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sucessivas aproximações. Ele se conservará 

inacessível, pela sua altura, se apresentado de chofre 

ao homem atual que, aliás, não o compreende nem o 

segue. Mas lançai o olhar para mais longe, 

mergulhai-o na essência da vida, penetrai mais no 

âmago da ciência, avançai, e o Evangelho surgirá 

por si mesmo. 

 O vosso é o mundo visto da Terra; o Evangelho é o 

mundo visto do céu. A absurdidade está na vossa 

involução. No Evangelho se movem as forças do 

infinito; a justiça é automática, perfeita, substancial; 

a coordenação social é completa; o homem se 

movimenta em paz, em harmonia com o Universo. 

Aí não é mais necessário ser forte; basta ser justo”. 

      (Pietro Ubaldi, in A GRANDE SÍNTESE, 11ª 

Ed., 1979, p. 369). 
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RESUMO 

O presente trabalho teve por objetivo proceder a uma avaliação institucional na Faculdade 

de Tecnologia Darcy Ribeiro, instituição de natureza privada. De maneira específica 

buscou-se analisar a qualidade do ensino ministrado naquela instituição à luz das dimensões 

2 e 3 do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), ou seja, 

perspectiva científica e pedagógica formadora: políticas, normas e estímulos para o ensino, 

a pesquisa e a extensão e a responsabilidade social da Faculdade. Nesse sentido foi 

realizada uma pesquisa, através de questionários, envolvendo uma amostra significativa de 

alunos veteranos, porque considerados capazes de opinarem com maior segurança sobre a 

realidade acadêmica, os professores, coordenadores de curso e direção da Faculdade. Esta 

última foi objeto também de uma entrevista sobre aspectos gerais da instituição. Antes da 

aplicação dos questionários foi realizado um pré-teste, bem sucedido, já que não surgiram 

quaisquer dificuldades quanto à sua compreensão e preenchimento. Os resultados da 

pesquisa indicaram que a qualidade do ensino ministrado foi considerada boa e que as 

ações de responsabilidade social ensejadas foram entendidas como incipientes. Ao final, 

buscando contribuir para a melhoria da qualidade do ensino na Faculdade de Tecnologia 

Darcy Ribeiro, foram feitas várias recomendações em cima de pontos considerados fracos 

ou de pouco desenvolvimento. 

Palavras-chave: Avaliação Institucional. Qualidade do Ensino. Responsabilidade Social.  
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ABSTRACT 

 

This study aimed to carry out an institutional assessment at the Darcy Ribeiro College of 

Technology, a private institution. More specifically, it aimed to assess the quality of 

education at that institution in the light of dimensions 2 and 3 of the National System of 

Higher Education Assessment (SINAES), ie, scientific and educational perspectives: 

policies, standards and incentives for teaching, research, extension and social responsibility 

of the Institution. In this sense a search was conducted through questionnaires, involving a 

representative sample of veteran students, as they are able to express their views with 

greater certainty about the academic reality, teachers, course coordinators and direction of 

the Institution. The latter was also the object of an interview about its general aspects. 

Before the questionnaires a pre-test was conducted with success, as no new difficulties 

regarding its understanding and fulfillment occurred. The survey results indicated that the 

quality of teaching was considered good and that the social responsibility actions 

occasioned were perceived as incipient. In the end, seeking to contribute to the education 

quality improvement at Darcy Ribeiro College of Technology, several recommendations 

were made towards areas considered weak or undeveloped.  

Keywords: Institutional Assessment. Quality of Teaching. Social Responsibility.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A universidade brasileira tem sido ao longo das últimas décadas alvo de inúmeros 

debates, envolvendo governos e sociedade, redundando tais discussões em atos normativos 

– leis, portarias etc., que buscam o seu aperfeiçoamento acadêmico e administrativo. 

Em todos os instantes, entretanto, não se perdeu de vista a responsabilidade social 

das Instituições de Ensino Superior (IES), como uma concessão do Estado e, sobretudo, o 

seu papel relevante no processo de desenvolvimento do país. Segundo Chauí (2003, p.1),  

Vista como instituição social cujas mudanças acompanham as 

transformações sociais, econômicas e políticas, e como instituição social de 

cunho republicano e democrático, a relação entre universidade e Estado não 

pode ser tomada como relação de exterioridade [...]. 

Na condição, portanto, de uma instituição diferenciada, que não se rege pela busca 

do lucro financeiro, nem apenas pelas práticas de uma boa gestão, em que despontam a 

eficiência e a eficácia, dentre outros indicadores de desempenho, a IES, por sua autonomia 

intelectual, relaciona-se com toda a sociedade e com o próprio Estado, às vezes de maneira 

a conciliar interesses, outras tantas de forma conflituosa. 

Em que pese, no entanto, o teor dos seus objetivos e, principalmente, a formação do 

espírito crítico de seus estudantes, afora a intensa rede de programas direcionados ao bem 

estar da população, as IES, como concessionárias do Estado, sofrem dele um processo de 

auditoria, onde a avaliação se insere como um mecanismo para se aferir seu real 

desempenho enquanto instituição social. 

Muitas foram as tentativas de se institucionalizar a avaliação como um mecanismo 

de controle estatal, a partir de experiências como a da Universidade Estadual de Campinas 

(UNICAMP), desastrosas como a da Universidade de São Paulo (USP), com a sua famosa 

“lista de improdutivos”, passando pelo Programa de Avaliação Institucional das 

Universidades Brasileiras (PAIUB), até chegar ao atual Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES). 

A importância de um sistema de avaliação nas Instituições de Ensino Superior, 

notadamente nas universidades que, mesmo gozando de autonomia relativa, já que voltada 
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apenas para a gestão acadêmica e financeira, é ressaltada por Trindade (2004), quando 

afirma que 

 [...] a autonomia é uma condição necessária ao próprio conceito 

multissecular de universidade, mas não suficiente: as universidades de 

qualquer natureza, públicas ou privadas, não podem feudalizar-se na 

autonomia como um fim em si. Daí a importância de um sistema de 

avaliação institucional que permite, periodicamente, verificar se ela está 

cumprindo, com qualidade, sua missão acadêmica e social; em outros 

termos, a missão pública que justifica o financiamento público ou sua 

autorização privada nos termos da lei (p.15). 

 

Ao lado das questões inerentes ao financiamento e autonomia, a avaliação insere-

se como instrumento extremamente rico para se construir uma nova realidade da educação 

superior, pela possibilidade que enseja de se mergulhar em profundidade no âmbito das IES 

e, a partir daí, interferir de forma coletiva nas mudanças que se façam necessárias para o 

seu aperfeiçoamento.  

O planejamento estratégico constitui-se, na atualidade, em forte ferramenta de 

trabalho para qualquer organização, sobretudo por permitir o desenho de cenários futuros, 

os mecanismos de desenvolvimento para o alcance dos objetivos colimados além, 

evidentemente, de prever instrumentos de retroalimentação para correção e 

aperfeiçoamento de rumos desejados. 

A avaliação institucional, portanto, como um instrumento extremamente útil de 

planejamento, tem se tornado objeto de desejo por aquelas instituições que procuram 

aperfeiçoar seu planejamento estratégico, melhorando a qualidade do ensino ministrado e as 

relações intra e interinstitucionais. 

Nesse sentido, no caso de uma instituição de ensino superior, o processo de auto-

avaliação encontra guarida como ferramenta de autoconhecimento, denotando com clareza 

os acertos e erros de implantação de uma política interna de expansão de cursos, dentre 

outras, com qualidade. 

Em se tratando do caso objeto desta dissertação, de forma específica, a avaliação 

institucional ensejará à Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, de forma coletiva, através 

da criação de indicadores voltados para a dimensão Ensino, ter clareza do acerto do 

desempenho acadêmico estabelecido em seu Plano de Desenvolvimento Institucional. O 

presente trabalho pretende revelar, em última análise, os pontos fortes e fracos da 

Faculdade e permitir correções de rumo, com vistas ao seu crescente aperfeiçoamento. 
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É dentro desse contexto que se coloca como pertinente a pesquisa que envolve a  

avaliação institucional em uma instituição de ensino superior privada. A escolha recaiu 

sobre a Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro pelo fato de, à época (entre 14 de dezembro 

de 2007 e 14 de setembro de 2009) o autor deste  trabalho estar ocupando a direção geral 

daquela instituição o que, sem dúvida, em muito facilitaria a coleta de dados e informações, 

o que continua ocorrendo pelas relações constituídas. 

Mais especificamente, o problema que se coloca em vista é o seguinte: Como a 

Dimensão 2 e a Dimensão 3 definidas no Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES) estão inseridas na política institucional da Faculdade de Tecnologia 

Darcy Ribeiro, quanto às atividades de ensino e ao exercício da sua responsabilidade 

social?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

De outra forma, este estudo tem como objetivo geral analisar a qualidade do ensino na 

Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, à vista das Dimensões 2 (a política para o ensino, 

a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as respectivas formas de operacionalização, 

incluídos os procedimentos para estímulo à produção acadêmica, bolsas de pesquisa, 

monitoria e demais modalidades) e 3 (a responsabilidade social da instituição, considerada 

especialmente no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural) do Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (SINAES), quais sejam: a política institucional da Faculdade voltada para o 

ensino, a pesquisa, a pós-graduação e a extensão, e o exercício da sua responsabilidade 

social. 

Além do mais, tem como objetivos específicos: 

• Analisar as políticas desenvolvidas para o corpo docente, o planejamento de suas 

atividades de ensino e sua conduta ético-profissional. 

• Analisar a avaliação do corpo discente relativamente às atividades de ensino da 

Faculdade. 

O presente trabalho foi desenvolvido, em sua estrutura, por capítulos, definidos da 

seguinte forma: 
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O capítulo 1 contém a Introdução do trabalho, considerando sua justificativa, o 

delineamento do problema, bem como o objetivo geral e os específicos, além da 

metodologia e estrutura. 

O capítulo 2 aborda o referencial teórico que serviu de suporte para as análises 

calcadas nos indicadores selecionados para a pesquisa e traz à luz os estudos mais recentes 

sobre esta temática. 

O relato histórico da avaliação institucional no Brasil até chegar aos dias atuais foi 

abordado no capítulo 3. 

O capítulo 4 trata da criação, cursos ofertados, infraestrutura e outras informações 

pertinentes da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. 

O capítulo 5 define o método proposto da pesquisa desenvolvida, juntamente com 

as etapas de todo o processo, da coleta de dados e da interpretação das informações. 

O capítulo 6 contém as análises dos dados coletados e os resultados do estudo de 

caso. 

As considerações finais da pesquisa estão apresentadas no capítulo 7, onde se 

observa se os objetivos foram alcançados e se o problema foi efetivamente solucionado, 

além de expor a relevância do processo de pesquisa do tema e sua aplicabilidade na 

Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro e algumas recomendações. 

O final do trabalho conterá todo o referencial bibliográfico e os apêndices. 
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2 AVALIAÇÃO: RETROSPECTIVA HISTÓRICA DOS MODELOS E AVANÇOS 

 

Este capítulo apresenta breve retrospecto acerca da história da avaliação, trazendo 

à lume os principais modelos que tratam da matéria. 

As organizações, como instituições formais, interagem em múltiplas dimensões 

com a sociedade, influenciando-a e dela sofrendo igualmente influências. Dentre essas 

dimensões cabe destacar aquelas de natureza organizacional, econômica, tecnológica, 

ecológica e até mesmo política. 

As Instituições de Ensino Superior, como organizações complexas, além de uma 

intensa interação com a sociedade, através de seus inúmeros programas, têm sobre si um 

olhar mais percuciente pela natureza da sua missão, que está voltada para a educação de 

alto nível, com pretensa qualidade. 

Essa postura da sociedade em relação às IES tem um viés crítico, na medida em 

que se espera dessas instituições a formação de pessoas com preparo técnico em condições 

ético-moral e cidadã atender a uma demanda exigente e diversificada, além de serem 

detentoras de uma visão crítica do mundo globalizado. E mais ainda, que as IES sejam 

organizações de vanguarda no campo acadêmico e científico, preparadas para elaborarem 

as soluções dos enormes desafios da era tecnológica. 

É dentro dessas preocupações que surge com mais intensidade o desejo da 

avaliação institucional, como forma de se refletir com maior profundidade sobre a real 

missão de uma IES, o seu papel e efetiva contribuição para a sociedade. 

Na verdade, os primeiros ensaios sobre o conceito de avaliação vieram na década 

de 1940 com as idéias do norte-americano Ralph W. Tyler, em seu famoso artigo General 

Statement on Evaluation (Declaração Geral sobre Avaliação, 1942), em que correlaciona a 

avaliação com os objetivos de um programa educacional. 

Segundo Vianna (2000, p. 50), “A avaliação, na concepção de Tyler, verificaria a 

concretização dos objetivos propostos, a congruência entre resultados e objetivos”. 

Fundamentalmente, aquele autor busca comparar aquilo que foi previamente 

planejado com os resultados de fato alcançados, modelo bastante simples, mas que à época 

causou profundo impacto entre os educadores, pois colocava à mostra os programas com 

larga eficácia ao lado de outros considerados ineficazes e, portanto, passíveis de alterações 
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ou mesmo sujeitos à eliminação. Ralph Tyler constitui-se, assim, na primeira geração dos 

modelos de avaliação. 

 

2.1 Primeira Geração – As idéias de Ralph Tyler 

 

Considerado o pai da avaliação educativa, por ter se constituído no primeiro a 

fornecer uma visão metódica da mesma, Tyler tem como referência central na avaliação os 

objetivos preestabelecidos, que devem ser cuidadosamente definidos em termos de conduta, 

tendo em vista que devem marcar o desenvolvimento individual do aluno, porém dentro de 

um processo socializador. 

De forma objetiva, são as seguintes as características marcantes do modelo de 

Tyler, de acordo com Escudero (2003): 

a) Proposta clara de objetivos. 

b) Determinação das situações nas quais se devem manifestar as condutas                          

esperadas. 

c) Escolha de instrumentos claros de avaliação. 

d) Interpretação dos resultados das provas. 

e) Determinação da viabilidade e objetividade das medidas.  

     (p.5). 

 

A proposta de Ralph Tyler contempla simplicidade com objetividade e clareza, 

tendo muito presente a determinação de indicadores de medida no processo de avaliação. 

Ainda segundo Escudero (2003), 

[...] o objeto do processo avaliativo é determinar a mudança ocorrida nos 

alunos, porém sua função é mais ampla que é fazer explícita essa mudança 

aos próprios alunos, pais e professores; é também um meio para informar 

sobre a eficácia do programa educacional e também de educação contínua 

do professor. (p.5). 

 

Como se pode perceber, a proposta de Tyler foi concebida para impactar todo o 

processo pedagógico, com a busca de uma ampla interação entre os atores envolvidos na 

tentativa de alcançar um ensino de qualidade. 

O modelo de Tyler, na visão de Vianna (2000, p.50), “proporcionaria subsídios 

para uma análise crítica da instituição, possibilitando a reformulação de sua programação 

curricular”. Ainda mais, segundo aquele autor: “A avaliação teria, ainda, como objetivo 

covalidar as hipóteses formuladas na estruturação dos novos currículos, que refletiriam o 
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sistema de crenças e valores sociais e culturais da sociedade em que está inserida a escola” 

(p. 51). 

O caráter simplista do modelo de Tyler, pelo envolvimento de toda a comunidade 

– pais, alunos e professores – permite a correção de quaisquer distorções na integralização 

curricular, eliminando desconfianças e gerando uma maior credibilidade institucional. Em 

Tyler busca-se uma maior integração entre a instituição e a comunidade, tornando o 

processo de avaliação um elo positivo entre elas, com um nível de feedback que enseja uma 

interface que possibilita a solução de problemas. 

Um dos pontos importantes levantados por Tyler diz respeito à interação 

aluno/professor, na qual o professor passa aos seus alunos aquilo que pretende repassar por 

meio de práticas curriculares, cabendo aos alunos responderem satisfatoriamente àquilo que 

consta da integralização curricular e aos anseios da própria instituição. 

Fundamentalmente, Tyler tinha plena consciência da importância da educação, 

tendo pautado sua visão por alguns aspectos filosóficos que, de certa forma, sustentam o 

seu modelo e que, de acordo com Vianna (2000) podem ser assim resumidos: 

1) A educação é um processo que visa a criar padrões de conduta, ou a 

modificar padrões anteriores, nos indivíduos. 

2) Os padrões de conduta desenvolvidos na escola são, na realidade, os 

objetivos educacionais. 

3) O êxito de um programa educacional verificado através da avaliação 

depende da concretização desses objetivos. 

4) A avaliação deve incidir sobre o aluno, como um todo, nos seus 

conhecimentos, habilidades e interesses, sem se concentrar em 

apenas elementos isolados, como, na realidade, acontece nos dias 

fluentes. 

5) A avaliação pressupõe diversidade de instrumental para avaliar 

múltiplos comportamentos, não devendo ficar restrita, apenas, a 

exames escritos, como geralmente ocorre. 

6) A avaliação não se concentra apenas no estudante, como acentua 

Tyler (1942), não é um ato isolado, mas um trabalho solidário que 

deve envolver, além de alunos, claro, os professores, administradores 

e, sem sombra de dúvida, os próprios pais, que devem ter voz ativa 

no processo. (pgs.52-53) 
 

Pode-se perceber claramente a postura do educador no pensamento de Tyler, 

dando à educação a devida importância enquanto formadora do indivíduo em sua 

integralidade. Além do mais, concebe à avaliação uma amplitude que não se cinge à mera 

formalidade para se medir o aprendizado do conteúdo, mas deve buscar avaliar o indivíduo 

em sua inteireza, ou seja, conhecimentos e atitudes. 
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Ainda sobre Tyler, vale lembrar o seu pensamento sobre avaliação em entrevista 

datada de 1973 e contida em Escudero (2003): 

a) Há necessidade de se analisar cuidadosamente os propósitos da 

avaliação, antes de começar-se a avaliar. 

b) O propósito mais importante na avaliação dos alunos é guiar sua 

aprendizagem, isto é, ajudá-los a que aprendam. 

c) O “portfólio” é um instrumento valioso de avaliação, porém depende 

de seu conteúdo. 

d) A verdadeira avaliação deve ser idiossincrática, adequada às 

peculiaridades do aluno e o centro. 

e) Os professores devem prestar contas de sua ação educativa perante os 

pais dos alunos. (p.6) 
 

 

Aqui novamente Tyler coloca toda sua experiência de estudioso da educação ao 

postular uma avaliação idiossincrática levando em conta as características do aluno, além 

de realçar a responsabilidade do professor no seu papel de educador. 

 

A pesquisa objeto deste trabalho se apoiará no modelo de Ralph Tyler na 

definição clara dos instrumentos de avaliação, bem como a análise crítica da Faculdade de 

Tecnologia Darcy Ribeiro na tentativa de se identificar se os objetivos estabelecidos por 

aquela instituição estão sendo realmente alcançados. 

 

2.2 Avanços segundo a perspectiva de Tyler 

 

Há que se ressaltar que logo após as ideias de Tyler, a expansão da atividade 

avaliativa deu-se fundamentalmente nos Estados Unidos em face ao desencanto da 

sociedade americana com seu sistema educativo. 

Historicamente, buscando melhorar o quadro na educação e assegurar a 

hegemonia científica e educativa, podem-se considerar os seguintes aspectos que 

impulsionaram a atividade avaliativa na década de 1960: 

 

a) A promulgação da nova Lei de defesa educativa (1958), ao lado da Ata de Educação 

Primária e Secundária (ESEA) (1964) e a criação do Comitê Nacional do Estudo da 
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Avaliação, criando-se uma nova avaliação, não apenas de alunos, senão orientada a 

incidir nos programas e na prática educativa global. 

b) Contabilização da prestação de contas, que se associa fundamentalmente à 

responsabilidade do pessoal docente na queda dos objetivos educacionais estabelecidos. 

c) Movimento de descentralização escolar, segundo Popham (1980) no qual os grandes 

distritos escolares se dividiriam em áreas geográficas menores e, por conseguinte, com 

um controle mais direto dos cidadãos sobre o que ocorria nas escolas. 

Após esta fase, a década de 1970 faz surgir uma ampla gama de concepções 

avaliativas. A década de 1970 firma-se, na verdade, como de grande proliferação dos 

modelos de avaliação, alguns classificados como quantitativos, outros qualitativos, outros 

tantos como complementares, de tal forma que se percebe que cada avaliador, de fato, 

define seu próprio modelo em cada investigação avaliativa, em função do tipo de trabalho e 

das circunstâncias do momento. 

Em um primeiro instante observa-se que as propostas seguiam a linha exposta por 

Tyler e, em um segundo momento era representada por modelos alternativos, com distintas 

concepções de avaliação e de metodologia. 

Inicialmente, de acordo com Escudero (2003), 

[...] outros modelos consideram o processo de avaliação a serviço das 

instâncias que devem tomar decisões. Exemplos notáveis deles são: 

provavelmente o mais famoso e utilizado de todos. O C.I.P.P. (contexto, 

input, processo e produto), proposto por Stufflebeam e colaboradores 

(1971) e o C.E.S. (toma sua sigla do Centro da Universidade da 

Califórnia para o Estudo da Avaliação) dirigido por Alkin (1969). 

(p.12). 

 

Os estudos sobre avaliação continuaram a atrair os estudiosos, redundando logo 

em seguida naquilo que entendeu como a segunda geração de modelos. 

 

2.3 Segunda Geração – A visão de Daniel Stufflebeam 

 

Daniel Stufflebeam, maior representante desta segunda geração, ao propor seu 

modelo de avaliação juntamente com Guba, Hammond e Provus, dentre outros, além de se 

valer de toda a experiência acumulada com os estudos anteriores sobre o tema, adotou 
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alguns critérios básicos para se proceder a um processo de avaliação em educação numa 

sociedade moderna. Escudero (2003) assim resume esses aspectos: 

1) As necessidades educativas – É necessário perguntar-se se a 

educação que se proporciona cobre as necessidades dos estudantes e 

de suas famílias em todos os terrenos à vista dos direitos básicos, 

nesse caso, dentro da sociedade democrática. 

2) A equidade – Há que se perguntar se o sistema é justo e equitativo à 

hora de proporcionar serviços educativos, o acesso dos mesmos, a 

consecução das metas, o desenvolvimento de aspirações e a cobertura 

para todos os setores da comunidade. 

3) A factibilidade – Há que se questionar a eficiência na utilização e 

distribuição de recursos, a adequação e viabilidade das normas 

legais, o compromisso e participação dos implicados e tudo o que faz 

com que o esforço educativo produza o máximo de frutos possível. 

4) A excelência como objetivo permanente de busca – A melhora das 

práticas passadas e presentes é um dos fundamentos da investigação 

avaliativa. (p.18) 
 

O modelo desenvolvido por Stufflebeam conhecido como avaliação do contexto; 

avaliação dos insumos (inputs); avaliação do processo e avaliação do produto (CIPP) – tem 

como ponto central, na concepção de Vianna (2000, p.103), “a própria definição que 

apresentam de avaliação, como um processo para descrever, obter-se e proporcionar 

informação útil para julgar decisões alternativas”. 

A proposta de Stufflebeam tem na tomada de decisão um dos aspectos mais 

importantes, sendo sua importância ligada diretamente à natureza da mudança que se 

pretende implementar. 

Nesse sentido, o modelo de Stufflebeam considera as seguintes situações de 

decisão com denominações especiais, de acordo com Vianna (2000): 

a) Homeostáticas – têm como objetivo a manutenção do status quo. 

b) Incrementais – referem-se a atividades de desenvolvimento, sobretudo 

as que constituem parte de um continuum de inovações. 

c) Neomobilísticas – denotam atividades grandes e inovadoras, que são         

desenvolvidas com a finalidade expressa de solucionarem grandes 

problemas. 

d) Metamórficas – visam a produzir mudanças completas e radicais, em 

um sistema educacional. (pgs. 104-105) 
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Na prática, o que se observa é que as decisões na área educacional são, em grande 

parte, homeostáticas, seguidas de decisões incrementais e quase nunca neomobilísticas ou 

metamórficas. 

A proposta de Stufflebeam não deixa claro quanto às ferramentas de planejamento 

a serem usadas em cada tipo de avaliação, na forma de orientar o avaliador. Mesmo assim, 

segundo Vianna (2000) alguns pontos apontados por Stufflebeam servem de orientação 

para qualquer dos quatro tipos de avaliação, ou seja: 

1. Enfocar a avaliação, identificando e definindo as situações de decisão  

com os objetivos da avaliação, as situações a serem conduzidas e a 

política a usar na sua operacionalização. 

2. Planejar a coleta de dados. 

3. Planejar a organização dos dados. 

4. Planejar a análise dos dados. 

5. Especificar a audiência a que serão destinados os relatórios, planejar 

sua informação e cronograma. 

6. Administrar a avaliação desenvolvendo um plano geral de execução do 

planejamento. (p.108) 
 

 

Dos quatro tipos de avaliação do modelo CIPP, a avaliação do contexto é a mais 

utilizada, tendo por objetivo, segundo Vianna (2000, p.105) “estabelecer necessidades, 

especificar população/amostra de indivíduos a considerar, e estabelecer os objetivos que 

devem concretizar as necessidades”. 

Pela sua própria natureza este tipo de avaliação está focado no ambiente sob 

análise, buscando identificar os aspectos positivos e negativos, os meios e recursos 

disponíveis, além de projetar os objetivos mais factíveis e verificar a interface entre os 

programas em andamento. 

Já a avaliação dos insumos, na visão de Vianna (2000, p. 106) “[...] procura 

estabelecer como usar os recursos para alcançar os objetivos definidos pelo programa. O 

seu produto final é o planejamento de procedimentos alternativos ou estratégicos, 

considerando o potencial de custo-benefício”. 

