada 

    Baixa 

    Nenhuma 

7 Q29 Quanto aos banheiros, qual a sua satisfação em relação a Alta 

    Moderada 
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    ventilação?  
  
  

Baixa 

    Nenhuma 

7 Q30 Os equipamentos informáticos são mantidos adequadamente em 
relação ao funcionamento/manutenção?  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não possuo dados 

7 Q31 A velocidade da internet é suficiente para o cumprimento de suas 
atividades?  
  
  
  

Sempre 

    Frequentemente 

    Raramente 

    Nunca 

    Não possuo dados 

7 Q32 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua 
satisfação? Telefone  
  
  

Alta 

    Moderada 

    Baixa 

    Nenhuma 

7 Q33 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua 
satisfação? Xerox  
  
  

Alta 

    Moderada 

    Baixa 

    Nenhuma 

7 Q34 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua 
satisfação?  Material de consumo  
  
  

Alta 

    Moderada 

    Baixa 

    Nenhuma 
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ANEXO C – QUESTIONÁRIOS APLICADOS AO SEGMENTO DOCENTE NA 

AUTOAVALIAÇÃO DO IFCE EM 2015 

Itens extraídos do sistema eletrônico da AVIN IFCE 2015 

Dimensão Questão Perguntas Opções de Respostas 

1 6 . 1 Você considera que o IFCE mantém coerência entre suas finalidades, 
objetivos e o contexto social em que está inserido?  
  
  

Sempre 

  6 . 2 Frequentemente 

  6 . 3 Raramente 

  6 . 4 Nunca 

  6 . 5 Não possuo dados 

1 7 . 1 Você teve a oportunidade de participar da elaboração/revisão do 
PDI/PAA do seu campus?  

Sim 

  7 . 2 Não 

2 8 . 1 O currículo do IFCE visa à formação do cidadão crítico e participativo. A 
sua prática docente contribui para a consolidação desse currículo?  

Sempre 

  8 . 2 Frequentemente 

  8 . 3 Raramente 

  8 . 4 Nunca 

2 9 . 1 O campus desenvolve práticas que estimulam a formação continuada do 
docente?  

Sim 

  9 . 2 Não 

2 10 . 1 A reflexão e a pesquisa são estratégias de aprendizagem, capazes de 
estimular o autodesenvolvimento do educando. Essas estratégias estão 
presentes no seu método de ensino?  

Sempre 

  10 . 2 Frequentemente 

  10 . 3 Raramente 

  10 . 4 Nunca 

2 11 . 1 A avaliação da aprendizagem deve ser orientada para que os aspectos 
qualitativos prevaleçam sobre os quantitativos. A sua prática avaliativa 
em sala de aula observa esse aspecto?  

Sempre 

  11 . 2 Frequentemente 

  11 . 3 Raramente 

  11 . 4 Nunca 

2 12 . 1 Você desenvolveu alguma atividade de produção científica e tecnológica 
mediante a publicação de artigos, livros ou comunicação em eventos 
científicos?  

Sim 

  12 . 2 
Não 

2 13 . 1 Em relação ao apoio à participação em eventos regionais, nacionais e 
internacionais com qualis, as suas solicitações foram atendidas?  

Sim 

  13 . 2 Parcialmente 

  13 . 3 Não 

  13 . 4 Não solicitei 

2 14 . 1 Qual é a atividade de extensão predominante no seu campus?  
  
  
  
  
  
  

Cursos de extensão 

  14 . 2 Projetos sociais 

  14 . 3 Programas de extensão 

  14 . 4 Grupos culturais 

  14 . 5 Cooperação internacional 

  14 . 6 Relações empresariais 

  14 . 7 Atendimento à assistência estudantil 

  14 . 8 Não possuo dados 

2 15 . 1 Você considera que a extensão desenvolvida no seu campus contribui 
para o desenvolvimento social das comunidades atendidas?  

Sim 

  15 . 2 Não 

  15 . 3 Não possuo dados 

2 16 . 1 Você promove e/ou participa de atividade de extensão no seu campus?  Sim 

  16 . 2 Não 

2 17 . 1 Você considera que as atividades de extensão são estimuladas no seu 
campus?  