Aqui a preocupação está centrada na utilização adequada dos recursos postos à 

disposição do programa, tais como recursos humanos, financeiros, materiais, cronograma 

de execução e outros, comparados aos benefícios esperados, tendo sempre em vista o foco 

no alcance dos objetivos estabelecidos. 
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O terceiro tipo de avaliação no modelo CIPP – avaliação de processo, segundo 

Vianna (2000) está: 

[...] destinada à implementação de decisões, realimenta, periódica e 

continuamente, os responsáveis pelo programa em todas as fases do 

desenvolvimento dos projetos desde o seu início. O seu objetivo é 

detectar deficiências de planejamento ou implementação, e monitorar 

vários aspectos do projeto, a fim de identificar e corrigir possíveis 

problemas. (p.107). 

A avaliação de processo acompanha sistematicamente o desenvolvimento do 

programa fornecendo, no decorrer da sua implementação, o feedback indispensável às 

correções naturais para o seu aprimoramento. 

É através desta avaliação que se unifica a compatibilidade entre o cronograma 

estabelecido e a execução do programa, o uso correto dos recursos disponíveis, além de 

identificar as dificuldades que surgem na implementação em andamento. 

A quarta avaliação no modelo de Stufflebeam – avaliação do produto, de acordo 

ainda com Vianna (2000, p. 108) “mede e interpreta os resultados obtidos em certos 

momentos pré-definidos do programa e ao seu término. É uma avaliação destinada a servir 

de reciclagem das decisões”. 

Nesse momento, já de posse da execução plena do programa compara-se, de fato, 

os resultados alcançados com aqueles definidos na programação, analisando-se as 

discrepâncias, identificando-se situações efetivadas não esperadas ou não desejadas e 

fornecendo elementos aos responsáveis para correções de rumo quanto ao futuro. 

Quando se intenta desenvolver trabalhos com bom padrão de qualidade na área da 

avaliação, vale observar as recomendações propostas por Stufflebeam e assim anotadas por 

Vianna (2003): 

1) Os planos de avaliação devem satisfazer os quatro requerimentos de 

utilidade, factibilidade, legitimidade e precisão. 

2) As entidades educacionais devem examinar-se por sua integração e 

serviço aos princípios da sociedade democrática, equidade, bem estar 

etc. 

3) As entidades educativas devem ser valorizadas tanto por seu mérito 

(valor intrínseco, qualidade com respeito a critérios gerais), como por 

seu valor (valor extrínseco, qualidade e serviço para um contexto 

particular) como por sua significação na realidade do contexto em 

que se fixa. 
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4) A avaliação de professores, instituições educativas, programas etc., 

deve relacionar-se sempre com o conjunto de seus deveres, 

responsabilidades e obrigações profissionais ou institucionais. 

5) Os estudos avaliativos devem ser capazes de valorizar até que 

medida os professores e as instituições educativas são responsáveis e 

prestam contas do cumprimento de seus deveres e obrigações 

profissionais. 

6) Os estudos avaliativos devem proporcionar direções para a melhoria, 

porque não basta apenas emitir um juízo de valor sobre o mérito ou o 

valor de algo. 

7) A avaliação do contexto (necessidades, oportunidades, problemas em 

uma área...) deve empregar-se de maneira prospectiva, para localizar 

bem as metas e objetivos e definir prioridades. 

8) A avaliação de entradas (inputs) deve empregar-se de maneira 

prospectiva, para assegurar o uso de um espaço adequado de 

enfoques segundo as necessidades e os planos. 

9) A avaliação do processo deve usar-se de maneira prospectiva para 

melhorar o plano de trabalho, porém também de maneira 

retrospectiva para julgar até que ponto a qualidade do processo 

determina o porquê dos resultados são de um nível ou outro. 

10) A avaliação do produto é o meio para identificar os resultados 

procurados e não procurados nos participantes ou afetados pelo 

objeto avaliado. Necessita-se uma valorização prospectiva dos 

resultados para orientar o processo e detectar zonas de necessidades. 

Necessita-se uma avaliação retrospectiva do produto para poder 

julgar em conjunto o mérito e o valor do objeto avaliado. (p.19). 
 

 

O modelo proposto por Daniel L. Stufflebeam certamente foi um grande avanço 

na forma de se considerar a avaliação, sobretudo por envolver sua análise sob várias óticas, 

a partir do ambiente sob averiguação, passando pelos recursos envolvidos, em todos os 

níveis, a forma como são utilizados e, fundamentalmente, pelos resultados obtidos à luz dos 

objetivos propostos inicialmente. Ele só faz sentido, no entanto, se utilizado para uma 

tomada de decisão, se permitir a escolha entre alternativas e se alocar recursos após o 

diagnóstico, buscando a melhoria do sistema. 

O modelo de Daniel Stufflebeam será de grande valia na presente pesquisa por 

considerar, de forma didática e concreta, aspectos extremamente relevantes na avaliação, 

como o contexto, os insumos, o processo e o produto. 

A junção desses elementos, notadamente a avaliação do contexto, quando se leva 

em conta os pontos fortes e fracos da instituição, o ambiente e os meios disponíveis, 

permitirá que sejam tomadas decisões que conduzam a mudanças significativas na direção 

da excelência pretendida pelo autor. 
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2.4 Terceira Geração – O pensamento de Michel Scriven e Robert E. Stake 

 

Avançando nos estudos sobre avaliação surge aquilo que se denominou de terceira 

geração de estudiosos, trazendo novas visões sobre o tema, cabendo destacar Michel 

Scriven e Robert E. Stake, pela enorme contribuição que trouxeram ao debate. 

 

2.4.1 Modelo de Michel Scriven 

 

Com o propósito de enriquecer a discussão sobre avaliação, Michel Scriven 

escreveu o seu famoso Methodology of Evaluation, onde buscando conhecer o valor ou o 

mérito do que está sendo avaliado, apresenta os conceitos de avaliação formativa e 

somativa. 

Segundo Vianna (2000): 

 

Scriven mostrou que a avaliação formativa deve ocorrer ao longo do 

desenvolvimento de programa, projetos e produtos educacionais, com 

vistas a proporcionar informações úteis para que os responsáveis possam 

promover o aprimoramento do que está sendo objeto de implementação. 

(p 86) 

 
 

Mais adiante o autor afirma, na visão de Scriven, que “a avaliação somativa, 

conduzida ao final de um programa de avaliação possibilita, ao seu futuro usuário, 

elementos para julgar a sua importância, o seu valor, o seu mérito”. 

O que caracteriza fundamentalmente a avaliação formativa são a análise e decisão 

de um programa no decorrer do seu transcurso, relacionadas a possíveis mudanças para o 

seu melhor desenvolvimento. Já a avaliação somativa analisa o programa em sua 

terminalidade, cabendo decidir, a sua continuidade ou não. 

É evidente que esses dois aspectos levantados por Scriven são de suma 

importância e não são exclusivos, muito embora a cultura dominante seja da avaliação 

somativa, ou seja, analisar-se qualquer programa apenas ao término da sua execução. 
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Na sua abordagem sobre avaliação, Scriven, de acordo com Escudero (2003) 

oferece uma classificação dos inúmeros modelos, identificando seis visões ou enfoques 

alternativos na fase dita “explosiva” dos modelos, além de algumas mais, que denomina 

“exóticas” e que se movem entre os modelos de jurisprudência e de especialistas. São elas: 

 

Visão A – A visão forte para a tomada de decisões concebe o avaliador 

investigando com o objetivo de chegar a conclusões avaliativas que lhe 

ajudem ao que deve tomar decisões. Os que apóiam este enfoque se 

preocupam se o programa alcança seus objetivos, porém vão mais 

além, questionando-se se tais objetivos cobre as necessidades que 

devem cobrir. 

Visão B – A visão débil para a tomada de decisões, concebe o avaliador 

proporcionando informação relevante para a tomada de decisões, 

porém não o obriga a emitir conclusões avaliativas ou críticas aos 

objetivos do programa. 

Visão C – A visão relativista também mantém a distância das conclusões 

avaliativas, porém usando o marco de valores dos clientes, sem um 

juízo de valor por parte do avaliador acerca desses valores ou alguma 

referência a outros. 

Visão D – A visão da descrição fértil, rica, completa é a que entende a 

avaliação como uma tarefa etnográfica ou periodística, na qual o 

avaliador informa do que vê sem intentar emitir afirmações valorativas 

ou inferir conclusões avaliativas, nem sequer no marco dos valores do 

cliente como na visão relativista. 

Visão E – A visão do processo social que cristalizou para algo mais de 

duas décadas ao redor de um grupo da Universidade de Stanford, 

dirigido por Lee J. Cronbach (1980) dá importância à orientação 

somativa da avaliação (decisões externas sobre os programas e 

prestação de contas), enfatizando a compreensão, a planificação e a 

melhoria dos programas sociais aos que serve. 

Visão F – A visão construtivista da quarta geração é a última destas seis 

visões que descreve Scriven (1994), sendo mantida por Guba e Lincoln 

(1988) e seguida por muitos avaliadores americanos e britânicos. Já 

vimos anteriormente que esta visão rechaça uma avaliação orientada à 

busca da qualidade, mérito, valor etc. e favorece a idéia de que ele é o 

resultado da construção por indivíduos e a negociação de grupos. Isto 

significa, segundo Scriven, que o conhecimento científico de todo tipo 

é suspeitoso, discutível e não objetivo. (pgs. 25-27) 

 
 

Scriven (1994) analisa as seis visões criticamente e se mostra mais próximo da 

visão A, a visão forte sobre a tomada de decisões, representada fundamentalmente pelo 

modelo CIPP de Stufflebeam e seus planejamentos, pois diz que é a mais próxima de todas 

à visão do sentido comum, que é a que temos avaliadores trabalhando com seus programas, 
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da mesma maneira que os médicos trabalham com os pacientes, fazendo-o o melhor 

possível, independentemente do tipo e do estado geral do paciente. 

Um dos aspectos levantados por Scriven diz respeito à necessidade de se analisar 

os próprios objetivos definidos em cada programa já que, na sua percepção, a avaliação 

independente de objetivos (goal-free), segundo Vianna (2003, p. 88) “teria como principal 

função reduzir vieses e aumentar a objetividade das avaliações”. Com isso Scriven não 

deseja tornar mutuamente exclusivas a avaliação por objetivos e a goal-free, mesmo porque 

elas são, na verdade, complementares. 

É conveniente deixar claro que muito embora Scriven tivesse sempre uma grande 

preocupação voltada para os custos de um processo avaliativo vislumbrava, no entanto, os 

benefícios advindos dos seus resultados. 

Detinha Scriven um grande interesse nas avaliações comparativas que de acordo 

com Vianna (2003, p. 92) “trariam um maior aporte de informações, permitindo uma 

tomada de decisão e o estabelecimento de juízos de valor de uma forma mais segura”. O 

seu interesse em avaliar tudo que diga respeito à área educacional, levou-o a definir uma 

gama de pontos que deveriam ser observados pelos especialistas e que estão assim 

relacionados por Vianna (2000): 

 

1. Necessidade – número de pessoas afetadas pelo produto, significação 

social, ausência de substitutos, efeitos multiplicativos, provas de sua 

necessidade. 

2. Mercado – plano de disseminação do produto, tamanho e importância 

dos mercados potenciais. 

3. Desempenho real – julgamento de campo – evidência da eficácia da 

versão oficial, com usuários típicos, com recursos típicos, em 

contextos típicos, em tempo típico definido. 

4. Desempenho – consumidor – verdadeiro – testes com todos os 

“consumidores” importantes – estudantes, professores, diretores, 

membros de conselhos distritais, estaduais e federais. Congresso e 

contribuinte. 

5. Desempenho – comparações críticas – dados comparativos sobre 

diferentes competidores, competidores existentes, competidores 

projetados, competidores criados, competidores hipotetizados. 

6. Desempenho – longo prazo – evidências sobre efeitos do produto em 

tempos estabelecidos, tais como de uma semana a um mês, um mês a 

um ano, um ano e vários anos mais tarde, sobre fases críticas da 

existência de um produto. 
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7. Desempenho – efeitos colaterais – evidências de estudos ou 

pesquisas independentes relativas a resultados esperados, 

imediatamente após o uso num longo período de tempo. 

8. Desempenho – processo – evidência do uso do produto para verificar 

a descrição do produto, reclamações e moralidade no uso do produto. 

9. Desempenho – causalidade – prova da eficácia do produto por 

intermédio de um estudo experimental, ou quase-experimental, ou a 

ex post-facto, ou um estudo correlacional. 

10. Desempenho – significância estatística – provas estatísticas da 

eficiência do produto, através de análises técnicas, níveis de 

significância e interpretações. 

11. Desempenho – significância educacional – demonstrada por 

intermédio de julgamentos independentes, julgamentos de peritos, 

julgamentos baseados na análise de itens e em escores de testes, 

efeitos colaterais, efeitos a longo prazo e ganhos comparativos, uso 

educacional importante. 

12. Custos – benefícios – análise abrangente dos custos, incluindo custos 

do julgamento de peritos, custos de julgamentos independentes, 

comparação de custos de competidores. (pgs.89-90) 
 

 

Muito embora se considere de suma importância a avaliação formativa proposta 

por Scriven, a ser conduzida em paralelo ao desenvolvimento dos programas, o escopo 

deste trabalho valer-se-á da avaliação somativa, parte do seu modelo, a ser realizada ao 

final da execução dos programas, quando então define sobre as mudanças que se façam 

necessárias ao seu aperfeiçoamento. 

 

2.4.2 Modelo de Robert E. Stake 

 

Muito embora todos os pontos de vista apresentados até então tenham seus 

méritos, Robert E. Stake, estudando os vários modelos até então existentes, conclui que 

embora hajam distintas formas de se avaliar um programa educacional, nenhuma é 

totalmente correta. 

 

Antes de trazer à luz sua proposta de avaliação responsiva, mais direcionada para 

as atividades do programa e meios para os seus objetivos, Stake se debruça sobre várias 

facetas da avaliação, que vimos assim resumidas em Vianna (2000, p.38): 
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ABORDAGEM OBJETIVOS 
PRINCIPAIS 

ELEMENTOS 

COMPETÊNCIA 

(ÊNFASE) 
PROTAGONISTAS RISCOS VANTAGENS 

Medida de ganho do 

estudante 

Medir o 

desempenho e 

o progresso 

do estudante 

Definição de 

objetivo, 

análise de 

escores, 

discrepância 

entre escolas e 

a realidade 

Psicólogos 

educacionais 

R. Tyler 

B. Bloom 

W. Popham 

M. Provus 

Super-

simplificação 

dos objetivos 

educacionais, 

não 

consideração 

do processo 

Destaca e 

identifica o 

progresso do 

estudante 

Interação/Observação 

Compreender 

atividades e 

valores 

Questões 

educacionais, 

observação em 

sala de aula, 

estudo de caso, 

visão pluralista 

Usuários do 

sistema 

educacional 

L. Smith 

Parlett-Hamilton 

R. Rippey 

Ristake 

Grande apoio 

em 

percepções 

subjetivas, 

ignora causas 

Mostra amplo 

quadro do 

programa, 

identifica 

conflitos de 

valores 

Análise Gerencial 

Aumentar a 

racionalidade 

nas decisões 

do dia-a-dia 

Relação de 

opções, 

estimativa, 

retroinformação 

contínua, 

custos, 

eficiência 

Administradores, 

economistas 

L. Lessinger 

D. Stufflebeam 

M. Alkin 

Super-

valorização 

da eficiência, 

subestimação 

de elementos 

implícitos 

Retroalimentação 

para tomada de 

decisão 

Pesquisa Educacional 

Desenvolver 

explicações e 

táticas de 

instrução 

Condições 

controladas, 

análise 

multivariada, 

base para 

generalização 

Experimentalistas 

L. Cronbach 

J. Stanley 

D. Campbell 

 

Condições 

artificiais; 

ignora 

aspectos 

humanísticos 

Novos princípios 

instrucionais e 

desenvolvimento 

de materiais 

Avaliação sem 

objetivos 

preestabelecidos 

(goal free) 

Avaliar os 

efeitos de um 

programa 

Ignora 

objetivos 

propostos; 

segue um 

check-list 

Consumidores em 

potencial 
M. Scriven 

Supervaloriza 

documentos e  

relatórios 

Informa os 

efeitos, minimiza 

fatores subjetivos 

QUADRO 1- Alguns Modelos de Avaliação, segundo Stake.  

Fonte: In: Madaus et al., 1995 

 

 

A posição de Stake dá uma guinada nas propostas até então discutidas, onde o 

avaliador passa a ter um papel importante cabendo a ele decidir, em cada momento, o 

objetivo que pretende alcançar. Para tanto, deverá estar alicerçado por variáveis fontes de 

informações confiáveis que lhe assegure o sucesso do programa. 

Stake orienta ainda a forma de se proceder numa avaliação responsiva e os 

distintos momentos em que ela deve ocorrer, assim listados por Vianna (2000): 

 

1.  Discutir com os responsáveis pelo programa. 

2.  Identificar o escopo do programa. 

3.  Analisar as atividades do programa. 

4.  Identificar propósitos e preocupações. 
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5.  Conceituar questões e problemas. 

6.  Identificar necessidade de dados. 

7.  Selecionar observadores, juizes e até mesmo instrumentos, se  

necessários. 

8.  Observar antecedentes, interações e resultados, como no modelo 

countenance. 

9.  Preparar descrições, estudos de caso. 

10. Validar – confirmar ou “desconfirmar”. 

11. Elaborar informações para vários públicos. 

12. Apresentar relatório formal, se for o caso. (p.39) 

 

De acordo com esse eminente pesquisador norte-americano, a avaliação 

responsiva só deve ter inicio quando o avaliador estiver de posse de todas as informações 

da cultura organizacional e ensejar uma perfeita sintonia entre os atores envolvidos, ou seja, 

direção, corpo docente, técnicos e ele próprio, estabelecendo, inclusive, os limites do seu 

trabalho. 

A avaliação responsiva é, na visão de Vianna (2000): 

[...] particularmente útil durante a avaliação formativa, quando há 

necessidade de um monitoramento do programa e quando ainda não se 

tem certeza absoluta dos problemas que poderão surgir. Ao mesmo tempo, 

pode ser de grande utilidade numa avaliação somativa, quando diferentes 

grupos de pessoas desejam uma compreensão mais aprofundada das 

atividades dos programas, seus méritos, suas prováveis deficiências, e, 

também, quando o avaliador sente que é sua responsabilidade 

proporcionar uma experiência vicária. (p.39) 
 

Por fim, o conceito que nos traz Stake sobre avaliação responsiva é de que ela está 

direcionada fortemente para as ações do programa e, em menor escala, para seus objetivos. 

A questão central, numa avaliação, para aquele autor, diz respeito à qualidade da coleta e 

do registro de dados para uma fiel visão da realidade observada. 

Stake amplia ainda sua contribuição ao nos apresentar o conceito de avaliação 

naturalista, na qual o foco da observação está no ambiente natural do sujeitos. 

Pelo fato de se utilizar uma linguagem a qual estão habituados os usuários da 

avaliação, isto é, não técnica, a avaliação naturalista recebeu críticas de autores como F. 

Kerlinger e J. Popham, que entendem que esse procedimento seria subjetivo e sem 

fidedignidade. 

O próprio Stake reconheceu a dificuldade de se trabalhar com esse novo conceito, 

não em função dos argumentos levantados por seus críticos, mas pelo seu elevado custo de 

implementação. 
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Como um estudioso reconhecido no tema, Stake mostra que todo processo de 

avaliação tem um aspecto formal e outro informal. A avaliação informal “depende de 

observações casuais, objetivos implícitos, normas intuitivas e julgamento subjetivo” 

(Vianna, 2000, p. 127). 

Já a avaliação formal “depende de outros elementos, inclusive de comparações 

controladas e do uso de testes padronizados” (Vianna, 2000, p. 127). 

 A realidade mostra que prevalece a avaliação informal em nosso país, em virtude 

da dificuldade em se estabelecer testes padronizados. 

Vale, finalmente, analisando-se o pensamento de Stake, trazer à luz seu conceito 

de avaliação, num sentido mais amplo, contido em Vianna (2000): 

Avaliação é uma procura das relações (congruências) que permitem a 

melhoria da educação, cabendo, desse modo, ao avaliador identificar 

resultados que são contingentes em relação a determinados antecedentes 

e procedimentos instrucionais. (p.131) 
 

Esse conceito enseja, de imediato, a busca de padrões de comparação, seus 

resultados, com vistas a se estabelecer parâmetros de referência e de julgamento dos 

programas a serem avaliados. 

A contribuição do modelo de Robert Stake ao presente trabalho diz respeito ao 

extremo cuidado que se deve ter na captação de todos os dados e informações, com o fato 

de se obter uma visão a mais próxima possível da sua realidade. 

A avaliação, a partir dessa base fidedigna de dados permitirá que se estabeleça 

uma relação fluida entre a direção, os corpos docente, discente e técnico-administrativo. 

O avanço no surgimento de várias concepções de avaliação prosseguiu em ritmo 

acelerado, dando ensejo que se que convencionou chamar de quarta geração. 

2.5 Quarta Geração – Novas concepções de avaliação 

 

Ainda de acordo com Escudero, o segundo momento que traz à luz concepções 

novas de modelos de avaliação, com novas metodologias, nos remete à Stake (1975 e 1976) 

com sua Avaliação Responsável, apoiada por Guba e Lincoln, à Avaliação Democrática de 

MacDonald (1976), à Avaliação Iluminativa de Parlett e Hamilton (1977) e à Avaliação 

como crítica artística de Eisner (1985). 

Aqui, na visão de Escudero (2003), esse grupo de modelos, 
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[...] enfatiza o papel da audiência da avaliação e da relação do avaliador 

com ela. A audiência prioritária da avaliação nestes modelos não é quem 

deve tomar as decisões, como nos modelos orientados à tomada de 

decisões, nem é responsável de elaborar os currículos ou objetivos, como 

nos modelos de consecução de metas. A audiência prioritária são os 

próprios participantes do programa. (p.12) 
 

Neles a grande mudança reside no direcionamento do processo avaliataivo para os 

atores principais nela envolvidos, deixando claramente de lado o foco na tomada de 

decisões. 

Este momento histórico da avaliação – década de 1970 – contém alguns aspectos 

considerados relevantes no processo de aperfeiçoamento da avaliação, assim listados por 

Escudero (2003): 

a) Diferentes conceitos de avaliação. Por um lado existe a clássica 

definição dada por Tyler - a avaliação como o processo de determinar 

o grau de congruência entre as realizações e os objetivos previamente 

estabelecidos. Contrasta esta definição com aquela mais ampla que se 

propugna desde os modelos orientados para a tomada de decisões 

(Alkin, Stufflebeam etc.). Ademais, o conceito de avaliação de 

Scriven (1967) como o processo de estimar o valor ou o mérito de 

algo, é retomado por Cronbach, Guba e Lincoln e House, com o 

objetivo de assinalar as diferenças que comportariam os juízos 

valorativos no caso de estimar o mérito ou o valor. 

b) Diferentes critérios – Das definições apontadas anteriormente 

depreende-se que o critério a utilizar para a valorização da 

informação também muda. Dentro da ótica da consecução de metas, 

uma boa e operativa definição dos objetivos constitui o critério 

fundamental. Dentro da perspectiva das decisões e situados dentro de 

um contexto político, Stufflebeam, Alkin e MacDonald chegam a 

sugerir inclusive a não valorização da informação por parte do 

avaliador, sendo o tomador das decisões o responsável pela sua 

valoração. Já quando se acentua a determinação do mérito como 

objetivo da avaliação, utilizam-se critérios padronizados. Já as 

necessidades contextuais são mais valorizadas quando se intenta 

determinar o valor mais que o mérito do processo de avaliação. 

c) Pluralidade de objetos de avaliação – Qualquer coisa pode ser objeto 

de avaliação, e esta não deveria limitar-se a estudantes e professores. 

Além do mais, uma clara identificação do objeto de avaliação é uma 

importante parte em qualquer desenho de avaliação. 

d) Pluralidade metodológica – As questões metodológicas surgem desde 

a dimensão da avaliação como investigação avaliativa, que vem 

definida em grande medida pela diversidade metodológica. (p.12-14). 

 

Muito embora os modelos até então analisados tenham tido grande importância, 

alguns aspectos considerados deficientes, como visão gestora da avaliação, uma escassa 
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atenção ao pluralismo de valores e um excessivo apego ao paradigma positivista foram 

abordados por Guba e Lincoln (1989), naquilo que denominaram modelo respondente e 

construtivista. 

Aqui novamente Escudero (2003) lembra que: 

As demandas, as preocupações e os assuntos dos implicados ou 

responsáveis (Stakeholders) servem como foco organizativo da avaliação 

(como base para determinar que informação se necessita), que se leva a 

cabo dentro dos planejamentos metodológicos do paradigma 

construtivista. (p.14). 

A relevância dos implicados e dos responsáveis pela atividade avaliativa que 

influenciam a organização e a condução dessa atividade pode ser vista nos seguintes 

aspectos, de acordo com Guba e Lincoln, em Escudero (2003): 

a) São grupos de risco na avaliação e seus problemas devem ser 

devidamente cobertos, de modo que se sintam protegidos ante tal risco. 

b) Os resultados podem ser usados contra ele de maneiras diferentes, 

especialmente se estão fora do processo. 

c) São potenciais usuários da informação resultante da avaliação. 

d) Podem ampliar e melhorar o espaço da avaliação. 

e) Produz-se uma interação positiva entre os distintos implicados. (p.15). 