Sim 

  17 . 2 Não 

  17 . 3 Não possuo dados 

2 18 . 1 As atividades de ensino, pesquisa e extensão são desenvolvidas de 
maneira articulada, no seu campus? 
  

Sim 

  18 . 2 Não 

  18 . 3 Não possuo dados 

3 19 . 1 O campus dispõe de instalações para atender pessoas com deficiência 
visual? 
  
  

Sim 

  19 . 2 Parcialmente 

  19 . 3 Não 

  19 . 4 
Não possuo dados 

3 20 . 1 O campus dispõe de instalações para atender pessoas com deficiência 
física?  
  

Sim 

  20 . 2 Parcialmente 

  20 . 3 Não 

  20 . 4 Não possuo dados 

3 21 . 1 O campus dispõe de pessoal especializado para atender pessoas com 
deficiência auditiva?  
  

Sim 

  21 . 2 Parcialmente 

  21 . 3 Não 

  21 . 4 Não possuo dados 

3 22 . 1 Você se julga capacitado a ministrar sua disciplina para alunos com 
necessidades educativas especiais?  

Sim 

  22 . 2 Não 
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3 23 . 1 No campus, são desenvolvidos projetos que contribuem para o 
desenvolvimento econômico/social da região?  
  

Sim 

  23 . 2 Não 

  23 . 3 Não possuo dados 

3 24 . 1 No campus, existe política/programa/ação de inclusão social?  
  

Sim 

  24 . 2 Não 

  24 . 3 Não possuo dados 

3 25 . 1 Existe uma política/programa/ação de preservação do meio ambiente no 
campus? 
  

Sim 

  25 . 2 Não 

  25 . 3 Não possuo dados 

3 26 . 1 No campus, existe política/programa/ação que contribui para a 
preservação da memória cultural e patrimônio cultural da cidade?  
  
  

Sempre 

  26 . 2 Frequentemente 

  26 . 3 Raramente 

  26 . 4 Nunca 

  26 . 5 Não possuo dados 

3 27 . 1 Você considera que a imagem institucional é reconhecida na região em 
que seu campus está localizado?  
  

Sim 

  27 . 2 Não 

  27 . 3 Não possuo dados 

4 28 . 1 As estratégias de comunicação interna adotadas pela instituição 
garantem a divulgação de informações corretas e precisas? 
  

Sim 

  28 . 2 Não 

  28 . 3 Não possuo dados 

5 29 . 1 Existe respeito e confiança entre os servidores e a chefia imediata?  
  

Sempre 

  29 . 2 Frequentemente 

  29 . 3 Raramente 

  29 . 4 Nunca 

5 30 . 1 Existe respeito e confiança entre os servidores?   Sempre 

  30 . 2 Frequentemente 

  30 . 3 Raramente 

  30 . 4 Nunca 

5 31 . 1 Existe respeito e confiança entre os servidores e estudantes? 
  
  
  

Sempre 

  31 . 2 Frequentemente 

  31 . 3 Raramente 

  
31 . 4 Nunca 

5 32 . 1 A política de capacitação tem viabilizado o acesso à participação em 
cursos e eventos, condizentes com o seu cargo? 
  
  

Sempre 

  32 . 2 Frequentemente 

  32 . 3 Raramente 

  
32 . 4 Nunca 

5 33 . 1 Você se sente valorizado no IFCE?  
  
  

Sempre 

  33 . 2 Frequentemente 

  33 . 3 Raramente 

  33 . 4 Nunca 

5 34 . 1 As condições de trabalho são satisfatórias para o desempenho da sua 
função?  
  

Sempre 

  34 . 2 Frequentemente 

  34 . 3 Raramente 

  34 . 4 Nunca 

5 35 . 1 As condições de trabalho são satisfatórias para o desempenho da sua 
função?  
  
  

Sempre 

  35 . 2 Frequentemente 

  35 . 3 Raramente 

  35 . 4 
Nunca 

6 36 . 1 O clima organizacional contribui para a sua motivação profissional?  
  
  

Sempre 

  36 . 2 Frequentemente 

  36 . 3 Raramente 

  36 . 4 Nunca 

7 37 . 1 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação a 
limpeza?  
  
  

Alta 

  37 . 2 Moderada 

  37 . 3 Baixa 

  37 . 4 
Nenhuma 

7 38 . 1 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação a 
iluminação?  
  
  

Alta 

  38 . 2 Moderada 

  38 . 3 Baixa 

  38 . 4 
Nenhuma 

7 39 . 1 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação a 
ventilação?  
  
  

Alta 

  39 . 2 Moderada 

  39 . 3 Baixa 

  39 . 4 
Nenhuma 

7 40 . 1 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação ao Alta 
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  40 . 2 mobiliário?  
  
  

Moderada 

  40 . 3 Baixa 

  40 . 4 Nenhuma 

7 41 . 1 Sobre as salas de aula, são mantidas adequadamente, em relação aos 
equipamentos?  
  

Alta 

  41 . 2 Moderada 

  41 . 3 Baixa 

  41 . 4 Nenhuma 

7 42 . 1 Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação a limpeza?  
  
  

Alta 

  42 . 2 Moderada 

  42 . 3 Baixa 

  42 . 4 Nenhuma 

7 43 . 1 Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação a iluminação?  
  
  

Alta 

  43 . 2 Moderada 

  43 . 3 Baixa 

  43 . 4 Nenhuma 

7 44 . 1 Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação a ventilação?  
  
  

Alta 

  44 . 2 Moderada 

  44 . 3 Baixa 

  44 . 4 Nenhuma 

7 45 . 1 Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação ao mobiliário?  
  
  

Alta 

  45 . 2 Moderada 

  45 . 3 Baixa 

  45 . 4 Nenhuma 

7 46 . 1 Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação aos 
equipamentos?  
  
  

Alta 

  46 . 2 Moderada 

  46 . 3 Baixa 

  46 . 4 
Nenhuma 

7 47 . 1 Quanto aos laboratórios, qual a sua satisfação em relação a segurança 
dos alunos e professores?  
  
  

Alta 

  47 . 2 Moderada 

  47 . 3 Baixa 

  47 . 4 
Nenhuma 

7 48 . 1 Sobre a sala dos professores, qual a sua satisfação em relação a 
limpeza?  
  
  

Alta 

  48 . 2 Moderada 

  48 . 3 Baixa 

  48 . 4 
Nenhuma 

7 49 . 1 Sobre a sala dos professores, qual a sua satisfação em relação a 
iluminação?  
  
  

Alta 

  49 . 2 Moderada 

  49 . 3 Baixa 

  49 . 4 
Nenhuma 

7 50 . 1 Sobre a sala dos professores, qual a sua satisfação em relação a 
ventilação?  
  
  

Alta 

  50 . 2 Moderada 

  50 . 3 Baixa 

  50 . 4 
Nenhuma 

7 51 . 1 Sobre a sala dos professores, qual a sua satisfação em relação ao 
mobiliário?  
  
  

Alta 

  51 . 2 Moderada 

  51 . 3 Baixa 

  51 . 4 
Nenhuma 

7 52 . 1 Sobre a sala dos professores, qual a sua satisfação em relação aos 
equipamentos?  
  
  

Alta 

  52 . 2 Moderada 

  52 . 3 Baixa 

  52 . 4 
Nenhuma 

7 53 . 1 Quanto à biblioteca, qual a sua satisfação em relação a limpeza?  
  
  

Alta 

  53 . 2 Moderada 

  53 . 3 Baixa 

  53 . 4 Nenhuma 

7 54 . 1 Quanto à biblioteca, qual a sua satisfação em relação a iluminação? 
  
  

Alta 

  54 . 2 Moderada 

  54 . 3 Baixa 

  54 . 4 Nenhuma 

7 55 . 1 Quanto à biblioteca, qual a sua satisfação em relação ao mobiliário? 
  
  
  

Alta 

  55 . 2 Moderada 

  55 . 3 Baixa 

  55 . 4 
Nenhuma 

7 56 . 1 Quanto à biblioteca, qual a sua satisfação em relação aos 
equipamentos?  

Alta 

  56 . 2 Moderada 

  56 . 3 Baixa 
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  56 . 4 
  
  

Nenhuma 

7 57 . 1 Quanto aos banheiros, qual a sua satisfação em relação a limpeza?  
  