 

Prosseguindo ainda na análise da quarta geração, pode-se perceber que nela o 

papel do avaliador sofre mudanças radicais, e cujas atribuições podem se realizar 

sequencialmente ou em paralelo, construindo um processo ordenado e sistemático de 

trabalho. Escudero (2003) lista assim algumas responsabilidades básicas do avaliador da 

quarta geração: 

 

2) Identificar todos os implicados com risco de avaliação. 

3) Ressaltar para cada grupo de implicados suas construções acerca do 

avaliado e suas demandas e preocupações a respeito. 

4) Proporcionar um contexto e uma metodologia hermenêutica para 

poder ter em conta, compreender e criticar as diferentes construções, 

demandas e preocupações. 

5) Recolher e proporcionar a informação necessária para a investigação. 

6) Desenvolver e elaborar informes para cada grupo de implicados 

sobre os distintos acordos e resoluções acerca dos interesses próprios 

e dos de outros grupos. (p.15) 
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Por fim, nesta quarta geração da avaliação há novas características atribuídas à 

avaliação propriamente dita e que não podem deixar de ser consideradas. As mais 

importantes são: 

1. A avaliação é um processo sócio-político - social na medida em que 

avalia pessoas ou mesmo processos e instituições, mas dentro de um 

contexto social, e político, pois o reflexo último da avaliação é a 

tomada de decisão, que requer outros parâmetros para sua 

viabilização, que não somente a avaliação propriamente dita. 

2. A avaliação é um processo conjunto de colaboração - Aqui se 

observa que o processo de avaliação não é uma atitude isolada do 

avaliador, mas a sinergia de todo um grupo para enriquecer e 

fortalecer esse processo. 

3. A avaliação é um processo de ensino/aprendizagem - Na medida em 

que o avaliador interage com a equipe avaliada, ao mesmo tempo em 

que recebe informações valiosas para seu trabalho, da mesma forma 

apreende novos valores com cada nova experiência, num processo 

interativo de enriquecimento mútuo. 

4. A avaliação é um processo contínuo, recursivo e altamente 

divergente – Contínuo, para qualificar seu próprio significado e atuar 

como elemento de transformação do objeto avaliado, a partir da 

análise histórica de sua realidade. Recursivo, pelo seu caráter de 

flexibilidade, permitindo modificações na medida em que novos 

elementos são agregados ao processo de avaliação e altamente 

divergente, pois fatalmente ela fere interesses, expectativas, gerando 

algumas vezes inconformidades. 

5. A avaliação é um processo que cria realidade – No momento em que 

denota uma situação de maneira clara, a avaliação permite a 

intervenção no processo com a criação de uma nova realidade. 

 

Essas características denotam de maneira fluida que a avaliação é um processo 

altamente abrangente e enriquecedor, flexível, continuado e criativo. 
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RALPH TYLER DANIEL L. 

STUFFLEBEAM – 

C.I.P.P 

MICHEL SCRIVEN ROBERT E. 

STAKE 

1. Referência central – 

avaliação dos objetivos pré-

estabelecidos 

. proposta de objetivos 

. escolha dos instrumentos 

. interpretação dos 

resultados das provas 

 

1. Necessidades educativas 

A equidade 
Factibilidade 

Excelência 

 

1.Avaliação Formativa – deve 

ocorrer ao longo do 

desenvolvimento do programa, 

projetos e produtos 

educacionais. 

 

1.Nenhuma forma de avaliar 

é totalmente correta. 
 

2. Mudança nos alunos 

 

2. Tomada de Decisão – aspecto 
mais importante – natureza da 

mudança (excelência) 

 

2.Avaliação Somativa – 

conduzida ao final de um 

programa de avaliação, 

possibilita ao seu futuro usuário 

elementos para julgar a sua 

importância, o seu valor, o seu 

mérito. 

 

2.Avaliação Responsiva: 
 

3. Eficácia do programa 3. Situações de decisão: 
. Homeostáticas – status quo 

. Incrementais – 

desenvolvimento 
.Neomobilísticas – 

grandes/inovadoras 
. Metamórficas – completas e 

radicais 

Não define as ferramentas 
 

3.Avaliação Formativa – 

Análise e decisão de um 

programa no decorrrer do seu 

transcurso. 

 

2.1 . só deve ter início 
quando o avaliador estiver de 

posse de todas as informações 

da cultura organizacional e 
ensejar uma perfeita sintonia 

entre os atores envolvidos, ou 
seja, direção, corpo docente, 

técnicos e ele próprio. 

 

4. Análise crítica da instituição 

com reformulação da 

programação curricular 

 

4- Avaliação do contexto – mais 
utilizada (ambiente – recursos, 

meios, objetivos mais fáceis de 

serem atendidos) 

4.Avaliação Somativa – 

Analisa o programa em sua 

terminalidade (contínuo ou 

não). 

2.2. está fortemente 
direcionada para as ações do 

programa e, em menor escala, 

para seus objetivos. A 
questão central, numa 

avaliação, para Stake, diz 

respeito à qualidade da coleta 
e do registro de dados para 

uma fiel visão da realidade 

observada. 
 

5. Maior integração entre IES 

e comunidade 

 

   

6. Maior integração 

aluno/professor  

 

   

QUADRO 2 - Síntese dos Principais Modelos 

 Fonte: Elaboração própria (2010) 

 

Quando se faz uma análise comparativa desses modelos percebe-se nitidamente a 

diferença de enfoque de cada autor em relação ao processo de avaliação. 

Em Ralph Tyler o eixo central da avaliação está centrado nos objetivos 

preestabelecidos e na expectativa de mudança dos alunos em face da eficácia do programa 

educacional. 
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Já o foco de Daniel Stufflebeam está centrado na tomada de decisão, enquanto 

Michel Scriven traz à luz os conceitos de avaliação formativa e somativa, a primeira 

ocorrendo ao longo de todo o processo educativo, enquanto a segunda é conduzida ao final 

de um programa. 

Por fim, Robert Stake afirma que nenhuma forma de avaliação é plenamente 

correta, e nos mostra com o conceito de avaliação responsiva que grande ênfase deve ser 

dada à qualidade da coleta e registro de dados para se ter maior fidelidade da realidade 

observada. 

2.6 Quinta Geração – Avaliação para o Empoderamento 

 

Na busca de avançar os estudos sob a temática da avaliação, surgiu nos Estados 

Unidos com David M. Fetterman, em 1993, o que se poderia chamar de uma quinta geração 

nesta área do conhecimento, denominada com um neologismo de Avaliação para o 

Empoderamento (Empowerment Evaluation). 

Na visão de Fetterman (1996): 

Avaliação para o Empoderamento é a utilização dos conceitos de 

avaliação, técnicas e resultados para promover a melhoria e a 

autodeterminação. Ela emprega tanto metodologias qualitativas 

quanto quantitativas (p.4).  

 

Esse, na verdade, é um conceito ainda em gestação e é interessante notar que a 

avaliação para o empoderamento não surgiu para substituir outras formas de avaliação. 

Cabe salientar que o seu foco está centrado no programa de maneira específica, mesmo 

com um largo espectro de aplicações, como indivíduos, comunidades, organizações e 

sociedades. 

Ainda segundo Fetterman (1996): 

Avaliação para o empoderamento tem um inequívoco valor de 

orientação – é projetado para ajudar as pessoas a ajudarem a si 

próprias e melhorar os seus programas através de um formulário de 

autoavaliação e reflexão. Os participantes do programa 

desenvolvem suas próprias avaliações e geralmente atuam como 

facilitadores; um avaliador de fora muitas vezes serve como um 

treinador ou facilitador adicional, dependendo da capacidade 

interna dos programas. (p. 5). 
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A ideia que preside essa assertiva é a de que o indivíduo desenvolve sua própria 

capacidade para empoderar-se, através de uma atividade coletiva, de caráter extremamente 

colaborativo, democrático, participativo e, sobretudo, investigativo. 

Aqui vale trazer o conceito de Coombe apud em Fetterman (1996): “O conceito 

central para o empoderamento é a importância de indivíduos e comunidades terem 

influência e controle sobre as decisões que os afetam”. (Op. cit. in Fetterman, 1996. p. 10). 

 

Na prática isto significa claramente que as pessoas e comunidades, à luz dos seus 

recursos disponíveis, assumem a responsabilidade dos fatos que os envolvem sob os 

aspectos físico, econômico, social, cultural e psicológico. 

Ao longo da sua recente evolução, a Avaliação para o Empoderamento construiu 

alguns princípios norteadores da sua atuação, aqui citados por Fetterman (2005): 

1. Melhoria 

2. Propriedades da Comunidade 

3. Inclusão 

4. Participação Democrática 

5. Justiça Social 

6. Conhecimento da Comunidade 

7. Estratégias baseadas em evidências 

8. Capacitação 

9. Aprendizagem Organizacional  

10. Responsabilidade (p. 2). 

 

Tais princípios constituem-se, em realidade, no eixo condutor da avaliação para o 

empoderamento, notadamente no que diz respeito à sua implementação. 

Assim, na tônica desse novo conceito, o que é fundamental não é tanto a avaliação 

de um programa em sua plenitude, mas o foco em um determinado aspecto de um programa 

em curso, como parte de um processo de aperfeiçoamento. 

Cabe aqui ressaltar um ponto que está no centro da avaliação para o 

empoderamento, que é o princípio da participação democrática, o qual conduz a questões 

para o âmbito da comunidade, em um ambiente aberto a todos que queiram participar. Uma 

vez avaliadas por todo o grupo, com o acompanhamento de um avaliador experiente, as 

várias facetas que possam conduzir à melhoria dos programas seguem para uma reflexão e 

autoavaliação de cada um, como parte de um processo de criação coletiva. 
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Vale recorrer mais uma vez a Fetterman para compreender que a “a avaliação para o 

empoderamento é necessariamente uma atividade de grupo, colaborativa, não uma 

atividade individual” (FETTERMAN, 1996. p.5). 

Essa colocação de Fetterman vem mostrar, de forma cristalina, que ninguém é capaz 

de empoderar-se sozinho, mas tão somente com treinamento e ação coletiva. 

Para compreender melhor ainda o pensamento de Fetterman, convém trazer à lume 

as várias facetas da Avaliação para o Empoderamento definidas por ele como sendo: 

formação, facilitação, defesa, iluminação e libertação. 

Na questão da formação o que se busca, na verdade, é eliminar a dependência da 

avaliação do avaliador externo, o qual quase sempre, tendo concluído o seu trabalho, leva 

consigo o conhecimento. Aqui se procura desmistificar o papel da avaliação, tornando-a 

uma ferramenta essencial no processo de planejamento de qualquer organização, sendo que, 

para tanto, faz-se necessário um treinamento exaustivo com todo o grupo organizacional, de 

tal forma a fornecer-lhe a desejada auto-suficiência. 

A facilitação encerra o anseio da instituição em trazer um avaliador experiente para 

acompanhar, com seu corpo de funcionários, o processo de autoavaliação qualificando, 

assim, um conjunto de pessoas para a realização dessa atividade. 

A defesa, como elemento da Avaliação para o Empoderamento, surge da 

necessidade de se ter avaliadores externos que possam advogar em favor de grupos menos 

favorecidos, quando se intenta avaliar principalmente programas de governo com 

conotação social e, neste caso, se encaixam os grupos menos favorecidos. 

Quando o autor fala da iluminação, em verdade está tentando elevar o nível de 

consciência das pessoas em relação à dinâmica das organizações, dos programas 

desenvolvidos, fazendo com que elas possam melhor compreenderem as funções, estrutura 

e relacionamentos internos à organização. Dessa forma, podem melhor contribuírem para o 

aperfeiçoamento dos vários programas em que estão atuando. 

A libertação, por sua vez, tenta quebrar os paradigmas e as crenças que se 

encontram instaladas nas pessoas, dando-lhes condições para que possam internalizar novos 

conceitos e formas de atuação, de tal maneira venham a contribuir mais efetivamente na 

melhoria dos programas, de suas próprias vidas, com a redefinição, inclusive, de seus 

papéis na organização ou comunidade. 



43 

  

Apesar de já haver várias publicações sobre o tema, os conceitos de Avaliação para 

o Empoderamento ainda necessitam de um certo tempo para seu amadurecimento por parte 

dos estudiosos da educação, sobretudo com aplicações práticas no exercício diário de suas 

atividades de pesquisa, por se entender que se trata de uma visão muito recente desse novo 

conceito de avaliação. 

Por essa razão, na área da educação superior não se tem encontrado pesquisas que 

abordem com profundidade o conceito de Avaliação para o Empoderamento, o que 

certamente ocorrerá em futuro próximo, com um maior envolvimento da comunidade 

acadêmica que, além da produção científica sobre o tema trará aplicações em seus vários 

contextos. 

 

2.7 Estudos recentes sobre Avaliação Institucional 

 

O objetivo aqui é trazer à luz alguns dos estudos mais recentes que tratam da 

avaliação institucional e suas conclusões. 

Com o advento da Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, que instituiu o Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), muitos foram os pesquisadores 

que se debruçaram sob este tema, no intuito de contribuírem com a inovação de novas 

práticas de avaliação que fossem além da mera preocupação com o desempenho estudantil, 

mas que considerasse aspectos múltiplos como a responsabilidade social das IES, a 

participação coletiva na construção do desenvolvimento institucional, além de valores 

como cooperação e solidariedade. 

Inicialmente vale lembrar o que nos diz Peixoto (2009) ao analisar algumas 

especificidades no processo de implantação da avaliação institucional nas IFES e o espaço 

das Comissões Permanentes de Avaliação (CPA‟s): 

As características por meio das quais esse processo está se realizando são 

bastante diversificadas e, nas universidades federais, além do número 

médio de membros das CPAs ser elevado, há várias IFES que não 

obedeceram ao que prescreve a legislação em relação à sua composição. 

Além disso, a diversificação do vínculo institucional dessas comissões 

nas instituições federais demonstra a necessidade de uma melhor 

explicitação acerca de como essas IES compreendem o papel a ser 

desempenhado pela AI. (p. 26). 
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Mesmo assim, considera a autora como positivo o simples fato de a avaliação 

institucional figurar na estrutura das IFES, dando a essa atividade um cunho permanente no 

processo de autoconhecimento, além de servir de elemento de prestação de contas e de 

melhoria da atividade de gestão. 

Como aspectos a serem observados com vistas ao seu aperfeiçoamento, a autora 

relaciona a “demora em divulgar, mobilizar e tornar públicos os resultados da avaliação, a 

ausência de mecanismos ágeis para realizar as mudanças identificadas, e a falta de clareza 

quanto ao papel da AI”. (PEIXOTO, 2009, p.26). 

Por outro lado, preocupa igualmente a autora o momento em que vive a AI 

quando se olha a instabilidade histórica das políticas educacionais brasileiras, que sofrem 

alterações profundas a cada mudança de governo, o que pode significar a perda do animus 

dos mais diversos atores na prática do processo de avaliação, com perdas substanciais de 

tempo e credibilidade. 

Pesquisando sobre a auto-avaliação e planejamento participativo no âmbito da 

UFC, Rodrigues (2007) assim se pronuncia sobre este tema: 

 

A razão de ser da auto-avaliação não se faz somente pelo somatório de 

informações que levanta, mas, sobretudo, o efeito desses dados, o 

impacto, a mudança. A compreensão coletiva com a ação efetiva no 

processo de auto-avaliação permanente, participativo e integrado ao 

planejamento é que fará eclodir novas diretrizes que darão identidade a 

um projeto coletivo, político e pedagógico de universidade. (p.130). 

 

Apesar do surgimento das primeiras ideias e ações, a partir do SINAES, de uma 

consciência institucional acerca da avaliação, a autora demonstra em seu trabalho que tem 

sido baixo o engajamento da comunidade e que na UFC “a primeira etapa da auto-avaliação 

institucional foi marcada pela compreensão de alguns acerca da importância da avaliação e 

pela total indiferença da maioria”. (RODRIGUES, 2007, p.128). 

Diante desses fatos, justifica-se a CPA com a ausência de uma cultura de 

avaliação e pela reação dos servidores docentes e técnico-administrativos e do corpo 

discente em participar dos mecanismos de avaliação. 

Mesmo considerando a UFC como uma instituição que congrega excelente quadro 

docente e técnico-administrativo, com alto padrão de formação acadêmica e profissional, a 
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autora afirma, ao fazer a interpretação dos dados em 2005, que “a impressão tida, durante e 

após a coleta de dados e das observações, foi de que, na Universidade Federal do Ceará 

(UFC), planejamento e avaliação ainda são ilustres desconhecidos”. (RODRIGUES, 2007, 

p.137). 

Em verdade, a cultura de descontinuidade na execução de programas tem sido 

uma constante na administração pública brasileira, marcada fortemente por um viés 

patrimonialista
1
. Nesse sentido, o programa de avaliação institucional estabelecido por 

norma legal desde 2004 ainda se acha em plena construção na busca da consolidação de 

uma cultura que envolva e comprometa toda a comunidade universitária. 

Recorrendo ainda a Rodrigues (2007), percebe-se na conclusão do seu trabalho 

que: 

[...] os dados revelaram que não há de fato uma prática de auto-avaliação 

e planejamento participativo na UFC que possa ser identificada como 

cultura de avaliação, apenas atividades contingentes; também não foram 

encontrados planejamentos setoriais nos ambientes pesquisados. Foi 

possível observar que o exercício continuado da auto-avaliação e 

planejamento participativos produziram sim um tipo de conhecimento 

que poderá vir a ser uma das bases de edificação da cultura avaliativa 

[...]. (p.235). 
 

Um dos aspectos levantados no trabalho da autora, corroborando certo descaso 

para com o processo de avaliação, diz respeito à ausência histórica de uma formação cidadã 

com vistas a preparar o indivíduo para uma participação ativa na comunidade, fato que se 

reflete em todas as instâncias e, certamente, no âmbito das IFES quanto ao envolvimento 

das pessoas nesse tipo de atividade. 

A autora vai mais além ao afirmar que: 

Possivelmente, no interior das instituições públicas no Brasil, muito se 

tem debatido sobre democracia, participação, no entanto, pouco se tem 

exercitado sobre elas. A experiência da auto-avaliação institucional no 

Brasil, e especialmente na UFC, é o retrato dessa dicotomia entre 

discurso e prática. (p. 236). 
 

No entanto, mesmo levando em conta todas as dificuldades que interferem na 

elaboração de um mecanismo permanente de avaliação, como a ausência de uma 

                                                           

1 É um modelo organizacional que se caracteriza por um Estado que não possui distinções 

entre os limites do público e do privado. 
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consciência individual e coletiva, a falta de continuidade, a adesão dos gestores e outras, a 

autora, ainda assim, mostra confiança no desenvolvimento desse processo quando conclui 

sua tese afirmando: 

Por este trabalho, infere-se que é possível a elaboração de saberes e de 

mudança de cultura na universidade, especialmente a edificação de uma 

cultura avaliativa, desde que por um longo e paciente período, se exercite 

essa mudança, entendendo a necessidade de decisão gestora, fôlego e 

coragem para enfrentar os descaminhos que interferem na construção 

desse novo caminhar. (p.237). 

Pesquisando sobre as trajetórias da avaliação institucional na UFC, em dissertação 

de mestrado, Oliveira (2007) em suas considerações finais afirma: 

No SINAES encontramos uma tentativa de unir ENC e PAIUB e retorna-

se a participação da comunidade acadêmica, no entanto elabora-se um 

roteiro a ser seguido que, por si só “amarra” o processo de AI deixando 

pouco poder de decisão para a Instituição. (p.101) 

Prosseguindo na sua análise, a autora, embora reconheça a importância do 

SINAES, sobretudo pela ênfase que atribui à participação da comunidade acadêmica, 

realça, por outro lado, sua crítica à forma antidemocrática de constituição da CONAES. 

Em relação especificamente à UFC, afirma Oliveira (2007): 

No caso da pesquisa intitulada “UFC ano 2000: expectativa interna e 

externa”, identificamos o uso da avaliação como forma de legitimar 

transformações institucionais ligadas à abertura da  instituição ao 

mercado, reforço de uma visão pragmática de universidade, além da já 

mencionada utilização da avaliação para legitimar a administração da 

UFC à época. O projeto “O processo de Avaliação Institucional da UFC” 

explicita mais ainda a ideia de atendimento às demandas do mercado e a 

eficiência ao propor uma mensuração da produção universitária e dos 

investimentos que são feitos para a mesma. (p.102). 
 

Ao associar seu trabalho ao mito de Sísifo – “geralmente associado ao penoso 

trabalho de subir com a pedra até o ponto mais alto da montanha para, vencido por seu 

peso, vê-la rolar novamente até o ponto mais baixo do terreno” (OLIVEIRA, 2007. P.17) – 

a autora mostra que na verdade, não há nada de novo no tema de velhos processos e que, 

embora cumpra os ditames burocráticos por terem sido criadas de forma impositiva, as 

Comissões Permanentes de Avaliação não conseguem estabelecer “conhecimento dos 

avanços e dificuldades da instituição” (OLIVEIRA, 2007, p. 103). 
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Essa é uma tese com a qual não se comunga, tendo em vista que a construção de 

um novo conhecimento, com a quebra de paradigmas solidamente enraizados é uma 

questão que demanda muitas vezes um longo tempo, fato que, na verdade, vem 

apresentando largos avanços nos últimos anos. Não é demais lembrar, também, que nossas 

instituições de ensino superior ainda são bastante jovens se considerarmos a secularidade de 

muitas universidades arraigadas além fronteiras. 

Em um estudo sobre avaliação estratégica, Gianotti (2004) coloca a avaliação 

institucional como elemento fundamental do processo de gestão estratégica ao afirmar que: 

[...] um sistema eficaz de avaliação de desempenho de uma instituição 

universitária deve ser percebido como um canal transparente de 

comunicação entre os professores, os alunos, os funcionários, os gestores, 

as equipes e todas as instâncias de decisão internas. Também deve atingir 

as demais partes interessadas nos resultados da universidade, como os 

órgãos reguladores e a sociedade de modo geral. (p.204). 
 

Mostra a autora que a avaliação tem sua importância definida pelo seu papel 

integrador, 

[...] por um lado, entre o contexto externo, tanto regulador como crítico, 

dos processos praticados e dos resultados alcançados pelas IES, e o 

contexto interno, considerado nos planos estratégicos, a partir da visão de 

futuro que cada universidade definiu para si. (p.196). 
 

Percebe-se claramente a posição central da avaliação institucional dentro do 

planejamento estratégico de uma instituição de ensino superior, ao fazer o elo de ligação 

entre os seus públicos interno e externo, sobretudo os alunos e a sociedade, buscando 

identificar os seus anseios e desejos e, assim, perseguir na direção da melhoria da qualidade 

do ensino. 

Conclui a autora em sua tese que 

O ritmo acelerado das mudanças observadas na sociedade e no mundo do 

trabalho aumentou a necessidade por sistemas de avaliação do 

desempenho que produzam as condições de acompanhamento e de 

controle de resultados para que as IES possam enfrentar eventuais 

desafios e aproveitar as oportunidades oferecidas por esse ambiente em 

mudança contínua. (p.201). 
 

Esse contexto de mudanças vem apenas realçar a importância da AI como 

elemento capaz de integrar objetivos estabelecidos e resultados e tornar-se um excelente 

feedback para as IES, de tal forma a não perder de vista seus principais clientes – alunos, 

mercado e sociedade – notadamente na oferta com qualidade dos seus serviços e produtos. 



48 

  

E é exatamente com essa preocupação que se registra um avanço na Universidade 

Federal do Ceará (UFC) com a publicação do relatório final intitulado Autoavaliação 

Institucional da Universidade Federal do Ceará – UFC – 2007 – 2008, o qual traz, além dos 

princípios básicos da avaliação educacional e uma breve retrospectiva histórica sobre 

planejamento estratégico, as principais ações oriundas da autoavaliação institucional 2004-

2006 e um pequeno relato sobre os principais programas em andamento na instituição. 

Ao abordar os princípios da avaliação educacional, o relatório mostra que as ações 

desenvolvidas por uma IES guardam uma interface interna entre si (atividades fim versus 

atividades meio), com uma forte conectividade com a sociedade, sofrendo influências 

mútuas, fato que pode ser muito bem aquilatado quando se traz à luz Dias Sobrinho & 

Ristoff apud Relatório UFC 2007 – 2008: 

Sendo assim, nada é mais relevante do que a investigação das 

repercussões sociais das atividades de uma IES, através, por 

exemplo, do acompanhamento sistemático dos seus egressos; do 

mapeamento de opiniões, atitudes e crenças acerca da universidade 

e da sociedade; da identificação e do valor agregado pela IES; da 

verificação da opinião dos empregadores e de setores da sociedade 

civil organizada, acerca da adequação e da pertinência da formação 

profissional e cidadão dos recursos humanos formados. (p.22). 

 

 Por aqui se pode muito bem aquilatar a importância da avaliação institucional, já 

que todos esses aspectos só são passíveis de serem dimensionados através da investigação 

avaliativa, que vem corroborar o alcance das estratégias e políticas estabelecidas na 

atividade de planejamento. 

 Neste importante documento de autoavaliação, a UFC mostra que o fruto de uma 

ampla interatividade envolvendo atores internos e externos, denotou 

[...] nítidos elementos de Dialogicidade, pois houve diálogo entre 

as partes componentes da UFC (gestão e comunidade) . Houve, 

também, a Participação da comunidade, representada pelos 

discentes, docentes e servidores técnico-administrativos, 

caracterizando, desse modo, esforço coletivo para gerar 

conhecimentos acerca de aspectos relevantes da realidade 

institucional, que deverão servir para o planejamento das soluções 

viáveis aos problemas detectados através da auto-avaliação 

institucional. Por fim, houve Diretividade, pois foram executadas 

ações com vistas ao alcance de propósitos, objetivos e metas, 

estabelecidos a priori, pela comunidade interna da UFC. (p.26). 
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 A consequência fundamental de todo esse processo foi a definição de inúmeras 

sugestões e demandas conduzidas à administração superior da UFC, que foram inseridas ou 

transformadas em ações e programas voltados para os vários níveis de atuação da 

Universidade, vale dizer, ensino, pesquisa, extensão, assistência estudantil e infraestrutura, 

dentre outros. 

 Com um posicionamento maduro e cada vez mais avançado, pois que engloba 

críticas, sugestões, seminários e outras formas de interface dentro de um contexto de grande 

interação, a UFC vem aprimorando sua dinâmica de autoavaliação, consciente da sua 

importância para consolidar os seus valores e cumprir com qualidade sua missão 

institucional. 

Deste modo, se observa ser tônica comum nas últimas pesquisas aqui referidas a 

necessidade da criação da cultura de avaliação interna, de avaliação dos egressos e dos 

grupos sociais beneficiados pelas ações das universidades, bem como a interlocução 

constante entre os atores sociais com vistas a retroalimentação permanente. 
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3 REVISÃO HISTÓRICA DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL NO BRASIL 

 

Este capítulo compreende o avanço da avaliação institucional no Brasil, desde os 

primeiros ensaios a partir da década de 1970, com Ralph Tyler no campo educacional. 

Avaliação é um termo que sempre guardou um grande significado na vida das 

pessoas, sobretudo pelo fato de que se está constantemente analisando as ações 

desenvolvidas, em quaisquer circunstâncias, segundo a etimologia da própria palavra, que 

contempla em si a ideia de juízo. 

No Brasil, a exemplo da criação da sua primeira universidade, a avaliação da 

educação superior deu seus primeiros passos também de forma tardia, na década de 1970, 

mais especificamente em 1977, com a introdução pela então Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) do processo de avaliação dos 

programas de pós-graduação stricto sensu. 

Em que pese, no entanto, a complexidade do sistema de educação superior no País, 

com um amplo leque de instituições, sejam universidades (públicas e privadas, 

confessionais, comunitárias e filantrópicas), faculdades integradas, centros universitários, 

faculdades isoladas etc, observa-se um grande avanço no campo da avaliação, a partir da 

década de 1990, fato corroborado por Leite (2005, p.49), quando afirma: “Foi o país que 

maior contribuição deu ao desenvolvimento da história organizada da avaliação 

institucional, nesta parte do mundo, especialmente pela experiência acumulada da CAPES”. 

Mesmo assim, como parte da construção de um processo maduro de avaliação, há 

que se ressaltar a experiência, considerada desastrosa, da Universidade de São Paulo, sob o 

comando do professor José Goldemberg, que fez publicar a “lista de professores 

improdutivos” da USP, fato que motivou uma forte reação do corpo docente e, de certa 

forma, recrudesceu o processo de avaliação das Instituições de Ensino Superior no Brasil. 

Por outro lado, cabe ressaltar que vem também de São Paulo, através da 

Universidade de Campinas (UNICAMP), uma das maiores experiências em avaliação 

institucional no país, com o objetivo de proceder, de forma coletiva, a uma profunda 

reflexão sobre suas práticas acadêmica, administrativa e de relação com a sociedade. 

Sob o comando do educador Zeferino Vaz, reconhecido nacional e 

internacionalmente por suas qualidades, habilidade, determinação e sensibilidade, a 
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UNICAMP entendeu que a avaliação institucional é uma obra de todos e, segundo Sobrinho 

(2000, p.205), “é um processo de desconstrução analítica e reconstrução pela síntese das 

totalidades universitárias”. (SOBRINHO, 2000, p. 205). 

A avaliação institucional conduzida pela UNICAMP, ao lado do desejo de quebrar 

tabus e de fortalecer a universidade com a tomada de consciência de seus pontos fortes e 

fracos, levou em conta alguns postulados norteadores e aspectos metodológicos, assim 

listados por Sobrinho (2000), coordenador dessa experiência enriquecedora para a 

Instituição e para o Brasil: 

1) Integração e totalidade 

2) Qualidade como objetivo 

3) Cultura avaliativa: processo permanente 

4) Institucionalidade 

5) A avaliação é um processo pedagógico 

6) Ênfase qualitativa 

7) Credibilidade 

8) Projeto de avaliação institucional da UNICAMP 

9) Principais momentos do processo. (pgs.211-217) 

 

Sem sombra de dúvidas que o modelo de avaliação participativa gestado na 

UNICAMP, caracterizado pela negociação política, ampla sensibilização dos atores 

envolvidos e focado na construção de uma universidade com qualidade e responsabilidade 

social, foi elemento propulsor do desenvolvimento da avaliação institucional no país. 

Merece destaque igualmente, como elemento de avaliação, o trabalho desenvolvido 

pela Comissão Interinstitucional Nacional de Avaliação do Ensino Médico (CINAEM), 

instalada em 1991, com o objetivo, de acordo com Leite (2005, p.52), de “[...] estudar o 

ensino, os currículos, os docentes e discentes e a gestão das escolas de medicina em suas 

relações com a comunidade e o sistema único de saúde (SUS)”. 

Este grupo, focado exclusivamente nos cursos de medicina, após ampla análise 

diagnóstica sobre a realidade das faculdades estudadas, apresentava, sob o manto das 

técnicas de planejamento estratégico, sugestões que induzissem à melhoria da qualidade do 

ensino médico no país. 

Analisando as discussões sobre a universidade na década de 1980, Vieira (1991) 

assim se expressa sobre o tema: 

A avaliação é um tema que surge no debate a partir de meados da década, 

por ocasião da elaboração do Relatório da Comissão Nacional para 
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Reformulação da Educação Superior, onde a „avaliação de desempenho 

na educação superior’ é uma idéia central. Nesse documento, há uma 

subordinação da autonomia à avaliação, noção absorvida pelo GERES 

que, por sua vez, esbarra na resistência do movimento docente, o qual 

recusa a vinculação restrita entre os dois temas. No âmbito do Ministério 

da Educação, a avaliação é incorporada pela SESu que estimula o debate 

sobre o assunto, através da promoção de encontros e estudos, ao mesmo 

tempo em que financia experiências pioneiras nesse sentido”. ( pgs.155-

156). 

 

Feitas estas considerações, o propósito a seguir é trazer à luz os vários projetos de 

avaliação institucional estabelecidos nas Instituições de Ensino Superior (IES) no Brasil, 

cabendo destacar: 

1) Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU). 

2) Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB). 

3) Modelo de Avaliação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

(CRUB). 

4) Modelo de Avaliação do Ministério da Educação (MEC), envolvendo: 

a) Exame Nacional de Cursos (ENC). 

b) Avaliação das Condições de Ensino (ACE). 

c) Ranking Nacional das IES. 

5) Sistema CAPES. 

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

 

3.1 Programa de Avaliação da Reforma Universitária (PARU) 

 

Este é sem dúvida o primeiro programa que traz à luz uma proposta sobre avaliação 

da educação superior no Brasil. Idealizado em 1983 por iniciativa do então Conselho 

Federal de Educação (CFE), o PARU desenvolveu uma série de estudos para sondar o 

impacto da Lei nº 5.540/1968 no que diz respeito à estrutura administrativa, à expansão das 

matrículas e a sua caracterização, à relação entre atividades de ensino, pesquisa e extensão, 

características do corpo docente e técnico-administrativo e vinculação com a comunidade. 
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Além do mais foram elaborados vários questionários dirigidos e respondidos por 

alunos, dirigentes universitários e professores igualmente para captar opiniões sobre a 

temática da avaliação. 

De acordo com o documento SINAES – Bases para uma nova Proposta de 

Avaliação da Educação Superior, do Ministério da Educação (MEC, 2003), o PARU 

Tratou, portanto, basicamente de dois temas: gestão e 

produção/disseminação de conhecimentos, utilizando-se de levantamento 

e análises de dados institucionais colhidos através de roteiros e 

questionários preenchidos por estudantes, professores e administradores. 

(p.13). 

Com isso, pode-se perceber claramente que o objetivo do PARU era identificar as 

reais condições de produção e disseminação do conhecimento do sistema de educação 

superior. 

Na visão de Barreyro (2008), 

O Grupo Gestor do PARU considerou as instituições como unidade de 

análise e destacou o papel da avaliação. A avaliação, nesse Programa, foi 

entendida como uma forma de conhecimento sobre a realidade, como 

uma metodologia de pesquisa que permitiria não só obter os dados, mas 

também permitia fazer uma reflexão sobre a prática. Assim, o PARU, 

como a finalidade de realizar uma pesquisa de avaliação sistêmica, 

recorreu à „avaliação institucional‟ e considerou a „avaliação interna‟ 

como procedimento privilegiado. Para isso, propôs a participação da 

comunidade na realização de auto-avaliação. (p.2). 

Em que pese todo um esforço do Grupo Gestor, o PARU foi desativado, deixando 

sem conclusão a coleta de dados e as análises então iniciadas, em razão de divergências 

teórico-metodológicas dos seus membros mas, no entanto, angariando a simpatia das 

Instituições para a relevância da avaliação institucional. 

3.2 Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB) 

 

Com o advento da nova constituição promulgada em 1988, o governo do então 

Presidente Fernando Collor de Melo, segundo Schlickmann (2008, p.161), busca a 

“implantação de um sistema de avaliação baseado no „Estado avaliador‟ ”, fato fortemente 

rejeitado pela comunidade universitária. 
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Foi no governo do Presidente Itamar Franco, que assumiu a direção do país após o 

impeachment do Presidente Collor, que os dirigentes das universidades federais, através da 

Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior 

(ANDIFES), apoiados pelos Fóruns dos Pro-Reitores de Graduação e Planejamento e da 

Associação Brasileira dos Reitores das Universidades Estaduais e Municipais (ABRUEM), 

iniciaram as discussões sobre a criação de um modelo de avaliação, sem a imposição do 

Ministério da Educação (MEC), mas fruto de uma ampla parceria entre governo e IES. 

Nesse sentido, sob a coordenação da Secretaria da Educação Superior do Ministério 

da Educação (SESu/MEC) foi criada a Comissão Nacional de Avaliação (CNA), que, em 

conjunto com as IES ali representadas, criaram inicialmente um Projeto de Avaliação 

Institucional, como marco inicial das discussões que se seguiram e que redundaram no 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras (PAIUB). 

Uma das características desse programa era a adesão voluntária da instituição 

universitária, sendo seus objetivos específicos, de acordo com Oliveira (2003): 

1) Impulsionar um processo criativo e de autocrítica da instituição, como 

evidência da vontade política de auto-avaliar-se para garantir a qualidade 

da ação universitária e para prestar contas à sociedade da consonância 

dessa ação com as demandas científicas e sociais da atualidade; 2) 

Conhecer, numa atitude diagnóstica, como se realizam e se inter-

relacionam na Universidade as tarefas acadêmicas em suas dimensões de 

ensino, pesquisa, extensão e administração; 3) (RE)estabelecer 

compromissos com a sociedade explicitando as diretrizes de um projeto 

pedagógico e os fundamentos de um programa sistemático e participativo 

de avaliação, que permita o constante reordenamento, consolidação e/ou 

reformulação das ações da universidade, mediante diferentes formas de 

divulgação dos resultados da avaliação e das ações dela decorrentes; 4) 

Repensar objetivos, modos de atuação e resultados na perspectiva de uma 

Universidade mais consentânea com o momento histórico em que se 

insere, capaz de responder às modificações estruturais da sociedade 

brasileira; 5) Estudar, propor e implementar mudanças das atividades 

acadêmicas do ensino, da pesquisa e da extensão, e da gestão 

contribuindo para a formulação de projetos pedagógicos e institucionais 

socialmente legitimados e relevantes”. ( STEIN, apud  OLIVEIRA, 2003, 

p. 44). 

 

Nos moldes em que foi concebido, o PAIUB, segundo Andriola (2005), “se 

preocupava com a totalidade, com o processo e o papel das instituições na sociedade” 

(ANDRIOLA, 2005, p.123). E vai mais além o autor, afirmando que a concepção do 
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programa estava “comprometida com a transformação acadêmica na dimensão formativa, 

emancipatória” (Ibid, p.123). 

Há que se ressaltar que o PAIUB, por meio da avaliação interna que ensejava o 

agrupamento de uma quantidade imensa de informações, propiciaria condições para se 

complementar o processo com a avaliação externa. 

Aqui vale lembrar novamente Leite (2005), quando afirma que 

Com duração média de dois anos, o PAIUB estabelecia três fases centrais 

para o processo a ser desenvolvido em cada universidade: avaliação 

interna da universidade por seus „segmentos constitutivos‟, avaliação 

externa por especialistas das áreas do conhecimento e/ou provedores de 

informações da comunidade externa (representantes de sindicatos, de 

associações profissionais, usuários das profissões e egressos) e 

reavaliação, que reúne e discute os resultados das fases anteriores, 

estabelecendo ações para melhoria da qualidade dos cursos e 

restabelecimento do projeto pedagógico e de desenvolvimento da 

instituição”. (p. 51). 
 

A preocupação primeira do PAIUB foi com o ensino de graduação, mesmo porque a 

CAPES já avançava e muito na avaliação da pós-graduação. Ali era objeto de análise a 

integralização curricular, bibliotecas, infra-estrutura física, laboratórios além, 

evidentemente, dos corpos docente, discente e técnico-administrativo. 

É interessante observar, ainda de acordo com Andriola (2008, p.132), que “No 

documento do PAIUB, a avaliação institucional pauta-se na perspectiva de Daniel 

Stufflebleam: isto é, está ligada à tomada de decisão, como forma de garantir a qualidade 

do ensino [...]”.  

Como intrínseco ao processo de avaliação institucional, Ristoff (1999) define os 

seguintes princípios como integrantes e norteadores da sua natureza: a globalidade, a 

comparabilidade, o respeito à identidade institucional, a não premiação ou punição, a 

adesão voluntária, a legitimidade e a continuidade. 

•  O princípio da globalidade estabelece a necessidade de se avaliar a instituição na sua 

inteireza, com participação de todos os atores envolvidos – direção, professores, alunos, 

funcionários técnico-administrativos e comunidade. 

•  O princípio da comparabilidade objetiva a uniformização de linguagem e método, sem 

preocupação em estabelecer um ranking entre as instituições, mas de permitir, 

internamente, comparar dados entre distintas avaliações. 
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• O princípio do respeito à identidade institucional considera o estágio de 

desenvolvimento de cada instituição, sua trajetória evolutiva bem como suas características 

e especificidades. 

•  O princípio da não premiação ou punição denota o fato de que avaliação institucional 

deve ser um instrumento de mudanças, de consciência pela administração superior da sua 

realidade, dos seus aspectos positivos e negativos e nunca um elemento cerceador, punitivo. 

•  O princípio da adesão voluntária expressa o grau de liberdade que têm as instituições 

para estabelecer a avaliação institucional em seu interior pelo convencimento de seus 

membros, sem quaisquer imposições. 

• O princípio da legitimidade, segundo Schlickmann (2008, p.162), enseja a  

[...] adoção de metodologia e construção de indicadores capazes de 

conferir significado às informações que devem ser fidedignas e que não 

devem estar limitadas à apresentação de dados quantitativos, mas que 

tragam dados qualitativos de natureza interpretativa. 

• O princípio da continuidade, finalmente, além de afirmar ser a avaliação um processo 

contínuo permite, por isso mesmo, a comparação de dados em tempos distintos e, 

paralelamente, torna-se fundamental no acerto dos instrumentos utilizados e dos resultados 

alcançados. 

Em que pese, no entanto, o formato da construção do PAIUB, com ampla 

participação das IES, tanto que “das 57 universidades/IES públicas brasileiras existentes em 

1996, 48 haviam aderido ao PAIUB” (LEITE, 2005, p.52), o Programa não contou com o 

apoio do governo Fernando Henrique Cardoso, exatamente porque, de acordo com Gomes 

(2003), 

 

[...] o PAIUB não instrumentalizava o MEC como órgão formulador de 

políticas para o setor, uma vez que não introduzia na dinâmica do sistema 

de ensino superior: 1. a real possibilidade de comparar o desempenho das 

IES (universidades públicas – federais e estaduais -, privadas e 

comunitárias, cursos por instituição etc) e 2. os mecanismos de 

monitoramento e punição periódicos das IES. (p.10). 
 

Enfatizando este aspecto, novamente Andriola (2008) afirma que “Por mais que 

tenha agradado às IES, o PAIUB desagradou a alguns setores encarregados da política 

educacional, notadamente ao Ministério da Educação (MEC)”.  
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Continua o autor afirmando que 

“No PAIUB a regulação era, em boa dose, da comunidade universitária, 

uma vez que se respeitava a autonomia da mesma. No entanto, este 

modelo de avaliação não atendia aos interesses do Estado que assumiu 

papel gerencial, pois se fazia necessário impor maior controle às IES” 

(p.135). 

 

O fato é que o novo governo que se instalava no país, dando um forte golpe no 

processo de construção democrática de um modelo que preservava a autonomia 

universitária, enviou ao Congresso Nacional e logrou aprovação no seu projeto de 

avaliação, que redundou na Lei nº 9.131, de 24 de novembro de 1995, criando o Exame 

Nacional de Cursos (ENC) e assumindo, através do MEC a avaliação da educação superior 

federal no Brasil. 

 

3.3 Modelo de Avaliação do Conselho de Reitores das Universidades Brasileiras 

(CRUB) 

 

Com a preocupação fundamental de propiciar às suas IES associadas melhores 

condições de interagir com suas comunidades, buscando identificar suas demandas e 

fortalecer sua imagem, o CRUB aprovou no exercício de 2000, em sua 65ª Reunião 

Plenária, um modelo próprio de avaliação institucional. 

Sem diferir muito das discussões até então vigentes, de vez que preconizava as 

avaliações interna e externa, o modelo do CRUB tinha por objetivo precípuo analisar a 

qualidade do ensino, além de servir como instrumento para o recredenciamento de 

universidades. 

De forma concreta, segundo Leite (2005), o modelo de avaliação proposto pelo 

CRUB estava focado em 14 dimensões para fins de estudo: 

[...] missão, objetivos e vocação da instituição; ensino; pesquisa; relações 

externas; corpo docente; corpo discente; corpo técnico-administrativo; 

administração acadêmica dos cursos; controle do produto; organização e 

governo; planejamento e avaliação; recursos de informação (biblioteca, 

videoteca, Internet, laboratório de computação etc); recursos de infra-

estrutura física; recursos financeiros. (p.53). 
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Muito embora a orientação formal do Conselho de Reitores, não houve a 

disseminação generalizada do uso do seu modelo pelas instituições de ensino superior a ele 

vinculadas, pelo fato também de que se tratava de participação voluntária. 

 Mesmo com um nível de abrangência bastante amplo, de vez que buscava analisar 

desde a missão e objetivos, área acadêmica e administrativa, além do nível de recursos 

financeiros envolvido e o fato de não permitir a comparação entre as instituições, as 

universidades não implantaram, de fato, em suas unidades, o processo de avaliação 

aprovado em reunião plenária e, assim, não atingiu o objetivo de avaliar a qualidade do 

ensino ou mesmo a responsabilidade social das IES sob orientação do CRUB. 

 

3.4 Modelos de Avaliação do MEC 

 

Respaldado na visão de que o PAIUB era um programa que deixava a critério de 

cada instituição a definição de seus próprios indicadores, o que inviabilizaria a análise 

comparativa entre elas, limitando-se ainda a avaliar os cursos de graduação, o governo de 

Fernando Henrique Cardoso decide implodir o PAIUB e de forma gradual, formatou o seu 

próprio modelo de avaliação. 

Num primeiro momento, o então ministro da educação, professor Paulo Renato 

Souza leva à consideração do Presidente, sua ideia de avaliação, naquilo que foi 

transformado na Medida Provisória nº 938, de 16 de março de 1995, prevendo a realização 

do Exame Nacional de Cursos, conhecido como Provão. 

Naquele documento legal, em seu artigo 3º, o governo determina que o MEC 

proceda à avaliação dos alunos das últimas séries dos cursos de graduação e em seu 

parágrafo segundo acentua que “o resultado da avaliação constará do histórico escolar do 

aluno, não importando em qualquer restrição para a emissão do diploma de conclusão do 

curso respectivo”. 

Essa decisão de incluir nota no histórico escolar desencadeou forte reação do 

alunado e de muitas outras instâncias organizadas da sociedade civil, que se colocavam 

contra, também, o fato de a avaliação da educação superior se restringir unicamente a uma 
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prova. A esfera governamental tinha em mente exclusivamente olhar a universidade sob a 

ótica da eficiência e da produtividade, dentro do seu projeto neoliberal. 

A pressão que se estabeleceu levou o governo a reeditar a Medida Provisória, em 11 

de maio de 1995, agora sob o número 992, que afirma em seu artigo 2º que: 

[...] o Ministério da Educação e do Desporto fará realizar avaliações 

periódicas das instituições e dos cursos de nível superior, fazendo uso de 

procedimentos e critérios abrangentes dos diversos fatores que determinam 

a qualidade e eficiência das atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

(BRASIL, 1995, p.4). 
 

Além do mais, referido diploma legal decidiu em relação ao Provão que “constará 

do histórico escolar de cada aluno apenas o registro da data em que a ele se submeteu” 

(BRASIL, 1995, p.4). 

Apesar da mudança, não houve alteração substancial relativamente à avaliação do 

ensino superior, de vez que o Provão continuava sendo o único instrumento a ser utilizado 

pelo governo. 

Quando a Medida Provisória nº 992 transformou-se na Lei nº 9.131, sancionada em 

24 de novembro de 1995, nada foi acrescentado ou modificado, permanecendo o Provão 

com as mesmas funções. 

Sendo um modelo gestado na esfera governamental, sem amplas discussões com a 

comunidade acadêmica, o Exame Nacional de Cursos (Provão), na visão de Andriola 

(2005, p.123), “[...] preocupou-se com resultados, produtividade, eficácia e controle de 

desempenho”, de vez que eivada de uma postura administrativa pobre, consubstanciada no 

aspecto meramente cartorial (controle), sem contextualizar a instituição em suas várias 

dimensões. 

Fazendo uma análise comparativa entre o PAIUB e o ENC, mais uma vez Andriola 

(2008) diz: 

Ao contrário do ocorrido na elaboração do PAIUB, quando 

representantes das IES brasileiras foram convidados a pensar uma 

proposta de avaliação das instituições de ensino superior, a elaboração do 

Exame Nacional de Cursos (ENC) prescindiu da participação dessas 

instituições. O ENC se caracterizou como política contrária aos 

princípios defendidos pelas IES no PAIUB, visto que procurou extinguir 

o poder decisório da comunidade universitária, centralizando todo o 

processo de AI no MEC [...]”. (p.137). 
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Vê-se aqui a distância entre os dois programas de avaliação: PAIUB e ENC, o 

primeiro com uma visão democrática na sua elaboração e processamento, o segundo 

denotando arbitrariedade por se impor a partir de uma instância de poder superior. 

Exatamente nesse sentido, Andriola (2008) nos lembra mais uma vez que: 

O ENC recebeu muitas críticas, sendo as mais frequentes voltadas para a 

forma autoritária como foi imposto, além da simplificação dos 

mecanismos de avaliação, haja vista reduzir toda a avaliação a uma 

prova, que certamente não conseguia dar conta da complexidade de uma 

IES, nem tão pouco das particularidades dessas instituições 

educacionais”. ( p.138). 

Uma característica marcante do ENC era sua preocupação em classificar as 

universidades, mesmo não adotando uma estratégia de avaliação multidimensional, mas 

visando tão somente identificar o nível de aprendizagem dos alunos de último ano para, 

segundo Bese (2004, p.34) “[...] então avaliar externamente o curso”. Junto a isso estava a 

preocupação com a eficiência das atividades desenvolvidas pelas IES. 

Essa avaliação externa inseria-se na Avaliação das Condições de Ensino (ACE), que 

era desenvolvida pelas chamadas Comissões de Especialistas por Área de Conhecimento, 

que avaliavam os seguintes aspectos dos cursos de graduação, segundo Leite (2005): 

a) organização didático-pedagógica de cada curso; b) adequação das 

instalações físicas; c) adequação das instalações especiais (laboratórios, 

oficinas, salas-ambiente e outros); d) qualificação do corpo docente 

(titulação, regime de trabalho, plano de cargos e salários, produção e 

produtividade intelectual, experiência profissional, relações professor 

aluno e outros); e) bibliotecas (acervo, livros, periódicos, acesso a redes, 

adequação ambiental). (p. 54). 
 

Muito embora as condições de oferta de ensino estejam sendo analisadas desde 

1977, persistem as observações de que as comissões de especialistas, algumas com forte 

conotação para a pesquisa, outras mais direcionadas ao ensino, não considerem em suas 

análises os aspectos intrínsecos de cada instituição. 

Bertolin (2004, p.40) define sua crítica a este sistema de avaliação na 

“competitividade entre universidades, uma vez que a mídia passa a divulgar o ranking 

classificatório das instituições”  

Mesmo com inúmeras críticas atribuídas ao ENC, notadamente porque este 

buscava aferir a qualidade de uma instituição a partir, exclusivamente, do desempenho de 

seus alunos, Andriola (2008) nos diz que “é importante destacar que, mesmo com todas as 
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criticas aos seus paradigmas conceituais, foi a partir do Provão que a avaliação instalou-se, 

efetivamente, junto aos cursos de graduação”. (p.139). 