  

Alta 

  57 . 2 Moderada 

  57 . 3 Baixa 

  57 . 4 Nenhuma 

7 58 . 1 Quanto aos banheiros, qual a sua satisfação em relação a iluminação?  
  
  

Alta 

  58 . 2 Moderada 

  58 . 3 Baixa 

  58 . 4 Nenhuma 

7 59 . 1 Quanto aos banheiros, qual a sua satisfação em relação a ventilação?  
  
  

Alta 

  59 . 2 Moderada 

  59 . 3 Baixa 

  59 . 4 Nenhuma 

7 60 . 1 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua satisfação? 
Telefone 
  
  

Alta 

  60 . 2 Moderada 

  60 . 3 Baixa 

  60 . 4 
Nenhuma 

7 61 . 1 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua satisfação? 
Xerox  
  
  

Alta 

  61 . 2 Moderada 

  61 . 3 Baixa 

  61 . 4 
Nenhuma 

7 62 . 1 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua satisfação?  
Material de consumo  
  
  

Alta 

  62 . 2 Moderada 

  62 . 3 Baixa 

  62 . 4 
Nenhuma 

7 63 . 1 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua satisfação? 
Multimeios 
  
  

Alta 

  63 . 2 Moderada 

  63 . 3 Baixa 

  63 . 4 
Nenhuma 

7 64 . 1 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua satisfação? 
Quadro branco  
  
  

Alta 

  64 . 2 Moderada 

  64 . 3 Baixa 

  64 . 4 
Nenhuma 

7 65 . 1 Quanto aos serviços de apoio às suas atividades, qual a sua satisfação? 
Apagador e pincel  
  
  

Alta 

  65 . 2 Moderada 

  65 . 3 Baixa 

  65 . 4 
Nenhuma 

7 66 . 1 Você considera o acervo bibliográfico satisfatório em relação à 
bibliografia básica prevista para o seu curso?  
  
  

Sempre 

  66 . 2 Frequentemente 

  66 . 3 Raramente 

  66 . 4 
Nunca 

7 67 . 1 Você considera o acervo bibliográfico atualizado? 
  
  
  

Sempre 

  67 . 2 Frequentemente 

  67 . 3 Raramente 

  67 . 4 
Nunca 

7 68 . 1 Você considera o acervo bibliográfico conservado? 
  
  
  

Sempre 

  68 . 2 Frequentemente 

  68 . 3 Raramente 

  68 . 4 
Nunca 

7 69 . 1 Os equipamentos informáticos são mantidos adequadamente em relação 
ao funcionamento/manutenção?  
  

Sempre 

  69 . 2 Frequentemente 

  69 . 3 Raramente 

  69 . 4 Nunca 

7 70 . 1 A velocidade da internet é suficiente para o cumprimento de suas 
atividades? 
  
  
  

Sempre 

  70 . 2 Frequentemente 

  70 . 3 Raramente 

  70 . 4 Nunca 

  70 . 5 
Não possuo dados 

9 71 . 1 O atendimento pedagógico ao aluno é satisfatório? 
  
  
  

Sim 

  71 . 2 Parcialmente 

  71 . 3 Não 

  71 . 4 
Não possuo dados 

9 72 . 1 O atendimento social ao aluno é satisfatório? Sim 
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  72 . 2   
  
  

Parcialmente 

  72 . 3 Não 

  72 . 4 Não possuo dados 

9 73 . 1 O atendimento no centro/coordenadoria de controle acadêmico é 
satisfatório?  
  

Sim 

  73 . 2 Parcialmente 

  73 . 3 Não 

  73 . 4 Não possuo dados 

9 74 . 1 O atendimento relacionado a estágio é satisfatório?  
  
  

Sim 

  74 . 2 Parcialmente 

  74 . 3 Não 

  74 . 4 Não possuo dados 

9 75 . 1 De que maneira os egressos mantém vínculos com o campus? Eventos, em geral 

 75.2 Conselhos, comissões, etc. 
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ANEXO D – DECLARAÇÃO DE CORREÇÃO GRAMATICAL E ESTILÍSTICA DA 

ACADÊMIA CEARENSE DE LÍNGUA PORTUGUESA. 

 

 
 