 

3.5 Sistema CAPES 

 

Cabe ressaltar que a mais antiga e permanente experiência existente no País sobre 

avaliação da educação superior é atribuída à Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento 

de Pessoal de Nível Superior (CAPES), datando de 1976, em pleno regime militar. Naquela 

ocasião a CAPES desenvolveu uma arrojada política de pós-graduação, com o intuito de se 

formar quadros de recursos humanos em todas as áreas do conhecimento e, dessa forma, 

contribuir para o desenvolvimento do Brasil. 

A metodologia que se estabeleceu nos programas de pós-graduação e que, de 

início, encontrou fortes resistências, era da avaliação pelos pares levando aquele organismo 

a estabelecer um amplo banco de doutores especialistas em todas as áreas do conhecimento. 

Além do mais, o que tem dado consistência a esse programa são os seus rígidos 

princípios, que buscam preservar a qualidade e ao mesmo tempo assegurar a credibilidade 

ao resultado das suas avaliações. Segundo o MEC (2003), são estes os princípios adotados 

pela CAPES: 

a) execução a cargo de pares acadêmicos; 

b) revisão periódica de parâmetros e critérios adotados, considerados os 

avanços da ciência e tecnologia e o aumento da competência nacional 

nesse campo; 

c) decisões sobre reformulações ou mudanças na concepção do sistema 

e na forma de realização da avaliação baseada em ampla discussão 

com a comunidade acadêmica; 

d) regularidade do processo, que é realizado segundo normas e dentro 

de periodicidade estabelecidas. (p. 48). 

 

Os programas recebiam e ainda recebem a visita de comissões de especialistas por 

área de conhecimento, que avaliam as condições dos cursos, levantando um amplo espectro 

de dados e informações, a partir das quais definem relatórios que são encaminhados para 

análise do Conselho Técnico Consultivo (CTC) da CAPES, que se pronuncia em caráter 

final.  
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É conveniente lembrar que se estabelece uma pontuação para os cursos avaliados 

numa escala que vai de 1 a 7, definindo com isso os melhores programas e aqueles que 

devem passar por modificações e até mesmo não serem reconhecidos por aquele órgão. 

Para os cursos novos a nota definida é 3, sendo 7 a nota máxima a que podem 

atingir os programas de mestrado e doutorado, considerados assim com nível de excelência. 

O entendimento da CAPES é de que, paralelo ao incentivo aos cursos melhor 

qualificados, o processo de avaliação deve igualmente adotar medidas para a consolidação 

e/ou recuperação daqueles programas que tenham sofrido menores qualificações, evitando 

assim a visão punitiva e dessa forma reforçando o caráter educativo de seus procedimentos. 

Analisando o modelo de avaliação da CAPES, especialmente sobre os seus 

componentes, Gatti (2003) assim se pronunciou: 

[...] a contribuição social de um programa deve ser elemento importante 

para avaliação. É preciso definir os indicadores dessa contribuição, no 

caso da educação: formação de quadros para o ensino superior, formação 

de quadros para a gestão de instituições públicas e movimentos sociais; 

vinculação com a rede pública de ensino fundamental e médio; outras 

atuações significativas de extensão universitária etc. Também devem ser 

considerados: participação em conselhos de educação e cultura nacionais, 

estaduais e movimentos sociais e sindicais. Em particular, se o programa 

colaborou na organização de outros programas de pós-graduação e se 

constituiu em referência para outros centros de pesquisa, nacionais e 

internacionais. Informações precisas sobre o destino dos egressos 

também são fundamentais. (p.141). 

 

Evidente que a autora propõe um amplo espectro de indicadores a serem 

considerados na avaliação da pós-graduação. O modelo CAPES, no entanto, apesar de 

algumas críticas pertinentes, considera como fundamental na visualização de um bom 

programa a produção técnica, acadêmica e científica, a publicação de trabalhos em 

periódicos internacionais e a própria produção discente para além das dissertações e teses. 

Atualmente o processo de avaliação da CAPES, em contínuo aperfeiçoamento, 

tem boa aceitação da comunidade científica e é ainda elogiado por inúmeras instituições 

internacionais, seja pelos inúmeros convênios e programas de intercâmbio com 

universidades e grupos de pesquisa de universidades norte-americanas, latino-americanas e 

européias tanto quanto com a permuta constante de docentes na realização de produção 

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

 

Como advento do governo do Presidente Luis Inácio Lula da Silva e a ausência de 

uma proposta de avaliação que atendesse aos interesses da comunidade acadêmica, foi 

instalada uma Comissão Especial de Avaliação (CEA), sob a coordenação do MEC, que 

teve uma atuação firme, auscultando todos os agentes interessados mediante consultas, 

seminários, audiências públicas e outros instrumentos. 

O resultado de todo esse trabalho, após mais de um ano de intensas discussões, foi 

a criação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), através da 

Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004, numa visão que se propõe sistêmica dessa realidade e 

sob a coordenação da Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

ligada diretamente ao Gabinete do Ministro da Educação. 

A missão precípua da CONAES, de acordo com Trindade (2007, p.12) era “de 

avaliar a qualidade acadêmica e a responsabilidade social das instituições de educação 

superior do país”. 

O novo formato de avaliação que se instalava no país, pelo diploma legal em 

voga, estava definido em cima de três instrumentos que são: 1) avaliação interna e externa 

das instituições; 2) o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE) e, 3) a 

avaliação dos cursos de graduação. 

O primeiro desses instrumentos, no que respeita à auto-avaliação, terá sua 

condução coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) , conforme seu artigo 11 

(BRASIL, 2004) sendo que a avaliação externa estará sob a supervisão do Instituto 

Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), através de comissões 

especialmente delegadas para essa finalidade. 

Já o terceiro instrumento que se refere à avaliação dos cursos de graduação, não 

tem prazo estabelecido, pois está ligado aos mecanismos de seu reconhecimento ou 

renovação de reconhecimento e, para esse fim, recebem visitas das comissões externas 

designadas pelo INEP. 

Quanto ao ENADE, são aplicados exames aos estudantes que se encontrem no 

final do primeiro e último ano do curso, escolhidos através de amostragem, a cada ano, pelo 

INEP/MEC, ouvida a CONAES. 
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Ao assumir uma nova postura em relação à avaliação, o atual governo do 

Presidente Lula não apenas outorgou um caráter institucional de peso à  CONAES, com 

responsabilidades de coordenação e supervisão, mas igualmente estabeleceu alguns 

desafios de curto e longo prazos, assim enumerados por Trindade (2007): 

1. Estabelecer as diretrizes da avaliação das instituições e compartilhar 

com o INEP os processos de sua implantação nacional. 

2. Participar ativamente na sensibilização e no desenvolvimento de uma 

nova cultura de avaliação no país. 

3. Viabilizar o campo de atuação do SINAES, estabelecendo as bases 

para a sua nacionalização plena em concertação com o Fórum Nacional 

dos Conselhos Estaduais de Educação. 

4. Institucionalizar-se como novo órgão no âmbito de suas atribuições 

legais. 

5. Capacitar recursos humanos para a formação de quadros altamente 

qualificados para a avaliação através do Projeto do Programa de Pós-

Graduação em parceria com a CAPES. 

6. Ampliar o espectro de interação da CONAES, mediante ações de 

cooperação em âmbito internacional que permitam ampliar o 

intercâmbio entre diferentes países e a permanente apropriação e troca 

da experiência e do conhecimento acumulados na área. ( pgs. 17-19). 

 

Merecem destaque no enfrentamento dos inúmeros propósitos que cercam a 

CONAES, a imperiosa necessidade de uma ampla difusão de uma cultura de avaliação, ao 

lado da premência em se formar profissionais com capacidade de estudar, melhorar e 

propor processos de avaliação cada vez mais aprimorados, bem como o estabelecimento de 

amplas parcerias, nacionais e internacionais com vistas a oxigenar os conhecimentos já 

apropriados no tema. 

Do ponto de vista da Lei nº 10.861/2004, as atribuições da CONAES estão 

claramente definidas em seu artigo 6º: 

I – Propor e avaliar as dinâmicas, procedimentos e mecanismos de 

avaliação institucional, de cursos e de desempenho dos estudantes. 

II – Estabelecer as diretrizes para a organização e designação de 

comissões de avaliação, analisar relatórios, elaborar pareceres e 

encaminhar recomendações às instâncias competentes. 

III – Formular propostas para o desenvolvimento das instituições de 

educação superior, com base nas análises e recomendações produzidas 

nos processos de avaliação. 

IV – Articular-se com os sistemas estaduais de ensino, visando a 

estabelecer critérios comuns de avaliação e supervisão da educação 

superior. 
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V – Submeter anualmente à aprovação do Ministro de Estado a relação 

dos cursos a cujos estudantes será aplicado o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes (ENADE). 

 

Dentro de todo o arcabouço de diretrizes e normas que dão sustentação à 

concepção do CONAES, há que se reconhecer um aspecto altamente saudável para as 

instituições e que guarda similitude com a visão do PAIUB, que é o grau de independência 

das IES em processarem sua própria auto-avaliação e, no plano interno, o nível de liberdade 

das Comissões Próprias de Avaliação (CPA‟S), como órgãos de representação acadêmica. 

Segundo Trindade (2007), o processamento da avaliação tanto do INEP quanto 

das CPA‟s e da Comissões de Avaliação Externa, deve–se orientar pelas seguintes 

diretrizes: 

Comparar o projeto da IES e sua realidade institucional, ou seja, 

melhorar a qualidade acadêmica significa, no contexto de cada 

instituição, diminuir a distância entre ambos; construir uma proposta de 

auto-avaliação voltada para a globalidade da instituição buscando 

dimensionar a relação entre o projeto institucional e sua prática, para 

reformulá-lo no planejamento e nas ações futuras da instituição; e 

elaborar uma metodologia que organize as atividades dos diferentes 

atores envolvidos no processo avaliativo, buscando a construção de um 

sistema integrado”. (p.24). 
 

Mesmo considerando-se a importância do CONAES que surgiu com um viés 

fortemente educativo e ensejando a formatação de um modelo de avaliação calcado na 

ampla participação, algumas críticas têm sido formuladas pelos estudiosos. Assim, 

Andriola (2005) enumera alguns pontos que considera fragilizados: 

 

- A instituição do CONAES não contemplou a criação das subcomissões 

de especialistas de área e a ausência destas impede a formação de um 

canal competente direto entre o INEP e o corpo de avaliadores. 

- Uma leitura mais detalhada do artigo que institui a CONAES não 

permite detectar a sua vinculação orgânica com os diversos níveis do 

ensino superior. 

- A composição da CONAES traz à luz algumas imperfeições desta lei: 

não garante assento à iniciativa privada no processo de avaliação. Além 

disso, não contempla a representação municipal que compõe a federação 

educacional brasileira. 

- [...] o MEC terá um controle absoluto na sua formação. (p. 126). 

 

É bem verdade que a legislação que criou a CONAES/SINAES ainda guarda 

imperfeições que poderão ser superadas no processo das discussões e, sobretudo, na 
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implantação paulatina das avaliações institucionais nas IES, quando serão aperfeiçoados os 

mecanismos e indicadores até então utilizados. 

Um aspecto positivo no SINAES é o caráter obrigatório que imprime ao processo de 

avaliação, com reflexos inegáveis na melhoria da qualidade do ensino, e que diz respeito às 

dez dimensões a serem observadas pelas instituições. Tais dimensões estão alencadas no 

artigo 3º da Lei nº 10.861/2004 e são: 

 

I – a missão e o plano de desenvolvimento institucional. 

II – a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos 

para estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria 

e demais modalidades. 

III – a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente 

no que se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao 

desenvolvimento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da 

memória cultural, da produção artística e do patrimônio cultural. 

IV – a comunicação com a sociedade. 

V – as políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo 

técnico-administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento 

profissional e suas condições de trabalho. 

VI – organização e gestão da instituição, especialmente o funcionamento 

e representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na 

relação com a mantenedora, e a participação dos segmentos da 

comunidade universitária nos processos decisórios. 

VII – infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 

biblioteca, recursos de informação e comunicação. 

VIII – planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional. 

IX – políticas de atendimento aos estudantes. 

X – sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

(BRASIL, 2004, p.1-2). 

 

A exigência de pautar a avaliação tendo como eixo as dez dimensões referidas, tem 

conduzido necessariamente as instituições a uma profunda reflexão sobre seus caminhos, 

propósitos e responsabilidade social. 

 A avaliação institucional vai se firmando cada vez mais como elemento 

imprescindível naquilo que Trindade (2007, p.109) chama “Triângulo das Bermudas da 

educação superior”, que é o trinômio avaliação-autonomia-financiamento. 
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Diz mais ainda aquele autor, que “autonomia sem avaliação é lançar a instituição 

social universitária no isolacionismo societal”. (Ibid, p.109). 

Numa síntese feliz acerca dos modelos de avaliação aqui apresentados, convém 

trazer à luz o que nos afirma Andriola (2008), quando diz que 

 

No que tange aos aspectos mais marcantes das três propostas avaliativas 

aqui apresentadas (o PAIUB, o ENC e o SINAES), cabe destacar, neste 

ponto, que cada um deles, do seu modo, contribui para o 

desenvolvimento e a consolidação de consciência da comunidade 

universitária e, em grau diferenciado, da própria sociedade civil, acerca 

da relevância da avaliação institucional enquanto atividade geradora de 

conhecimento, que permite a reflexão da comunidade e dos gestores, com 

vistas ao planejamento de ações corretivas visando ao aprimoramento 

contínuo” (p.146). 
 

A história da avaliação da educação superior brasileira ainda é muito recente e se 

acha em fase de construção, no plano macro, no sentido normativo e, no plano das 

instituições, na elaboração de indicadores e, mais efetivamente, na busca da maior 

participação das partes envolvidas em todo o processo. 

A partir do exposto o presente trabalho teve como objetivo geral verificar a 

qualidade do ensino na Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro à luz das Dimensões 2 e 3 

do SINAES, ou seja, Dimensão 2 (a política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a 

extensão e as respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais modalidades) 

e Dimensão 3 (a responsabilidade social da instituição, considerada especialmente no que 

se refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvimento econômico e 

social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da produção artística e do 

patrimônio cultural). 

Suplementarmente este trabalho buscou verificar os seguintes objetivos específicos: 

analisar as políticas desenvolvidas para o corpo docente, o planejamento de suas atividades 

de ensino e sua conduta ético-profissional; analisar a avaliação do corpo discente 

relativamente às atividades de ensino da Faculdade e coletar dados e informações dos 

dirigentes, coordenadores de curso e dos corpos docente e discente sobre as dimensões 

Ensino e Responsabilidade Social na Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. 
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O próximo capítulo trará uma visão da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro 

abordando sua missão, cursos ofertados, estrutura e outras informações pertinentes. 
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4 A FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO 

 

A Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro (FTDR), objeto do presente estudo, é 

uma instituição universitária mantida pelo Centro de Educação Tecnológica Darcy Ribeiro, 

tendo sido criada em 2005 com a missão de “realizar pessoal e profissionalmente alunos e 

egressos, fortalecendo as organizações parceiras e contribuindo para a construção de uma 

sociedade mais justa, humana e feliz”. (FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY 

RIBEIRO, Plano Pedagógico Institucional, 2005, p.3). 

Com a preocupação de formar cidadãos com senso crítico e responsabilidade social, 

além de se colocar à altura dos desafios impostos pelas crescentes mudanças do mercado, o 

Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Faculdade define como elementos essenciais à 

qualidade do ensino, as seguintes Diretrizes Gerais: 

1) Universalidade 

2) Indissociabilidade 

3) Integração 

4) Concentração de Meios 

5) Individualidade (FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY 

RIBEIRO, Plano Pedagógico Institucional, pgs. 4 e 5). 

 

Os cursos ofertados pela Faculdade são os seguintes, todos reconhecidos pelo 

Ministério da Educação: Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Processos 

Gerenciais, Marketing e Turismo. 

Tais cursos foram criados tendo por base o inciso II do artigo 44 da Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB – Lei nº 9394/96), com Diretrizes 

Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação e vindo ao encontro 

de uma antiga demanda da sociedade brasileira na área educacional e direcionados à 

formação de profissionais em área específica de tecnologia com vistas à sua rápida inserção 

no mercado de trabalho. 

As características dos cursos superiores de tecnologia são, fundamentalmente, o 

desenvolvimento da capacidade empreendedora e a gestão de processos de produção de 

bens e serviços. 

Na busca de gerar profissionais qualificados e com pensamento reflexivo crítico, a 

Faculdade estabeleceu as seguintes diretrizes pedagógicas: 
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1) O ensino/aprendizagem em nível superior envolvendo permanente 

exercício do pensamento reflexivo/crítico. 

2) O processo ensino/aprendizagem compreendendo uma ação dialógica 

com diferentes áreas do saber. 

3) O processo ensino/aprendizagem propiciando progressiva autonomia 

ao aluno na busca de conhecimentos por meio do exercício teórico-

prático, de leituras e da pesquisa. 

4) O recurso a métodos científicos na realização de atividades 

acadêmicas e profissionais. 

5) A articulação entre as diferentes práticas e as perspectivas teóricas. 

6) O recurso a métodos diversificados de avaliação do 

ensino/aprendizagem. 

7) O estímulo ao aperfeiçoamento cultural e profissional. 

8) O apoio ao aprimoramento técnico/científico/cultural e social da 

comunidade acadêmica e da sociedade em geral. (FACULDADE DE 

TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO, Plano Pedagógico Institucional, 

p.8). 

 

Considerando o aluno como o núcleo central do processo de ensino/aprendizagem e 

eixo principal da sua política institucional, a Faculdade busca integrar a dinâmica 

acadêmica com a realidade social de maneira participativa. 

Ao mesmo tempo em que oferta cursos tecnológicos, contribuindo na formação de 

profissionais através do desenvolvimento de competências (saber agir), habilidades (saber 

fazer) e atitudes (saber ser), a Faculdade também oferece educação continuada, sobretudo 

através de cursos variados de especialização, além de promover a extensão, difundindo para 

a comunidade toda a sua produção acadêmica e cultural. 

Na área de extensão, entendida também como complementar à formação do aluno, a 

Faculdade desenvolveu alguns programas, assim listados em seu Plano Pedagógico 

Institucional: 

1) Programa de Extensão Academia – projetos vinculados e atividades 

de desenvolvidas que objetivem divulgar, no âmbito interno e 

externo, os resultados das pesquisas científicas desenvolvidas pelos 

docentes e discentes da Instituição e de outras Instituições. 

2) Programa de Extensão Comunidade – projetos e atividades, gratuitos 

ou não, que objetivem divulgar, no âmbito interno e externo, os 

resultados das pesquisas aplicadas, as técnicas, os procedimentos, as 

inovações tecnológicas, as campanhas governamentais e outras 

promoções. 

3) Programa de Extensão Solidário – projetos e atividades de cunho 

social gratuito que objetivem intervir socialmente como, por 

exemplo, as pesquisas ação. Essas atividades buscam a melhoria da 

qualidade de vida de grupos populacionais socialmente excluídos. 

4) Programa de Extensão Interinstitucional – projetos e atividades que 

objetivem integrar a Faculdade Darcy Ribeiro com instituições 
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nacionais, estrangeiras, públicas (federais, estaduais, municipais) e 

particulares. Projetos que viabilizem a realização de convênios, de 

parcerias, enfim, projetos que promovam o intercâmbio científico, 

cultural e tecnológico. (FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY 

RIBEIRO, Plano Pedagógico Institucional, pgs. 11-12). 

 

Os programas de extensão definidos pela Faculdade têm por finalidade, 

essencialmente, o estímulo ao conhecimento da nossa realidade, a parceria com a 

comunidade além, evidente, da preservação de serviços especializados. 

Há um aspecto relevante a considerar na Faculdade que é a sua responsabilidade 

social, seja através de campanhas educativas, Feiras, Oficinas, Projetos de Extensão e 

Exposições, com vistas a atender, mesmo em pequena escala, aos anseios da comunidade. 

Do ponto de vista de sua estrutura, possui a Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro 

sede própria, bem localizada, com amplas salas de aula, todas climatizadas, dois 

laboratórios de informática, secretaria acadêmica em regime de plantão de atendimento, 

além de acesso aos serviços acadêmicos via portal. 

O próximo passo deste trabalho tratará das questões relativas ao método adotado 

para o desenvolvimento da pesquisa, com vistas ao alcance dos objetivos já explicitados. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

O presente capítulo tem por finalidade apresentar o método utilizado para se 

analisar a avaliação institucional como uma ferramenta de planejamento que induz à 

tomada de decisões, de acordo com o pensamento de Stufflebeam, já referenciado no 

capítulo 2 deste trabalho, e à melhoria dos processos gerenciais em uma instituição de 

ensino superior privada. 

Adotar-se-á com vistas aos objetivos da presente dissertação, a pesquisa 

descritiva que, segundo Valentim (2008): 

[...] observa, registra, correlaciona e descreve fatos ou fenômenos de uma 

determinada realidade sem manipulá-los. Procura conhecer e entender as 

diversas situações e relações que ocorrem na vida social, política e 

econômica e demais aspectos que ocorrem na sociedade (não paginado). 

Uma característica da pesquisa descritiva é a ausência de interferência do 

pesquisador na observação, registro, análise, classificação e interpretação dos dados, os 

quais são obtidos pela utilização de técnicas padronizadas de coleta de dados, como o 

questionário e a observação sistemática.  

No caso da pesquisa em questão, esta foi desenvolvida seguindo tal característica 

que identifica a pesquisa descritiva, sobretudo porque foram elaborados e aplicados  

questionários para os alunos, professores e dirigentes da Faculdade de Tecnologia Darcy 

Ribeiro (FTDR). Quanto ao corpo gestor, foi acrescentada uma entrevista como elemento 

utilizado para a coleta de dados e impressões a respeito da Faculdade. 

O questionário foi escolhido como instrumento de coleta de dados nessa pesquisa, 

principalmente porque possibilitou que ela ocorresse de forma padronizada, em uma 

amostra que deveria atender aos interesses da temática, e também por estar de acordo com a 

característica da pesquisa descritiva, uma vez que dá liberdade ao pesquisador de 

interpretar os dados sem interferir nas respostas. (Ver Apêndices I, II e III). 

No decorrer da elaboração do instrumento, surgiu a preocupação em desenvolvê-lo 

de tal forma que atendesse de fato às necessidades da pesquisa, em especial no que diz 
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respeito ao registro, a análise e a interpretação de dados, assim como define a pesquisa 

descritiva. De acordo com Ariboni (2004): 

Para que seus resultados tenham validade científica, a pesquisa descritiva 

precisa ser corretamente elaborada, utilizando métodos próprios, partindo 

do enunciado de um problema (problema-chave que irá se confirmar ou 

não), considerando as variáveis que lhe são pertinentes e analisando e 

interpretando os resultados obtidos, até chegar a uma conclusão final. 

(p.13). 

Convém lembrar que os resultados obtidos de uma pesquisa descritiva tanto 

podem ser de natureza qualitativa (valores e motivações de uma dada população), quanto de 

natureza quantitativa (percentuais e dados estatísticos de uma organização). 

A pesquisa descritiva tem por objetivo descrever características de certa 

população ou fenômeno ou estabelecimento de relações entre variáveis. 

Dentro destas características enquadra-se o presente trabalho como uma pesquisa 

descritiva que visa analisar o impacto da avaliação institucional na Faculdade de 

Tecnologia Darcy Ribeiro (FTDR) à luz das Dimensões 2 e 3 do SINAES. Para tanto levará 

em conta o estudo teórico, delineado por um amplo referencial teórico e pela aplicação de 

questionários.  

Sendo de natureza descritiva, a pesquisa foi realizada com uma coleta de dados 

baseada nos questionários e na observação sistemática, enquanto  exercia o cargo de diretor 

geral, de fatos como assiduidade do professor em sala de aula, o cumprimento do horário 

das aulas, a presença dos  coordenadores de curso, os diários de classe, o uso de novas 

tecnologias, dentre outros. 

No entender de Lakatos (2008): 

A observação ajuda o pesquisador a identificar e a obter provas a respeito 

de objetivos sobre os quais os indivíduos não têm consciência, mas que 

orientam seu comportamento. Desempenha papel importante nos 

processos observacionais, no contexto da descoberta, obriga o 

investigador a um contato mais direto com a realidade. (p.193). 

Especificamente a observação sistemática descreve com precisão o fenômeno em 

estudo. Concretiza-se com um plano/instrumento detalhado de análise de cada aspecto do 

objeto. 
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Aqui se ressalta mais uma vez o papel relevante do investigador no que diz 

respeito ao seu senso de observação sobre a realidade a ser pesquisada, cabendo enfatizar o 

grau de importância desse contato com o ambiente objeto do trabalho de pesquisa. 

Além do questionário e da observação sistemática, este trabalho se utilizou da 

entrevista estruturada, entendida como uma relação física de questões, cuja ordem é 

invariável para todos os entrevistados. 

De forma concreta, foram as seguintes as estratégias definidas em etapas 

sistematicamente estruturadas, com vistas a obter uma melhor compreensão da realidade da 

Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. 

 

5.1 Etapa 1 – Desenvolvimento da Pesquisa 

 

Para o desenvolvimento da pesquisa foi necessário definir o problema e seus 

objetivos, bem como a metodologia a ser utilizada e sua estrutura, que estão expressas em 

fases estruturadas e sistematizadas. 

A primeira fase foi desenvolvida a partir do levantamento bibliográfico acerca dos 

modelos de avaliação clássicos contidos na literatura, bem como conhecer a realidade da 

avaliação institucional no Brasil. 

Em face disso, buscou-se investigar os livros e artigos publicados que permitissem 

o embasamento teórico desejado.  

A segunda fase dos trabalhos foi feita na Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, 

onde se realizou um amplo levantamento de dados da pesquisa descritiva, através de 

questionários, bem como da análise de sua estrutura organizacional que embasa sua 

atividade acadêmica. 

A última fase consta da análise dos dados coletados da pesquisa descritiva, os 

quais foram confrontados com a teoria que deu sustentação ao presente trabalho, além da 

conclusão. 
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5.2 Etapa 2 – População 

 

A população objeto da presente pesquisa envolve a própria Faculdade de 

Tecnologia Darcy Ribeiro, aqui representada por seus dirigentes, coordenadores, 

professores e estudantes. 

Em se tratando de uma instituição de pequeno porte, foi utilizado na pesquisa o 

censo para os coordenadores, em número de quatro, para os quinze professores em 

atividade, três gestores (Diretor Geral, Diretor Administrativo-Financeiro e Diretor 

Acadêmico) e uma amostra, definida segundo critérios estatísticos, para os estudantes 

veteranos. 

Entenda-se por aluno veterano aquele estudante ativo já cursando o segundo, 

terceiro ou quarto semestre do seu respectivo curso. 

A Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro oferece cinco cursos de graduação 

tecnológica, que são: Gestão de Recursos Humanos, Gestão Financeira, Processos 

Gerenciais, Marketing e Gestão de Turismo. 

O alunado atual da Faculdade, por curso, está discriminado na seguinte tabela: 

Tabela 1 – Alunado da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro (Novatos e Veteranos) 

em 2010.1 

_________________________________________________________________________ 

    Curso                                       Alunos Novatos     Alunos Veteranos        Total 

_________________________________________________________________________ 

Gestão de Recursos Humanos      164    (41,21%)       64  (22,38%)                228 (33,33%) 

Gestão Financeira                           74    (18,55%)       51  (17,83%)                125 (18,27%) 

Processos Gerenciais                      75    (18,84%)       92  (32,17%)                167 (24,42%) 

Marketing                                       41    (10,39%)       52  (18,18%)                  93 (13,60%) 

Gestão de Turismo                         44    (11,06%)       27  ( 9,44%)                    71 (10,38%) 

TOTAL                                        398  (100%)         286  (100%)                   684  (100%) 

_________________________________________________________________________ 
Fonte: Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, 2010. 
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Muito embora a Faculdade tenha em seu registro de matrículas 684 alunos, a 

pesquisa envolveu apenas os alunos veteranos (286), por estarem em condições de opinar 

qualitativamente sobre a Instituição. Os novatos ficaram de fora por razões óbvias, ou seja, 

ainda não experienciaram uma vivência acadêmica de nenhum semestre letivo. 

Com o tamanho da população definido (286 alunos), utilizou-se o método 

estatístico de definição de amostra, segundo a fórmula a seguir apresentada, retirada de 

Stevenson (1985, p.213), levando-se em conta um intervalo de confiança de 95%, com z = 

1,96, um valor amostral (p) de 0,5, que leva ao intervalo mais amplo possível e um erro de 

5% (e = 0,05):  

 

n
)1(22)1(

)1(²

ppzeN

NppZ
 

Onde:  

Þ = Proporção populacional de uma característica importante a ser pesquisada 

(que é desconhecida). 

p = Proporção amostral de uma característica importante a ser pesquisada (que é 

desconhecida). 

n = Tamanho da amostra que se deseja calcular. 

N = População = 286 alunos. 

z = Nível de confiança (95%) = 1,96 (valor da variável normal padrão associado 

ao grau de confiança adotado). 

p = Proporção amostral = 0,5, porque fornece o maior tamanho amostral para o 

erro de estimativa definido (estimado em 0,5, por não se conhecer o valor da proporção 

populacional, que ocorre com p = 0,5). 

e = erro (5%) = 0,05 (erro máximo permissível na presente pesquisa). 
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Substituindo-se os valores acima na fórmula de cálculo do tamanho da amostra, 

obtemos: 

 

n
)5,01(5,0.96,105,0).1286(

286).5,01(5,0².96,1
22

 

n
5,0.5,0.84,30025,0.285

286.5,0.5,0.84,3  

n
5,0.5,0.84,30025,0.285

286.5,0.5,0.84,3  

n
5,0.5,0.84,30025,0.285

286.5,0.5,0.84,3  

n
96,071,0

5,71.84,3
84,3

67,1

5,71  1655,164  

ou seja, a amostra na pesquisa em estudo para a população de alunos definida é de 165 

alunos. 

A Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro teve rematriculados no semestre 

2010.1, 286 alunos, assim distribuídos pelos seguintes cursos conforme Tabela 2 a seguir, 

onde se apresenta, também, a participação de cada curso no alunado veterano. 

Tabela 2 – Alunado veterano da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro matriculados 

no semestre 2010.1 

CURSO                                        ALUNADO                     PERCENTUAL 

_________________________________________________________________________ 

Recursos Humanos                           64                                           22,38 

Gestão Financeira                             51                                           17,83 

Processos Gerenciais                        92                                           32,17 

Marketing                                         52                                            30,0 

Gestão de Turismo                            27                                            16,0 

               TOTAL                                           286                                           100,0 

Fonte: Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro 

Aplicando-se o percentual acima sobre o tamanho da amostra (165 alunos), 

teremos os seguintes valores amostrais estratificados por curso, conforme Tabela 3 abaixo. 
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Tabela 3 – Distribuição da amostra por curso 

_________________________________________________________________________ 

CURSO                                        ALUNADO                    PERCENTUAL  

_________________________________________________________________________ 

Recursos Humanos                           37                                        22,42 

Gestão Financeira                             29                                        17,58 

Processos Gerenciais                        53                                        32,12  

Marketing                                         30                                        18,18  

Turismo                                            16                                           9,70 

               TOTAL                                           165                                          100,0 

Fonte: Elaboração própria (2010) 

5.3 Etapa 3 – Instrumentos para a coleta e análise de dados 

 

Ponto crucial na execução do projeto objeto de pesquisa, a coleta de dados foi 

concretizada através dos seguintes instrumentos: questionário, observação direta 

sistemática e entrevista. 

O questionário é de suma importância, cabendo destacar primeiramente o conceito 

que nos traz Lakatos (2008), que diz ser ele: 

[...] um instrumento de coleta de dados, constituído por uma série 

ordenada de perguntas, que devem ser respondidas por escrito e sem a 

presença do entrevistador. Em geral, o pesquisador envia o questionário 

ao informante, pelo correio ou por um portador; depois de preenchido, o 

pesquisado devolve-o do mesmo modo. (LAKATOS, 2008, p.203). 

Muito embora contemple algumas dificuldades como o pequeno retorno, 

devolução tardia, perguntas sem resposta e outras, o questionário, no entanto, apresenta 

grandes vantagens como destaca Lakatos (2008): 

. Economiza tempo, viagens e obtém grande número de dados. 

. Atinge maior número de pessoas simultaneamente. 

. Obtém respostas mais rápidas e mais precisas. 

. Há maior liberdade nas respostas, em razão do anonimato. 

. Há mais segurança, pelo fato de as respostas não serem identificadas. 

. Há menos distorção, pela não influência do pesquisador. 

. Há mais tempo para responder e em hora mais favorável.  

(pgs.203-204). 

 

Antes de serem enviados os questionários ao público alvo da pesquisa, foi 

efetivado um pré-teste incluindo-se um aluno por cada curso pesquisado e um professor da 
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equipe da Faculdade, com a finalidade de se observar possíveis falhas de compreensão nas 

perguntas apontadas, tendo sido observado que não houve nenhuma dificuldade 

apresentada quanto ao entendimento das questões ou preenchimento do questionário. 

Foram, então, entregues questionários com perguntas fechadas e abertas, para 

manifestação de opinião, aos dirigentes, coordenadores, professores e alunos da Faculdade 

de Tecnologia Darcy Ribeiro versando sobre avaliação do corpo docente pelos alunos, 

autoavaliação discente e docente, nível de satisfação dos alunos e professores com a 

Faculdade, e outros itens relevantes, com o intuito de verificar a qualidade do ensino 

ministrado e o nível de responsabilidade social da Instituição. 

A entrevista pessoal foi conduzida a partir de questões devidamente estruturadas, 

com ordenamento invariável para todos os entrevistados. 

Ao final da aplicação de todos os questionários, paralelo à entrevista, à 

observação sistemática e a análise dos documentos da Faculdade de Tecnologia Darcy 

Ribeiro, os dados foram tabulados, devidamente analisados, tendo sempre em vista o objeto 

da pesquisa, quando então se evidenciaram as conclusões da análise dos resultados, que vão 

apresentadas no capítulo seguinte. 

Nos apêndices I, II e III apresentam-se os questionários utilizados na pesquisa. 

Por fim, de forma resumida, estão assim estabelecidas as etapas metodológicas em 

exame: 
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FIGURA 1: Etapas da pesquisa 

Fonte: Elaboração própria, 2010 
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6 ANÁLISE DOS RESULTADOS  

 

Antes de mais nada é interessante mostrar que o nível de respostas aos questionários 

foi extremamente satisfatório, já que apenas dois alunos, ou 1,21% da amostra de 165 

alunos se abstiveram de se manifestar completamente. Entre os 15 (quinze) professores, 

20% não responderam aos questionários. 

Por outro lado, entre os estudantes o Aspecto 5 – Avaliação dos alunos sobre o TCC 

foi a que teve o maior número de abstenções, com 67,27%, sem respostas ou consideradas 

sem aplicação, fato plenamente justificável, já que parte da amostra era constituída de 

pessoas que cursavam o terceiro semestre e, portanto, ainda não estavam focados no 

trabalho de conclusão de curso (TCC), fato que ocorre comumente no quarto e último 

semestre de cada curso. 

A análise dos diversos aspectos ocorrerá naqueles tópicos considerados mais 

representativos em cada ponto a ser avaliado, não significando que outros possam ser 

trazidos à luz quando julgada a sua relevância. 

A Tabela 2 nos anexos, traz o percentual de resposta dos alunos por cada aspecto 

avaliado. 

 

6.1 Visão dos alunos e professores 

 

De início cabe comparar o Aspecto 1 – Planejamento das Atividades de Ensino, sob 

a ótica dos alunos e dos professores em função dos dados constantes da Tabela 4 e gráficos 

que se seguem. 
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TABELA 4 – Aspecto 1 – Planejamento das Atividades de Ensino sob a óptica do 

Aluno e do Docente 

Intervalo de Nota 

 

Planeja as aulas 

% 

Aluno     Docente                                 

Organiza a CH da 

Disciplina - % 

 

Aluno     Docente 

Desenvolve o 

Programa da 

Disciplina - % 

Aluno     Docente 

 

0 – 2                                    0,61              -       0,61             -         -                - 

3 – 4                            0,61              -       0,61             -       1,86             - 

5 – 6   14,11              -     12,27             -     14,20             - 

7 - 8  50,92           41,67     54,60         41,67     48,76         36,36 

9 - 10  33,75           58,33     31,91         58,33     35,18         63,64 

TOTAL 100,0          100,00     100,0        100,0    100,0        100,0 

Fonte: Elaboração própria, 2010. 

 

Relativamente ao alunado, 33,75% considera que os professores planejam as aulas 

com total precisão e clareza, contra 50,92% que atribuíram notas entre 7 e 8 para o 

planejamento das aulas. Um percentual de 15,33% dos estudantes (notas entre 0 e 6) 

qualifica as aulas como não adequadamente preparadas e, portanto, passíveis de serem  

ministradas sem a qualidade desejada. 

 Diferentemente do corpo discente (33,75%), 58,33% dos docentes afirmam planejar 

suas aulas integralmente e 41,67% o fazem satisfatoriamente atribuindo-se neste percentual 

notas entre 8 e 9. Aqui nenhum professor afirma deixar de preparar suas aulas ou fazê-lo de 

forma inadequada (notas entre 0 e 6). 

Do ponto de vista da organização da carga horária da disciplina necessária para uma 

aprendizagem significativa, observa-se claramente que 58,33% dos professores se 

pronunciaram afirmativamente, contra 41,67% que se posicionaram num intervalo de notas 

entre 8 e 9. Já entre os alunos, 31,91% entenderam que os docentes organizam a carga 

horária da disciplina com grande presteza, contra 54,60% que se pronunciaram num 

intervalo de notas entre 8 e 9 e apenas 13,49% consideraram baixo o nível de organização. 

Para saber se os professores desenvolvem todo o programa da disciplina e o 

transmite com clareza para os alunos até a primeira semana de aula, os dados constantes da 
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tabela 4 mostram que 35,18% dos estudantes entenderam positivamente, atribuindo nota 

entre 9 e 10, 47,76% se situaram no intervalo entre 8 e 9, contra 16,06% que se mostraram 

reticentes neste quesito. Já entre os professores, 63,64% asseguraram atender plenamente a 

este nível, contra 36,36% que se situaram no intervalo de notas entre 7 e 8. 

Por outro lado, observando-se a média na visão dos alunos para esse mesmo aspecto 

1 – Planejamento das Atividades de Ensino na Avaliação Docente pelo Discente, conforme 

gráfico a seguir, verifica-se uma média de 7,97 no grau de freqüência ou intensidade (nota) 

para essa atividade, contra 8,86 na ótica dos professores. 

 

Gráfico 1 – Média do Planejamento das Atividades de Ensino pela óptica do Aluno e 

do Docente 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

 
 

Gráfico 2 – Coeficiente de Variação do Planejamento das Atividades de Ensino pela 

óptica do Aluno e do Docente 
Fonte: Elaboração própria, 2010 
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Já o Gráfico 2 traz o coeficiente de variação de 19,41% na ótica dos alunos para 

essa atividade, contra 14,23% para os professores, significando ser positiva a preocupação 

dos docentes com o planejamento de suas atividades. Além do mais, tais dados corroboram 

de forma contundente e homogênea, a efetivação da atividade de planejamento na 

realização do ensino da Faculdade. 

Analisando-se o Aspecto 2 – Atividades em Sala de Aula e/ou Laboratório sob a 

ótica dos alunos e professores, pode-se inferir os seguintes resultados a partir da Tabela 5 e 

gráficos a seguir apresentados: 

TABELA 5 – Aspecto 2 – Atividades em Sala de Aula e/ou Laboratório sob a óptica 

do Aluno e do Docente 
 

Intervalo de 

Nota 

 

Usa os resultados 

da avaliação  

% 

Aluno    Docente 

Cumprimento do 

programa da 

disciplina - % 

Aluno   Docente 

 

Uso de 

procedimentos 

didáticos 

adequados - % 

Aluno  Docente 

Destaque de 

aspectos 

transversais - % 

Aluno  Docente 

0 – 2  1,24           8,33     -              -          -            -     0,61         - 

3 – 4  1,24             -     -              -     0,62           -      1,22         - 

5 – 6 16,04            -  8,70           -   12,34           -   15,34         - 

7 - 8 48,15       16,67 36,64          -   47,53       25,0   50,31     33,33 

9 - 10 33,33       75,0 54,66     100,0   39,51       75,0   32,52     66,67 

TOTAL 100,0     100,0 100,0   100,0 100,0      100,0 100,0      100,0 

   Fonte: Elaboração própria, 2010 

 Os alunos, no tópico que trata do uso dos resultados da avaliação para 

retroalimentar e consolidar os aprendizados discentes, consideram que apenas 33,33% dos 

professores o fazem quase integralmente (notas entre 9 e 10), sendo de 48,15% dos 

estudantes que afirmam no intervalo de notas entre 7 e 8, que essas atividades são 

desenvolvidas, contra 18,52% que afirmaram que tal procedimento não é adequadamente 

utilizado (notas entre 0 e 6). 

Entre os professores, 75% entendem que utilizam plenamente os resultados da 

avaliação como elemento de retroalimentação, 16,67% o fazem de forma satisfatória, sendo 
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de 8,33% o percentual daqueles que julgam realmente não utilizar tais informações como 

feed-back para suas atividades de ensino. 

  Quanto ao cumprimento do programa da disciplina, 54,66% dos alunos consideram 

que os professores seguem à risca o planejamento traçado, sendo de 31,64% o percentual 

daqueles que entendem seja o programa cumprido com nível satisfatório (notas entre 7 e 8). 

Nesse item, a totalidade dos docentes considera que cumprem integralmente o 

programa da disciplina, o que denota grande disparidade com o posicionamento dos alunos 

(54,66%) neste quesito.  

No caso dos procedimentos didáticos adequados aos objetivos da disciplina, 39,51% 

dos alunos se pronunciaram plenamente satisfeitos, havendo um nível de insatisfação de 

12,96%, sendo que os demais alunos consideram-se satisfeitos neste tópico (47,56% com 

notas entre 7 e 8). 

Aqui o corpo docente, em 75%, considera que se utiliza de procedimentos didáticos 

adequados nas aulas ministradas de forma plena, sendo de 25% aqueles que dizem fazer de 

modo satisfatório (notas entre 7 e 8). 

Já no tópico que destaca aspectos transversais (sociais, ambientais, culturais, éticos, 

científicos etc.) relacionados aos conteúdos da disciplina, 32,52% dos estudantes se 

consideram plenamente satisfeitos, sendo maior o nível de insatisfação (17,17%), contra um 

percentual de 50,31% de estudantes que consideram que tais abordagens ocorrem em sala 

de aula de modo satisfatório. 

Ainda na questão dos aspectos transversais, 66,67% dos docentes julgam estar 

cumprindo com pleno êxito este quesito, o que está distante do pensamento dos estudantes 

(32,52%). 

Agora, analisando-se a média geral de todos os tópicos do aspecto 2 na visão do 

aluno e do docente, consoante o Gráfico 3 abaixo, observa-se que a média na ótica dos 

alunos atinge o patamar de 8,02, contra 9,15 para a visão dos professores.  
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Gráfico 3 – Média do Aspecto 2 – Atividades em Sala de Aula e/ou Laboratório sob a 

óptica do Aluno e do Docente 
Fonte: Elaboração própria, 2010 
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aluno e do docente, corroborando e ampliando a visão dos alunos quanto às atividades em 

sala de aula e/ou laboratório. 

Gráfico 4 – Coeficiente de Variação do Aspecto 2 – Atividades em Sala de Aula e/ou 

Laboratório sob a ótica do Aluno e do Docente 
Fonte: Elaboração própria, 2010 
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TABELA 6 – Aspecto 3 – Autoavaliação Discente 

Intervalo de Nota 

 

Apresenta bom 

desempenho nas 

disciplinas - % 

Utiliza a Biblioteca 

para estudo - % 

Conhece os 

procedimentos 

acadêmicos - % 

0 – 2 - 9,25 - 

3 – 4 - 1,85 1,23 

5 – 6 8,02 24,08 6,79 

7 - 8 56,18 37,66 50,62 

9 - 10 35,80 27,16 41,36 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

Aqui se pode perceber com clareza que os estudantes, em um percentual de 56,18% 

consideram que apresentam um bom desempenho nas disciplinas no semestre letivo, sendo 

de 35,80% o percentual daqueles que consideram seu desempenho em nível de excelência 

(notas entre 9 e 10). Apenas 8,02% acham que não têm desempenho satisfatório.  

Quanto ao uso da biblioteca, 27,16% freqüentam este espaço para seus estudos e 

pesquisas de forma intensa (notas entre 9 e 10), 37,66% a utilizam com menos intensidade 

(intervalo de 7 a 8) e 35,18% praticamente não fazem uso desse recurso de aprendizagem. 

Ainda na visão do aluno, os procedimentos acadêmicos da Faculdade são 

conhecidos quase integralmente por 41,36%, sendo de 50,62% o percentual daqueles que os 

conhecem bem (intervalo de 7 a 8), contra apenas 8,02% de estudantes que afirmam 

conhecer muito pouco das regras institucionais. 

Observando agora nos Gráficos 5 e 6 a seguir os tópicos do aspecto 3, verificamos 

que a média geral é de 8,37, com um coeficiente médio de variação de 22,95%, denotando 

que a autoavaliação discente condiz com um bom nível de aprendizagem e de 

relacionamento do aluno com a Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. 
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Gráfico 5 – Média do Aspecto 3 – Autoavaliação Discente 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

 

 

 
 

Gráfico 6 – Coeficiente de Variação do Aspecto 3 – Autoavaliação Discente 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

O Aspecto 4 que retrata a avaliação dos alunos sobre projetos e estágios está assim 

definida na Tabela 7 e gráficos a seguir apresentados. 
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TABELA 7 – Aspecto 4 – Avaliação dos alunos sobre Projetos e Estágios 

Intervalo de Nota 

 

A CH destinada ao 

projeto/estágio é 

adequada - % 

Os professores são 

claros e precisos no 

assunto - % 

As atividades para o 

projeto/estágio são 

adequadas - % 

0 – 2 17,84 14,74 18,40 

3 – 4 1,56 2,33 1,60 

5 – 6 17,05 20,93 23,20 

7 - 8 39,53 40,30 36,0 

9 - 10 24,02 21,70 20,80 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria, 2010 

                          

Esse é um ponto no qual a Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro não se houve 

com tanta correção, fato que pode ser observado no elevado índice de alunos – 36,45% que 

pontuaram entre 0 e 6 quando indagados se a carga horária destinada ao projeto/atividade é 

adequada. Essa afirmação está corroborada por 38% dos estudantes que responderam na 

mesma faixa quando perguntados se os professores são claros e precisos no assunto.  E 

mais ainda, 43,20% responderam em idêntico intervalo quando solicitados a se 

pronunciarem sobre se as atividades organizadas para o desenvolvimento do 

projeto/atividade são adequadas. 

O Gráfico 7 a seguir nos traz a média dos tópicos, respectivamente, 6,30, 6,46 e 

6,11, com média geral do aspecto 4 de 6,29, tendo apresentado ainda um coeficiente de 

variação médio elevado de 49,21%, conforme Gráfico 8. Tais dados denotam um 

descontentamento dos alunos com relação à preocupação da Faculdade em relação aos 

projetos e estágios, onde eles poderiam estar envolvidos na busca de uma prática acadêmica 

mais sólida para sua formação. 
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Gráfico 7 – Média do Aspecto 4 – Avaliação dos Alunos sobre Projetos e Estágios 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

 

Gráfico 8 – Coeficiente de Variação do Aspecto 4 – Avaliação dos Alunos sobre 

Projetos e Estágios 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

O Aspecto 5 trata da avaliação dos alunos sobre o Trabalho de Conclusão de Curso 

(TCC) e cujos dados podem ser visualizados na Tabela 8 e gráficos mostrados a seguir. 
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TABELA 8 – Aspecto 5 – Avaliação dos alunos sobre o TCC 

Intervalo de Nota 

 

A CH destinada ao 

TCC é adequada - % 

Os professores são 

claros e precisos no 

assunto - % 

As atividades para o 

TCC são adequadas - 

% 

0 – 2 20,37 20,37 20,76 

3 – 4 - -  - 

5 – 6 27,78 14,81 20,75 

7 - 8 29,63 37,04 37,74 

9 - 10 22,22 27,78 20,75 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

É importante salientar que parte significativa dos alunos atribuiu notas baixas, 

situadas no intervalo entre 0 e 6, quando indagados se a carga horária destinada ao TCC é 

adequada (48,15%), se os professores orientadores são claros e precisos nos assuntos 

relacionados ao TCC (35,18%) e se as atividades organizadas para o desenvolvimento do 

TCC são adequadas (41,51%). 

O Gráfico 9, a seguir, mostra a média obtida desse aspecto – 6,10 e para cada 

tópico, ou seja, a carga horária destinada ao TCC é adequada (5,88), os professores 

orientadores são claros e precisos nos assuntos relacionados ao TCC (6,35) e se as 

atividades organizadas para o desenvolvimento do TCC são adequadas (6,06). Quando se 

observa o coeficiente de variação médio de 56,59% para os valores desse aspecto (Gráfico 

10), denota-se claramente que essa atividade dentro da Faculdade está a merecer maior 

atenção por parte dos seus dirigentes. 
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Gráfico 9 – Média do Aspecto 5 – Avaliação dos Alunos sobre o TCC 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

Gráfico 10 – Coeficiente de Variação do Aspecto 5 – Avaliação dos Alunos sobre o 

TCC 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

 O Aspecto 6, que trata da avaliação dos alunos sobre as aulas práticas, está assim 

demonstrada na Tabela 9 e gráficos a seguir apresentados. 
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TABELA 9 – Aspecto 6 – Avaliação dos alunos sobre as Aulas Práticas 

Intervalo de Nota 

 

A CH destinada às 

aulas práticas são 

adequadas - % 

Os professores são 

claros e precisos no 

assunto - % 

As atividades para as 

aulas práticas são 

adequadas - % 

0 – 2 8,63 7,09 8,75 

3 – 4 0,72 2,13 1,46 

5 – 6 25,18 18,44 20,44 

7 - 8 40,29 43,26 39,42 

9 - 10 25,18 29,08 29,93 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria, 2010 

               

Aqui também, parte significativa dos alunos (34,53%) atribuiu notas baixas no 

intervalo de 0 a 6, quando indagados se a carga horária destinada às aulas práticas são 

adequadas. 27,66% se situaram no mesmo intervalo quando perguntados se os professores 

orientadores são claros e precisos nos assuntos relacionados às aulas práticas, enquanto 

30,65% se posicionaram em idêntico intervalo quando consultados sobre se as atividades 

organizadas para o desenvolvimento das aulas práticas são adequadas. 

O Gráfico 11, a seguir relacionado, nos traz a média das notas atribuídas aos 

tópicos, sendo de 6,93 para se avaliar se a carga horária destinada às aulas práticas são 

adequadas, 7,14 se os professores orientadores são claros e precisos nos assuntos 

relacionados às aulas práticas e 7,01 se as atividades organizadas para o desenvolvimento 

das aulas práticas são adequadas. A média geral da dimensão 6 foi de 6,96, com coeficiente 

de variação médio elevado de 36,80%, percentual esse que diz respeito aos desvios médios 

em relação à média, o que é bastante significativo, devendo ser motivo de preocupação dos 

dirigentes da Instituição pesquisada. 
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Gráfico 11 – Média do Aspecto 6 – Avaliação dos Alunos sobre as Aulas Práticas 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

 
Gráfico 12 – Coeficiente de Variação do Aspecto 6 – Avaliação dos Alunos sobre as 

Aulas Práticas 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 O Aspecto 7, que trata sobre a avaliação dos alunos sobre atividades 

complementares, pode ser vista na Tabela 10 e gráfico a seguir apresentados. 
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TABELA 10 – Aspecto 7 – Avaliação dos alunos sobre Atividades Complementares 

Intervalo de Nota 
É encaminhado para realizar 

atividades complementares - % 

Reconhece a importância das 

atividades complementares - % 

0 – 2 20,69 11,72 

3 – 4 2,76 1,38 

5 – 6 21,38 11,04 

7 - 8 35,86 40,0 

9 - 10 19,31 35,86 

TOTAL 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

Aqui, quando indagado se é encaminhado para realizar atividades complementares, 

cerca de 44,83% dos alunos avaliaram com notas definidas no intervalo de 0 a 6, mostrando 

elevado grau de insatisfação, muito embora 75,86% reconheçam a importância dessas 

atividades para a sua formação . 

O Gráfico 13, a seguir, mostra a média obtida quando o aluno é indagado se é 

encaminhado para realizar atividades complementares (5,92) e se ele reconhece a 

importância das atividades complementares (7,23). Nesse aspecto a média geral obtida de 

todas as notas foi de 6,57, com coeficiente de variação médio de 47,71% demonstrando 

mais uma vez a grande dispersão em relação à média e o elevado grau de insatisfação do 

alunado com relação a essa atividade desenvolvida na Faculdade. 

Gráfico 13 – Média do Aspecto 7 – Avaliação dos Alunos sobre Atividades 

Complementares 
Fonte: Elaboração própria, 2010 
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Gráfico 14 – Coeficiente de Variação do Aspecto 7 – Avaliação dos Alunos sobre 

Atividades Complementares 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

O Aspecto 8 nos traz o grau de satisfação dos alunos e dos docentes sobre a 

atividade de ensino na Faculdade, o que pode ser visualizada nas Tabelas 12 e 13 e gráfico 

mostrados a seguir. 

 

 

TABELA 11 – Aspecto 8 – Nível de Satisfação dos alunos sobre a atividade de Ensino 

Intervalo de Nota 

 

Satisfeito com o curso 

em que está 

matriculado - % 

Satisfeito com o 

ensino da Faculdade % 

Satisfeito com os 

professores do curso % 

0 – 2 0,63 0,63 - 

3 – 4 0,63 1,26 1,26 

5 – 6 5,03 6,92 7,54 

7 - 8 32,71 47,80 41,51 

9 - 10 61,0 43,39 49,69 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria, 2010 
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TABELA 12 – Aspecto 9 – Nível de Satisfação dos docentes sobre a atividade de 

Ensino 

Intervalo de Nota 

 

Satisfeito com o 

ensino da Faculdade - 

% 

Satisfeito com o 

atendimento ao 

professor % 

Satisfeito com a ação 

da coordenação 

pedagógica - % 

0 – 2 - - - 

3 – 4 - - - 

5 – 6 - - - 

7 - 8 40,0 10,0 30,0 

9 - 10 60,0 90,0 70,0 

TOTAL 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Elaboração própria, 2010 

                                

 Abordando as três indagações mais significativas nesse aspecto, observa-se que 

61% dos alunos consideram-se totalmente satisfeitos com o curso em que estão 

matriculados e outros 32,71% acham-se bastante satisfeitos (notas de 7 a 8). Em relação ao 

ensino, 43,39% sentem-se plenamente satisfeitos, contra 47,80% que o consideram em um 

bom nível (notas de 7 a 8). Finalmente, a respeito dos professores do curso 49,69% 

encontram-se totalmente satisfeitos e 41,51% os considerem com bom nível (notas de 7 a 

8). Relativamente ao curso, nível de ensino e dos professores, apenas uma pequena parcela 

dos discentes posicionou-se de forma contrária com, respectivamente, 6,29%, 8,81% e 

8,80%, atribuindo-lhes notas no intervalo de 0 a 6. 

Quando se analisa o nível de satisfação dos professores com a atividade de ensino, 

constata-se que 60% denotam total satisfação e 40% consideram-no de bom nível (notas de 

7 a 8). 

Indagados sobre o atendimento ao professor na Faculdade, 90% manifestaram-se 

plenamente satisfeitos e 10% bem satisfeitos. 

Em relação a ação da coordenação pedagógica, 70% dos docentes pronunciaram-se 

totalmente satisfeitos. 

A média, e o coeficiente de variação desse aspecto, na ótica do professor foram, 

respectivamente, de 9,07 e 9,96%, denotando baixa dispersão e bom nível de satisfação dos 

professores com a atividade de ensino. 
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O gráfico 15 a seguir apresentado mostra a média de nota de cada tópico, onde a 

média geral é de 8,04, e o coeficiente de variação de 21,31%, onde a uniformidade é 

bastante positiva demonstrando o real grau de satisfação dos alunos com o ensino da 

Faculdade.  

 

 
Gráfico 15 – Média do Aspecto 8 – Nível de Satisfação dos alunos sobre a atividade de 

Ensino 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

Gráfico 16 – Média do Aspecto 8 – Nível de Satisfação dos docentes sobre a atividade 

de Ensino. 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

Os Gráficos 17 e 18 a seguir apresentados mostram a média dos coeficientes de 

variação na visão dos alunos (16,79%) e docentes (10,72%), onde se observa bom grau de 

uniformidade nas avaliações discente e docente sendo, portanto, bastante positivo o real 

grau de satisfação dos alunos com o ensino da Faculdade.  
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Gráfico 17 – Coeficiente de Variação do Aspecto 8 – Nível de Satisfação dos alunos 

sobre a atividade de Ensino 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

Gráfico 18 – Coeficiente de Variação do Aspecto 8 – Nível de Satisfação dos docentes 

sobre a atividade de Ensino 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

O Aspecto 9 apresenta o nível de satisfação dos alunos e dos docentes com a 

estrutura física da Faculdade e pode ser vista de acordo com a Tabela 14 e gráficos 

seguintes. 
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TABELA 13 – Aspecto 10 – Nível de Satisfação do aluno e do docente com a estrutura 

física da Faculdade 

 

Intervalo de Nota 

 

Satisfeito com a 

estrutura física da 

Faculdade - % 

Aluno  Docente 

Satisfeito com a 

Biblioteca - % 

Aluno   Docente 

Satisfeito com os 

recursos pedagógicos 

% 

Aluno  Docente 

0 – 2        4,42          -         5,70           -         0,63           - 

3 – 4        2,54          -         5,07           -         3,17           - 

5 – 6      13,29          -       19,62           -       12,65       10,0 

7 - 8      50,0        50,0       42,40       40,0       51,27       30,0 

9 - 10      29,75      50,0       27,21       60,0       32,28       60,0 

TOTAL   100,0       100,0     100,0       100,0     100,0       100,0 

Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

Muito embora haja certo grau de insatisfação dos alunos com a estrutura física da 

Faculdade, aqui representada por 20,25% das respostas situadas no intervalo de 0 a 6, a 

grande maioria, ou 79,75%, mostrou-se satisfeita com as instalações existentes. Já com a 

Biblioteca verificou-se maior grau de insatisfação no mesmo intervalo (0 a 6), com 30,39%, 

sendo de 69,61% o percentual de estudantes que se dizem satisfeitos. Quanto aos recursos 

pedagógicos, o nível de satisfação é maior, da ordem de 83,85%, contra certa rejeição no 

patamar de 16,45%. 

Quanto se analisa média dos tópicos do aspecto 9 na visão do discente, verifica-se 

que foi de 7,52 a média atribuída pelos alunos à sua satisfação com a estrutura física da 

Faculdade, 7,16 a sua satisfação com a Biblioteca, 7,97 sua satisfação com as salas de aula 

e de 7,83 sua satisfação com os recursos pedagógicos, sendo a média geral de 7,62, com 

desvio padrão de 1,95 e coeficiente de variação de 25,76%. Embora a dispersão em relação 

à média esteja aceitável pelos padrões estatísticos, observa-se que as salas de aula são o 

ambiente dentro da estrutura da Faculdade Darcy Ribeiro que melhor atende aos estudantes 

nesse quesito.  
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Gráfico 19 – Média do Aspecto 9 – Nível de Satisfação do Aluno e do Docente sobre a 

Estrutura Física da Faculdade 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

 

Já entre os professores, o grau de plena satisfação com a estrutura física é de 50%, 

sendo de 50% igualmente a parcela daqueles que se acham bem satisfeitos (notas entre 7 e 

8). 

No quesito Biblioteca, 60% dos professores consideram-se plenamente atendidos no 

que respeita à bibliografia necessária para atender ao aspecto pedagógico de seus cursos. 

Outros 40% julgam-se bem satisfeitos (notas entre 7 e 8). 

No que diz respeito aos recursos pedagógicos repete-se o mesmo percentual de 

plena satisfação (60%) dos professores, com 30% que se dizem bem satisfeitos e apenas 

10% que denotam insatisfação. 

A média geral de satisfação com a estrutura física dos professores situa-se no 

patamar de 8,5, com um coeficiente médio de variação de 14,19%, denotando que o corpo 

docente está bem satisfeito com as instalações, com a biblioteca e com os recursos 

pedagógicos da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. O corpo docente ainda se 

pronunciou favoravelmente com o ambiente das salas de aula, atribuindo a esse tópico a 

média 8,5. 
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Gráfico 20 – Coeficiente de Variação do Aspecto 9 – Nível de Satisfação do Aluno e do 

Docente sobre a Estrutura Física da Faculdade 
Fonte: Elaboração própria, 2010 

 

6.2 Visão dos Coordenadores e da Direção da Faculdade 

 

Analisando agora vários aspectos da avaliação sob o ponto de vista dos 

coordenadores de curso, observa-se um elevado posicionamento no que diz respeito ao 

planejamento das atividades da Faculdade, destacando-se uma grande integração do Plano 

de Desenvolvimento Institucional (PDI) com a missão e os objetivos institucionais, além do 

fato do PDI ter sido elaborado a partir de ampla discussão com os professores e 

coordenadores. 

Na parte do ensino, os coordenadores acompanham integralmente o planejamento e 

a organização da carga horária das disciplinas e, de forma um pouco menos intensa, o uso 

de procedimentos didáticos adequados aos objetivos da disciplina. Entretanto, papel 

relevante dos coordenadores – verificar se as formas de avaliação adotadas pelo professor 

são compatíveis com os objetivos e conteúdos – não tem tido a devida atenção, além de 

uma atitude mediana para com o tema. 

Num processo de autoavaliação afirmam os coordenadores que participam 

integralmente da elaboração do Plano Pedagógico do Curso (PPC), e gozam de autonomia 

total para articular e mobilizar as equipes. No entanto, quando se pensa em sua 

responsabilidade para estimular a iniciação científica, a resposta é sofrível. 
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No entender dos coordenadores, a Faculdade desenvolve projetos de 

responsabilidade social, com o engajamento de professores e alunos, além do que as 

atividades organizadas para esse trabalho são adequadas. 

Quando se avalia a posição do diretor da Faculdade, através do apêndice IV e 

entrevista, percebe-se que ele considera que o PDI está realmente de acordo com a missão e 

os objetivos da Instituição e que para sua consecução houve boa participação dos 

coordenadores e professores, além do fato de que se acha em pleno desenvolvimento um 

planejamento estratégico, fato que, segundo ele, não pode deixar de ser visto como 

elemento primordial para o crescimento institucional com qualidade, sobretudo em uma 

cidade onde a concorrência se torna cada vez mais acirrada. 

Como se trata de uma Instituição de Ensino Superior ainda de pequeno porte, o 

Diretor faz um acompanhamento direto do planejamento e organização da carga horária das 

disciplinas, dos procedimentos didáticos adequados aos seus objetivos e ainda verifica se as 

formas de avaliação adotadas pelo professor são compatíveis com os objetivos e conteúdos. 

Considera também que a direção da Faculdade encontra-se bastante satisfeita com 

os cursos ministrados, o nível de seus professores e com as coordenações de curso. 

Quanto à responsabilidade social da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, 

informa sua direção que são desenvolvidos projetos nessa área com a participação de 

alunos e professores, com adequado nível de organização. Entre os trabalhos desenvolvidos 

nesse campo estão palestras gratuitas oferecidas à comunidade sob temas de relevante 

interessante coletivo, mensalmente aos sábados, além de campanhas internas de 

solidariedade (coleta de sangue, vidros para conserva de leite materno, doações de gêneros 

e roupas etc.). 

 

6.3 Análise dos dados estatísticos médios dos aspectos avaliados 

 

Inicialmente cabe verificar a média geral e o coeficiente de variação médio de 

todos os aspectos estudados sob a ótica do aluno, consoante a Tabela 15 mostrada a seguir. 
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TABELA 14 – Dados estatísticos médios dos aspectos avaliados sob a óptica do aluno 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO 

DADOS GERAIS DOS ASPECTOS NA ÓTICA DO ALUNO 

  Planej Ativ Sal/Lab Autoaval  Aval Proj/Est 

Aval 

TCC Aval aulas prát Aval At Com 

Sat 

Ensi 

Sat estr 

fís 

Média 

Geral 

MÉDIA 7,97 8,31 8,37 6,29 6,1 6,96 6,57 8,04 7,62 7,36 

CV (%) 19,41 17,54 16,51 45,16 56,57 36,76 47,03 21,31 25,53 31,76 

Fonte: Elaboração própria, 2010. 

Observando-se especificamente os aspectos que tratam do planejamento das 

atividades de ensino, das atividades em sala de aula e/ou laboratório e o nível de satisfação 

dos alunos com a atividade de ensino, verifica-se que o objetivo geral deste estudo vem 

mostrar que a qualidade do ensino ministrado na FTDR é plenamente satisfatória, de vez 

que as médias e coeficientes de variação apontados nestes aspectos – 7,97, 8,31, 8,04, 

19,41%, 17,54% e 21,31%, respectivamente, corroboram essa assertiva. 

Combinando-se agora os resultados destes três aspectos específicos, vê-se que as 

médias obtidas dos valores acima – 8,11 e 19,42%, vêm demonstrar que alguns pontos da 

atividade acadêmica na Faculdade são devidamente contemplados, como o planejamento 

das aulas com precisão e clareza; a organização da carga horária e ao desenvolvimento de 

todo o programa da disciplina; o uso de procedimentos didáticos adequados; o 

cumprimento da metodologia estabelecida; o domínio do professor do conteúdo da 

disciplina que ministra e sua assiduidade às aulas, além da satisfação do aluno com o seu  

curso, com o ensino na Instituição, com o corpo docente, a coordenação e o atendimento 

que recebe da direção. 

Cabe ressaltar a boa performance da autoavaliação discente, com média geral de 

8,37 e coeficiente de variação médio de 16,51%, denotando que, em sua grande maioria, o 

aluno afirma que apresenta bom desempenho nas disciplinas que cursa, tem assiduidade, 

pontualidade e é participativo nas aulas, afora o fato de se considerar disciplinado, com 

bom nível de relacionamento com os colegas e os professores. 

Apesar de todos estes pontos positivos, há que salientar que a avaliação dos alunos 

sobre projetos e estágios, trabalho de conclusão de curso, aulas práticas e atividades 

complementares, com médias e coeficientes de variação médios respectivos de 6,29 

(45,16%), 6,10 (56,57%), 6,96 (36,76%) e 6,57 (47,03%), pode ser considerada apenas 
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razoável. A média geral e o coeficiente de variação médio destes aspectos assumem valores 

de 6,48 e 46,38%, demonstrando que as orientações que os alunos recebem sobre estágios e 

projetos, trabalho de conclusão de curso e aulas práticas não são claras e precisas e nem as 

ações organizadas para o desenvolvimento destas atividades são bastante adequadas. Mais 

ainda, apesar de reconhecerem a importância das atividades complementares, os alunos 

entendem que não são corretamente orientados para a sua plena realização. 

A média geral e o coeficiente de variação médio do nível de satisfação dos alunos 

com a estrutura física da Faculdade, 7,62 e 25,53%, respectivamente, pode ser considerada 

razoável, no que diz respeito à biblioteca, salas de aula e recursos pedagógicos. 

Por fim, na visão do aluno, a média geral de sua avaliação sobre todos os aspectos 

pesquisados – 7,36 e o coeficiente de variação médio apontado em todos eles – 31,76% 

induzem a uma avaliação institucional relativamente satisfatória, com bom nível de ensino, 

mas com preocupações em aspectos tangenciais à atividade de ensino (projetos e estágios, 

atividades complementares e estrutura física). 

Do ponto de vista do corpo docente, a média geral e o coeficiente de variação 

médio dos aspectos pesquisados estão delineados na Tabela 16 a seguir apresentada. 

TABELA 15 – Dados estatísticos médios dos aspectos avaliados sob a óptica do 

docente 

FACULDADE DE TECNOLOGIA DARCY RIBEIRO 

DADOS GERAIS DOS ASPECTOS NA ÓTICA DO DOCENTE 

  Planejamento  Sala de aula/lab Satisf ensino Satisf estrut fís 

Média 

Geral 

MÉDIA 8,31 9,19 9,07 8,05 8,66 

CV (%) 14,23 6,64 9,96 13,66 11,12 
               Fonte: Elaboração própria, 2010 

Analisando-se as atividades voltadas para o planejamento das atividades de ensino, 

a média de 8,31 e o coeficiente de variação de 14,23% denotam que o professor planeja 

satisfatoriamente suas aulas com clareza e precisão, organiza a carga horária e desenvolve 

todo o programa da disciplina, além de ter participação nas reuniões com os agentes 

gestores da Faculdade e demais professores. 

Já a elevada média no aspecto que trata das atividades em sala de aula e/ou 

laboratório – 9,19, associada a um baixo coeficiente de variação – 6,64%, implica de forma 

clara que o professor cumpre corretamente o programa e a metodologia estabelecida no 



106 

  

planejamento da disciplina, utiliza procedimentos didáticos adequados, é assíduo e pontual 

às aulas, utiliza formas de avaliação compatíveis com os objetivos e conteúdos ministrados 

e estabelece um bom relacionamento acadêmico com os alunos. 

Quanto ao nível de satisfação do corpo docente com a atividade de ensino na 

Faculdade, é notório seu contentamento com o atendimento recebido, com a ação da 

direção e da coordenação pedagógica, com a matriz curricular, o atendimento dado ao 

aluno e, enfim, com o ensino da FTDR, aspectos visualizados na elevada média de 9,07 e 

do pequeno coeficiente de variação de 9,96%, denotando certa homogeneidade na posição 

dos docentes sobre o assunto. 

O corpo docente da Faculdade encontra-se bem satisfeito com a sua infraestrutura 

física, com média 8,05 e coeficiente de variação médio de 13,66%, tanto quanto com a 

biblioteca, as salas de aula e os recursos pedagógicos colocados à sua disposição. 

A média geral dos professores atribuída a todos os aspectos avaliados – 8,66 e o 

coeficiente de variação médio em todas elas – 11,12% mostra um bom nível de aprovação 

do corpo docente ao ensino ministrado na Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro. 

Entretanto, o que se percebe quando se compara os coeficientes de variação da 

análise dos alunos (31,76%) com o dos professores (11,12%) é que houve uma maior 

variação relativa por parte do corpo discente, no conjunto da análise institucional da 

Faculdade. Isso sugere que os professores não são muito sensíveis às avaliações do 

alunado. 

Há que se ressaltar como elemento preponderante para a qualidade do ensino, o 

nível de formação dos professores. Na pesquisa realizada na Faculdade de Tecnologia 

Darcy Ribeiro constatou-se que apenas 25% do seu corpo docente têm mestrado, 58,33% 

têm somente especialização e 16,67% não responderam a esse quesito. 

Torna-se, pois, evidente que contando com um corpo professores sem a qualificação 

desejada para ministrar aulas em uma instituição de ensino superior, ou seja, no mínimo na 

condição de mestre, aliado ao fato de não se dispor de uma política de formação voltada 

para os seus docentes, informação essa colhida em entrevista com o corpo diretivo, e a 

média geral obtida dos alunos em sua avaliação sobre a Faculdade (7,36), não se poderia, 

em realidade, esperar-se por um ensino de excelência ministrado nesta Instituição. 
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Alie-se a esses fatos a condição de horistas de todos os professores, portanto, sem 

vínculo empregatício em caráter permanente com a Faculdade. 

Mesmo assim, quando se considera dentre os vários aspectos avaliados apenas 

aquele que indaga sobre o nível de satisfação com as atividades de ensino, os alunos 

aprovaram com média de 8,04, e coeficiente de variação de 21,31%, enquanto os 

professores se manifestaram sobre esta questão com, respectivamente, 9,07 e 9,96%. 

Há que se considerar igualmente que para a média geral dos alunos (7,36) pesou 

sem dúvida uma baixa avaliação em outros aspectos levantados na pesquisa, como projetos 

e estágios (6,29), trabalho de conclusão de curso (TCC – 6,10), aulas práticas (6,96), 

atividades complementares (6,57) e mesmo a estrutura física (7,62). 

Finalmente, levantando-se a média geral dos alunos (7,36) e professores (8,66) e o 

coeficiente de variação médio destas categorias (31,76% e 11,12%, respectivamente), 

obtém-se um valor de média para a Faculdade de 8,01 e coeficiente de variação médio de 

21,44%, permitindo identificar que a Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro desenvolve 

um ensino de boa qualidade, apesar de alguns percalços, pelas razões apontadas, que a 

impedem de fazê-lo em um nível mais satisfatório. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Levando-se em conta a proposta geral deste trabalho e os objetivos específicos 

delineados, passa-se às considerações finais a partir do conjunto de dados e informações 

levantados na pesquisa. 

Ou seja, de forma resumida: 

1. O objetivo geral deste trabalho, que era o de analisar a qualidade do ensino na 

Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, à vista das dimensões 2 (políticas 

internas voltadas para o ensino) e 3 (responsabilidade social) do SINAES, 

demonstrou que o ensino praticado pode ser considerado de boa qualidade, do 

ponto de vista tanto dos alunos quanto dos professores. 

2. Quanto aos objetivos específicos: 

a) Não há propriamente uma política desenvolvida para o corpo docente, 

sobretudo porque os professores não fazem parte do quadro efetivo da 

Faculdade, muito embora esses profissionais desenvolvam um planejamento 

de suas atividades e demonstrem uma boa conduta ético-profissional na sua 

relação com os alunos e com a Instituição. 

b) A avaliação do corpo discente em relação às atividades de ensino pode 

igualmente ser considerada positiva, mesmo com algumas restrições quanto 

a certos aspectos levantados na pesquisa (projetos e estágios, trabalho de 

conclusão de curso, aulas práticas e atividades complementares). 

c) A Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, na visão de seus próprios 

dirigentes, ainda não pratica a responsabilidade social como um conceito 

avançado calcado na sustentabilidade (atitude responsável em relação ao 

ambiente e à sociedade), transparência (publicação de relatórios com a 

indicação de sua performance social e ambiental) e pluralidade (prestação de 

contas não apenas aos sócios mas, sobretudo, à comunidade, ao governo e à 

mídia). Enseja algumas ações esporádicas, consoante se pode aquilatar de 



109 

  

entrevista com seu quadro dirigente, onde valoriza o diálogo com seu 

público interno e externo na superação de conflitos e dispõe de um 

marketing que pode ser considerado responsável, pela veracidade e 

integridade das afirmações, além de interagir com a comunidade através de 

palestras sobre temas relevantes e participar de campanhas de interesse 

social. 

7.1 Recomendações 

 

 Dentro da visão de que a avaliação tem, dentre seus objetivos, tornar-se um 

elemento para a tomada de decisões, tanto na direção da melhoria dos diversos programas 

educacionais quanto no julgamento de sua execução, a partir de toda a análise 

desencadeada neste trabalho e com o fim de contribuir para o aperfeiçoamento institucional 

da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro, recomenda-se as seguintes ações: 

 Tornar mais incisiva a ação do coordenador de curso no sentido de fiscalizar mais 

efetivamente o planejamento das aulas, a organização da carga horária e o 

desenvolvimento de todo o programa da disciplina. 

 Fiscalizar com mais veemência a ação do professor na utilização dos resultados da 

avaliação para retroalimentar e consolidar os aprendizados discentes. 

 Investir em recursos didáticos para melhorar a qualidade das aulas. 

 Acompanhar, por meio da ação do coordenador, se os aspectos transversais (sociais, 

ambientais, culturais, éticos, científicos etc.) relacionados aos conteúdos da 

disciplina estão sendo ministrado nas aulas. 

 Ampliar a contratação de professores com nível de mestrado. 

 Melhorar o acervo e, se possível, as condições físicas da biblioteca. 

 Melhorar sensivelmente a orientação e as atividades organizadas para o 

desenvolvimento dos projetos e estágios. 

 Melhorar de forma significativa a orientação do trabalho de conclusão de curso 

(TCC). 

 Dar especial atenção às aulas práticas, sobretudo na carga horária, nas condições 

físicas e na orientação docente. 
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 Supervisionar as atividades complementares. 

 

À vista de tudo o que foi exposto, é conveniente observar que este trabalho não teve 

a pretensão de esgotar a análise sobre a avaliação institucional na Faculdade de Tecnologia 

Darcy Ribeiro, senão contribuir para a abertura de um processo novo de captação constante 

de dados e informações, que propiciem a correta tomada de decisões por parte da direção, 

no sentido de perseguir sempre a qualidade do ensino ministrado em alto nível.  

Talvez por isso, caiba recordar o que nos diz o eminente pensador ítalo-brasileiro 

Pietro Ubaldi (2001, p.426), quando afirma que “não se pode subir a escada das ascensões 

senão degrau por degrau, solidificando, antes, as bases”.  

Por isso e em virtude do alto nível de concorrência da educação superior no Estado 

do Ceará, é conveniente à Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro iniciar, através da 

avaliação institucional, um processo de mudanças no seu planejamento, na maneira de agir, 

na formulação de novos objetivos e, principalmente, na crença de que pode melhorar cada 

vez mais a qualidade do ensino que oferta, a estrutura física e o nível de seus professores. 
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APÊNDICE I 

QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  PPAARRAA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOOCCEENNTTEE  PPEELLOO  DDIISSCCEENNTTEE  DDAA  FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  

TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  DDAARRCCYY  RRIIBBEEIIRROO  

  DDAADDOOSS  SSOOBBRREE  OO  RREESSPPOONNDDEENNTTEE  

CURSO:  __________________________________________   SEXO: M (   ) F  (   )  IDADE: ________ 

DISCIPLINA:  ________________________________________________________________________ 

Nº DE SEMESTRES EM QUE É ALUNO DO CURSO: ____________ 

NNaa  ssuuaa  ooppiinniiããoo,,  ddeennttrree  aass  aaççõõeess  ddoo  pprrooffeessssoorr  qquuee  ssããoo  ddeesseemmppeennhhaaddaass  nnaa  FFaaccuullddaaddee,,  aassssiinnaallee  aass  

ooppççõõeess  eemm  uummaa  eessccaallaa  ddee  00  aa  1100,,  rreeffeerreennttee  aaoo  ggrraauu  ddee  ffrreeqquuêênncciiaa  oouu  iinntteennssiiddaaddee  ccoomm  qquuee  ssããoo  

ddeesseemmppeennhhaaddaass  ppoorr  eessssee  pprrooffiissssiioonnaall..  OO  vvaalloorr  ““00””  ((zzeerroo))  rreeffeerree--ssee  àà  aauussêênncciiaa  ddee  aaççããoo  ee  oo  vvaalloorr  1100  oo  ddee  

mmaaiioorr  iinntteennssiiddaaddee  ddaa  aaççããoo..  

  AAssppeeccttoo  11  ––  PPllaanneejjaammeennttoo  ddaass  AAttiivviiddaaddeess  ddee  EEnnssiinnoo  Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

11  PPllaanneejjaa  aass  aauullaass  ccoomm  pprreecciissããoo  ee  ccllaarreezzaa..  

  
  

22  OOrrggaanniizzaa  aa  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa  ddaa  ddiisscciipplliinnaa  ppaarraa  qquuee  sseejjaa  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  uummaa  

aapprreennddiizzaaggeemm  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..  
  

33  DDeesseennvvoollvvee  ttooddoo  oo  pprrooggrraammaa  ddaa  ddiisscciipplliinnaa  ee  oo  ttrraannssmmiittee  ccoomm  ccllaarreezzaa  ppaarraa  ooss  

aalluunnooss  aattéé  aa  pprriimmeeiirraa  sseemmaannaa  ddee  aauullaa..  
  

  

  AAssppeeccttoo  22  --  AAttiivviiddaaddeess  eemm  SSaallaa  ddee  AAuullaa  ee//oouu  LLaabboorraattóórriioo  Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

44  UUssaa  ooss  rreessuullttaaddooss  ddaa  aavvaalliiaaççããoo  ppaarraa  rreettrrooaalliimmeennttaarr  ee  ccoonnssoolliiddaarr  ooss  aapprreennddiizzaaddooss  

ddiisscceenntteess..  
  

55  CCuummpprree  ccoomm  oo  pprrooggrraammaa  ddaa  ddiisscciipplliinnaa..  

  
  

6 Utiliza procedimentos didáticos adequados ao(s) objetivo(s) da disciplina.    

7 Evidencia domínio do conteúdo da disciplina que ministra    

8 Cumpre a metodologia estabelecida no planejamento de aulas da disciplina.    

99  Orienta com clareza os trabalhos solicitados.    

1100  Estabelece relação entre teoria e prática, respeitando as especificidades da 

disciplina.   
  

1111  Incentiva a autonomia intelectual dos discentes.    

1122  Destaca aspectos transversais (sociais, ambientais, culturais, éticos, científicos 

etc.) relacionados aos conteúdos da disciplina.  
  

1133  Mantém adequada postura ético-profissional na sala de aula.    

1144  ÉÉ  aassssíídduuoo  ààss  aauullaass    
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1155  Estabelece bom relacionamento acadêmico com os alunos.    

1166  Estabelece, de forma clara, os critérios para avaliação do aprendizado discente.     

1177  Utiliza formas de avaliação compatíveis com os objetivos e os conteúdos 

ministrados.  
  

  

  

  AAssppeeccttoo  33  --  AAuuttooaavvaalliiaaççããoo  DDiisscceennttee  Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

1188  Tenho apresentado bom desempenho nas disciplinas do semestre.    

1199  Sou assíduo (a) às aulas.    

20   Sou pontual às aulas 

 
  

21 Presto atenção às aulas e sou participativo quando o professor propõe discussões 

sobre a matéria.  
  

2222  Utilizo a biblioteca para pesquisa e estudos.    

2233  Sou disciplinado (a) e respeito as regras de conduta em sala de aula.    

2244  TTeennhhoo  uumm  bboomm  rreellaacciioonnaammeennttoo  ccoomm  ooss  aalluunnooss  ee  pprrooffeessssoorreess  ddee  ssaallaa..    

2255  CCoonnhheeççoo  ooss  pprroocceeddiimmeennttooss  aaccaaddêêmmiiccooss  ddaa  FFaaccuullddaaddee..    

  

    

AAssppeeccttoo  44  ––  AAvvaalliiaaççããoo  ddooss  aalluunnooss  ssoobbrree  PPrroojjeettooss  ee  EEssttáággiiooss  
Grau de freqüência ou 

intensidade 

 0 a 10  

2266  A carga horária destinada ao projeto/estágio é adequada. 

  
  

2277  Os professores orientadores são claros e precisos nos assuntos relacionados ao 

projeto/estágio.  
  

28 As atividades organizadas para o desenvolvimento do projeto/estágio são 

adequadas.  
  

    

AAssppeeccttoo  55  ––  AAvvaalliiaaççããoo  ddooss  aalluunnooss  ssoobbrree  oo  TTCCCC  
Grau de freqüência ou 

intensidade 

 0 a 10  

2299  A carga horária destinada ao TCC é adequada.    

3300  Os professores orientadores são claros e precisos nos assuntos relacionados ao 

TCC.  
  

3311  As atividades organizadas para o desenvolvimento do TCC são adequadas. 
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AAssppeeccttoo  66––  AAvvaalliiaaççããoo  ddooss  aalluunnooss  ssoobbrree  aass  AAuullaass  PPrrááttiiccaass    
Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

3322  A carga horária destinada as aulas práticas são adequadas. 

  
  

3333  Os professores orientadores são claros e precisos nos assuntos relacionados as 

aulas práticas.  
  

3344  As atividades organizadas para o desenvolvimento as aulas práticas são 

adequadas.  
  

3355  As condições físicas disponíveis são adequadas para a realização das aulas 

práticas.  
  

    

AAssppeeccttoo  77––  AAvvaalliiaaççããoo  ddooss  aalluunnooss  ssoobbrree  AAttiivviiddaaddeess  CCoommpplleemmeennttaarreess    
Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10  

3366  SSoouu  eennccaammiinnhhaaddoo  ppaarraa  rreeaalliizzaarr  aattiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarreess..  

  
  

3377  RReeccoonnhheeççoo  aa  iimmppoorrttâânncciiaa  ddaass  aattiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarreess..  

  
  

 

 

    

AAssppeeccttoo  88  ––  NNíívveell  ddee  ssaattiissffaaççããoo  ddooss  aalluunnooss  ssoobbrree  aa  aattiivviiddaaddee  ddee  EEnnssiinnoo  

  

Grau de freqüência 

ou intensidade 

0 a 10 

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  nnoo  CCuurrssoo  eemm  qquuee  eessttoouu  mmaattrriiccuullaaddoo    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  oo  eennssiinnoo  ddaa  FFaaccuullddaaddee    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  oo  aatteennddiimmeennttoo  aaoo  aalluunnoo    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  aaççããoo  ddaa  DDiirreeççããoo  ddaa  FFaaccuullddaaddee    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  aaççããoo  ddaa  ccoooorrddeennaaççããoo  ddoo  CCuurrssoo    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  MMaattrriizz  CCuurrrriiccuullaarr    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  eexxppeeccttaattiivvaa  eemm  rreellaaççããoo  aaoo  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaallhhoo    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  ooss  pprrooffeessssoorreess  ddoo  ccuurrssoo    

 

    

AAssppeeccttoo  99  ––  NNíívveell  ddee  ssaattiissffaaççããoo  ddooss  aalluunnooss  ssoobbrree  aa  EEssttrruuttuurraa  FFííssiiccaa  ddaa  

FFaaccuullddaaddee  

  

Grau de freqüência ou 

intensidade 

 0 a 10  

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  eessttrruuttuurraa  ffííssiiccaa  ddaa  FFaaccuullddaaddee    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  BBiibblliiootteeccaa    
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EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aass  ssaallaass  ddee  aauullaa    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  ooss  rreeccuurrssooss  ppeeddaaggóóggiiccooss    
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APÊNDICE II 

QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  PPAARRAA  AAUUTTOOAAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  DDOOCCEENNTTEE  DDAA  FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  

DDAARRCCYY  RRIIBBEEIIRROO  

  DDAADDOOSS  SSOOBBRREE  OO  RREESSPPOONNDDEENNTTEE  

CURSO: ____________________________________________________________SEXO: (   ) M  (   ) F 

TITULAÇÃO:________________________________________________________________________  

TEMPO NA FACULDADE:_____________________________________________________________ 

FORMA DE CONTRATAÇÃO: HORISTA (     )  EFETIVO (      ) 

  

NNaa  ssuuaa  ooppiinniiããoo,,  ddeennttrree  aass  ssuuaass  aaççõõeess  ccoommoo  pprrooffeessssoorr,,  qquuee  ssããoo  ddeesseemmppeennhhaaddaass  nnaa  FFaaccuullddaaddee,,  

aassssiinnaallee  aass  ooppççõõeess  eemm  uummaa  eessccaallaa  ddee  00  aa  1100,,  rreeffeerreennttee  aaoo  ggrraauu  ddee  ffrreeqquuêênncciiaa  oouu  iinntteennssiiddaaddee  ccoomm  qquuee  ssããoo  

ddeesseemmppeennhhaaddaass  ppoorr  vvooccêê..  OO  vvaalloorr  ““00””  ((zzeerroo))  rreeffeerree--ssee  àà  aauussêênncciiaa  ddee  aaççããoo  ee  oo  vvaalloorr  1100  oo  ddee  mmaaiioorr  

iinntteennssiiddaaddee  ddaa  aaççããoo..    

  AAssppeeccttoo  11  ––  PPllaanneejjaammeennttoo  ddaass  AAttiivviiddaaddeess  ddee  EEnnssiinnoo  Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

11  PPllaanneejjoo  aass  aauullaass  ccoomm  pprreecciissããoo  ee  ccllaarreezzaa..    

22  OOrrggaanniizzoo  aa  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa  ddaa  ddiisscciipplliinnaa  ppaarraa  qquuee  sseejjaa  ssuuffiicciieennttee  ppaarraa  uummaa  

aapprreennddiizzaaggeemm  ssiiggnniiffiiccaattiivvaa..  
  

33  DDeesseennvvoollvvoo  ttooddoo  oo  pprrooggrraammaa  ddaa  ddiisscciipplliinnaa  ee  oo  ttrraannssmmiittoo  ccoomm  ccllaarreezzaa  ppaarraa  ooss  

aalluunnooss  aattéé  aa  pprriimmeeiirraa  sseemmaannaa  ddee  aauullaa..  
  

44  PPaarrttiicciippoo  ddaass  rreeuunniiõõeess  ccoomm  aa  ggeessttããoo  ee  ddeemmaaiiss  pprrooffeessssoorreess    

  

  

  AAssppeeccttoo  22  ––  AAttiivviiddaaddeess  eemm  SSaallaa  ddee  AAuullaa  ee//oouu  LLaabboorraattóórriioo  Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

55  UUssoo  ooss  rreessuullttaaddooss  ddaa  aavvaalliiaaççããoo  ppaarraa  rreettrrooaalliimmeennttaarr  ee  ccoonnssoolliiddaarr  ooss  

aapprreennddiizzaaddooss  ddiisscceenntteess..  
  

66  CCuummpprroo  ccoomm  oo  pprrooggrraammaa  ddaa  ddiisscciipplliinnaa..    

7 Utilizo procedimentos didáticos adequados ao(s) objetivo(s) da disciplina.    

6 Evidencio domínio do conteúdo da disciplina que ministro.    

8 Cumpro a metodologia estabelecida no planejamento de aulas da disciplina.    

99  Oriento com clareza os trabalhos solicitados.    

1100  Estabeleço relação entre teoria e prática, respeitando as especificidades da 

disciplina.   
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1111  Incentivo a autonomia intelectual dos discentes.    

1122  Destaco aspectos transversais (sociais, ambientais, culturais, éticos, científicos 

etc.) relacionados aos conteúdos da disciplina.  
  

1133  Mantenho adequada postura ético-profissional na sala de aula.    

1144  SSoouu  aassssíídduuoo  ee  ppoonnttuuaall  ààss  aauullaass    

1155  Estabeleço bom relacionamento acadêmico com os alunos.    

1166  Estabeleço, de forma clara, os critérios para avaliação do aprendizado discente.     

1177  Utilizo formas de avaliação compatíveis com os objetivos e os conteúdos 

ministrados.  
  

1188  Tenho apresentado bom desempenho nas disciplinas do semestre.   

1199  TTeennhhoo  aauuttoonnoommiiaa  eemm  mmiinnhhaa  ddiiddááttiiccaa..    

20 AA  ggeessttããoo  ccoossttuummaa  eessccuuttaarr  mmiinnhhaass  ssuuggeessttõõeess..    

2211  OOss  rreeccuurrssooss  ddiiddááttiiccooss  ddaa  FFaaccuullddaaddee  ssããoo  aaddeeqquuaaddooss  ààss  mmiinnhhaass  aauullaass..    

2222  TTiivvee  ccoonnttaattoo  ccoomm  oo  PPPPCC  ddoo  ccuurrssoo..    

2233  SSiinnttoo--ssee  bbeemm  aaccoommppaannhhaaddoo  ppeelloo  CCoooorrddeennaaddoorr  ddoo  CCuurrssoo    

  

  

  AAssppeeccttoo  33  ––  NNíívveell  ddee  SSaattiissffaaççããoo  ddooss  PPrrooffeessssoorreess  ssoobbrree  aa  aattiivviiddaaddee  ddee  

EEnnssiinnoo  

Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  oo  eennssiinnoo  ddaa  FFaaccuullddaaddee    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  oo  aatteennddiimmeennttoo  aaoo  pprrooffeessssoorr    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  oo  aatteennddiimmeennttoo  aaoo  aalluunnoo    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  aaççããoo  ddaa  DDiirreeççããoo  ddaa  FFaaccuullddaaddee    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  aaççããoo  ddaa  ccoooorrddeennaaççããoo  ppeeddaaggóóggiiccaa  

  
  

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  MMaattrriizz  CCuurrrriiccuullaarr    

 

  AAssppeeccttoo  44    ––  NNíívveell  ddee  SSaattiissffaaççããoo  ddooss  PPrrooffeessssoorreess  ccoomm  aa  EEssttrruuttuurraa  FFííssiiccaa  ddaa  

FFaaccuullddaaddee  

Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  eessttrruuttuurraa  ffííssiiccaa  ddaa  FFaaccuullddaaddee    
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EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  BBiibblliiootteeccaa    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aass  SSaallaass  ddee  aauullaa    

EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  ooss  RReeccuurrssooss  ppeeddaaggóóggiiccooss    
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APÊNDICE III 

QQUUEESSTTIIOONNÁÁRRIIOO  PPAARRAA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  PPEELLOO  DDIIRREETTOORR  EE  CCOOOORRDDEENNAADDOORREESS  

DDEE  CCUURRSSOO  DDAA  FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  DDAARRCCYY  RRIIBBEEIIRROO  

  DDAADDOOSS  SSOOBBRREE  OO  RREESSPPOONNDDEENNTTEE  

FORMAÇÃO: ______________________________________   SEXO: M (   ) F  (   )  IDADE: ________ 

TEMPO DE DIREÇÃO/COORDENAÇÃO: 

  

NNaa    ssuuaa  ooppiinniiããoo,,  ddeennttrree  aass  aaççõõeess  qquuee  ssããoo  ddeesseennvvoollvviiddaass  nnaa  FFaaccuullddaaddee,,  aassssiinnaallee  aass  ooppççõõeess  eemm  uummaa  

eessccaallaa  ddee  00  aa  1100,,  rreeffeerreennttee  aaoo  ggrraauu  ddee  ffrreeqquuêênncciiaa  oouu  iinntteennssiiddaaddee  ccoomm  qquuee  ssããoo  ddeesseemmppeennhhaaddaass..  OO  vvaalloorr  ““00””  

((zzeerroo))  rreeffeerree--ssee  àà  aauussêênncciiaa  ddee  aaççããoo  ee  oo  vvaalloorr  1100  oo  ddee  mmaaiioorr  iinntteennssiiddaaddee  ddaa  aaççããoo..  

  AAssppeeccttoo  11  ––  PPllaanneejjaammeennttoo  ddaass  AAttiivviiddaaddeess    Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

11  OO  PPllaannoo  ddee  DDeesseennvvoollvviimmeennttoo  IInnssttiittuucciioonnaall  ddaa  FFaaccuullddaaddee  eessttáá  eemm  ccoonnssoonnâânncciiaa  

ccoomm  ssuuaa  mmiissssããoo  ee  oobbjjeettiivvooss  

  

  

22  OO  PPllaannoo  PPeeddaaggóóggiiccoo  IInnssttiittuucciioonnaall  ffooii  eellaabboorraaddoo  aa  ppaarrttiirr  ddee  aammppllaa  ddiissccuussssããoo  ccoomm  

ccoooorrddeennaaddoorreess  ee  pprrooffeessssoorreess  ddaa  FFaaccuullddaaddee  
  

33  AA  FFaaccuullddaaddee  ddiissppõõee  ee  aattuuaalliizzaa  uumm  PPllaanneejjaammeennttoo  EEssttrraattééggiiccoo  ppaarraa  ssuuaass  aaççõõeess    

  

  AAssppeeccttoo  22  --  AAttiivviiddaaddeess  ddee  EEnnssiinnoo  Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

44  AAccoommppaannhhaa  oo  ppllaanneejjaammeennttoo  ee  aa  oorrggaanniizzaaççããoo  ddaa  ccaarrggaa  hhoorráárriiaa  ddaa  ddiisscciipplliinnaa      

55  AAccoommppaannhhaa  oo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddoo  pprrooggrraammaa  ddaa  ddiisscciipplliinnaa  ee  aa  ssuuaa  ttrraannssmmiissssããoo  

ccoomm  ccllaarreezzaa  aaooss  aalluunnooss  

  

  

6 Acompanha o uso de procedimentos didáticos adequados ao(s) objetivo(s) da 

disciplina.  
  

7 Acompanha o domínio do conteúdo da disciplina ministrada pelo professor 

  

  

88  Verifica a metodologia estabelecida no planejamento de aulas da disciplina pelo 

professor 

  

  

99  Estabelece bom relacionamento acadêmico com os alunos e professores    

1100  Verifica se as formas de avaliação adotadas pelo professor são compatíveis com 

os objetivos e os conteúdos ministrados.  
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  AAssppeeccttoo  33--  AAuuttooaavvaalliiaaççããoo  ddoo  DDiirreettoorr  Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

1111  EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  ooss  CCuurrssooss  mmiinniissttrraaddooss  nnaa  FFaaccuullddaaddee 

  
  

1122  EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  oo  nníívveell  ddooss  pprrooffeessssoorreess  ddaa  FFaaccuullddaaddee    

13 EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  oo  aatteennddiimmeennttoo  ddaaddoo  aaoo  aalluunnoo  

 
  

14 EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  oo  aatteennddiimmeennttoo  ddaaddoo  aaoo  pprrooffeessssoorr  

 
  

15 EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  aaççããoo  ddaa  ccoooorrddeennaaççããoo  ddoo  CCuurrssoo    

1166  EEssttoouu  ssaattiissffeeiittoo  ccoomm  aa  eessttrruuttuurraa  ffííssiiccaa  ddaa  FFaaccuullddaaddee    

1177  SSoouu  rreessppoonnssáávveell  eemm  bbuussccaarr  ffoonntteess  aalltteerrnnaattiivvaass  ddee  rreeccuurrssooss  ppaarraa  aa  FFaaccuullddaaddee    

1188  AAccoommppaannhhoo,,  ccoommoo  ddiirriiggeennttee,,  aa  ffuunnççããoo  ppeeddaaggóóggiiccaa  ddooss  ccoooorrddeennaaddoorreess  ddee  ccuurrssoo  

  
  

1199  
EEssttoouu  sseemmpprree  aattuuaalliizzaaddoo  ccoomm  aa  lleeggiissllaaççããoo  ddoo  EEnnssiinnoo  SSuuppeerriioorr  

  
  

2200  
AAccoommppaannhhoo  aa  vviinnccuullaaççããoo  ddoo  ccuurrssoo  ccoomm  ooss  aannsseeiiooss  ddoo  mmeerrccaaddoo  ddee  ttrraabbaallhhoo  

  
  

  

  AAssppeeccttoo  44  --  AAuuttooaavvaalliiaaççããoo  ddoo  CCoooorrddeennaaddoorr  Grau de freqüência ou 

intensidade 

0 a 10 

2211  Participo da elaboração e execução do PCC    

2222  Sou responsável pela qualidade e regularidade das avaliações desenvolvidas no 

curso  
  

23 Sou responsável por estimular a iniciação científica e a pesquisa entre professores 

e alunos 

 

  

24 Sou responsável pelo reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso 

junto ao Ministério da Educação 
  

25 Sou responsável por promover o marketing dos cursos    

2266  Sou responsável por envolver os professores e alunos em programas de extensão    

2277  SSoouu  rreessppoonnssáávveell  ppeelloo  ddeesseennvvoollvviimmeennttoo  ddaass  aattiivviiddaaddeess  ccoommpplleemmeennttaarreess  ddoo  ccuurrssoo    

2288  GGoozzoo  ddee  aauuttoonnoommiiaa  ppaarraa  aarrttiiccuullaarr  ee  mmoobbiilliizzaarr  aa  eeqquuiippee  ppaarraa  oo  êêxxiittoo  ddee  ssuuaass  

ffuunnççõõeess  
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AAssppeeccttoo  55  ––  AAvvaalliiaaççããoo  ssoobbrree  aa  RReessppoonnssaabbiilliiddaaddee  SSoocciiaall  ddaa  FFaaccuullddaaddee  
Grau de freqüência ou 

intensidade 

 0 a 10  

2299  A Faculdade desenvolve projetos de responsabilidade social 

  
  

3300  Os professores e alunos são engajados em projetos de responsabilidade social da 

Faculdade  
  

31 Os alunos são motivados na Faculdade a desenvolverem ações de natureza social, 

com vistas à sua formação como cidadãos  
  

3322  As atividades organizadas para o desenvolvimento do trabalho de 

responsabilidade social  são adequadas. 
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APÊNDICE IV 

EENNTTRREEVVIISSTTAA  PPAARRAA  AAVVAALLIIAAÇÇÃÃOO  IINNSSTTIITTUUCCIIOONNAALL  CCOOMM  OO  DDIIRREETTOORR  EE  CCOOOORRDDEENNAADDOORREESS  

DDEE  CCUURRSSOO  DDAA  FFAACCUULLDDAADDEE  DDEE  TTEECCNNOOLLOOGGIIAA  DDAARRCCYY  RRIIBBEEIIRROO  

  DDAADDOOSS  SSOOBBRREE  OO  RREESSPPOONNDDEENNTTEE  

FORMAÇÃO: ______________________________________   SEXO: M (   ) F  (   )  IDADE: ________ 

TEMPO DE DIREÇÃO/COORDENAÇÃO: 

Questão 1 – A Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro pratica algum processo de 

autoavaliação institucional? Caso positivo, como utiliza os resultados? 

 

Questão 2 – Como a direção da Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro acompanha o 

planejamento das atividades da Faculdade? 

 

Questão 3 – Como é desenvolvido o processo de formulação do Plano de 

Desenvolvimento Institucional (PDI) e do Plano Pedagógico do Curso (PCC) da 

Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro? 

 

Questão 4 – Os coordenadores de curso gozam de autonomia para desenvolverem  

seus trabalhos? 

 

Questão 5 – Como a Faculdade de Tecnologia Darcy Ribeiro se situa no campo da 

responsabilidade social? 

 


