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Introdução

A reflexão acerca das principais dificuldades da educação
superior brasileira, dentre as quais destacam-se: o debate em
torno à reforma da universidade, a preocupação pelo
stabelecimento de cotas para descendentes afro-brasíleíros
minorias, o dilema ensino público versus privado, o baixo

nível de financiamento do ensino público e seu conseqüente
ucateamento. as tendências e os modelos da avaliação
ducacional, são, todos eles, aspectos que vêm provocando

discussões nos diferentes fóruns, encontros, seminários e
onferências nos quais participam importantes atores

educacionais (TRINDADE, 2004). Em face dessa gama de
desafios, preteqdemos refletir acerca dos fundamentos e da
concepção do Sistema Nacional de Avaliação da Educação

uperior (SINAES),já que a avaliação educacional faz-se temá-
lica ordinária e corrente, em particular, no campo da educação
superior (DIASSOBRINNO&. RISTOFF,2003). Acerca do SINAES,
cabe mencionar a Jaegger Gama (2004), que destaca:

(...)o SINAESé um sistema autônomo de supervisão estatal
que busca integrar dimensões internas e externas,
particulares e globais dos diversos objetos e objetivos da
avaliação, propondo-se a ser som ativo e forrnativo.
quantitativo e qualitativo. Sua função explicitamente
regulatória tende a suprir a ausência do Estado no que diz
respeito ao aprimoramento das IES, seus objetivos e
funcionamento, e à reorientação do sistema de educação
superior de modo a atender asnecessidadesde uma nação
democrática e soberana.

I Este texto foi apresentado (i) no XXI Fórum de Pró-Reitores de Graduação, que foi
realizado nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2004, em Fortaleza, e (ii) numa mesa-
redonda composta por 15 especialistas da área, reunidos no Instituto Nacional de Pesquisas
Ilducacionais Anisio Teixeira (lNEP), nos dias 5 e 6 de dezembro de 2004, em Brasilia.
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Sua vigência implica criar novas regras de entrada, de
permanência e de saída do sistema, comprometendo-se a
não operar com a ideologia da competitividade, da concor-
rência e do sucesso individual, admitindo explicitamente
estar impregnado pela vontade de ajudar a construir uma
concepção de educação superior socialmente compro-
metida em seus objetivos e funções, oferecendo a garantia
de se balizar, em termos conceituais e políticos, por um
conjunto de principios, tais como o de que a educação é
um direito social e dever do Estado e que a vida das
instituições de educação deve se pautar por valores sociais
historicamente determinados. Preceitua, ainda, que a
avaliação implica regulação e controle, e que sua prática
social global, legítima, contínua e educativa deve ter respeito
à identidade e à diversidade (... ).

Nesse âmbito de debates em tomo dos problemas supra-
referidos, que são levados a cabo pelo Ministério da Educação
e pelos organismos de financiamento da educação, o texto
traz à baila reflexões acerca dos princípios, objetivos, critérios
e as caracteristicas mais marcantes do SINAESque, enquanto
proposta avaliativa, permitirà construir consciência nacional
em prol da implantação de nova cultura da avaliação
institucional, a partir da

integraçãodas dimensões interna e externa, particular e global.
somativa e formativa, quantitativa e qualitativa, e os diversos
objetos e objetivos da avaliação (SINAES,2003, p.71).

Ao longo do estudo sobre o SINAES,2nota-se, facilmente,
que este se fundamenta em princípios e objetivos ligados
diretamente aos interesses sociais da Educação Superior e
cuja implementação deverá ser, portanto, ensejada por todas
as Instituições do Ensino Superior (IES), sejam de carát r
público ou privado. Por exemplo, no caso da auto-avaliação
das instituições de ensino superior (IES),deverá esta atividade
ter caráter marcadamente participativo e democrático, isto "
haverá que se buscar ampla mobilização dos setor .
componentes dessas instituições educacionais para qu "

2 Para leitura de maior fundamentação acerca do SINAES, consultar a Revista da Rede (lt
Avaliação lnstitucional da Educação Superior (RAIES), que no Volume 9, Número I, (11

2004. aborda o tema de modo amplo e profundo.
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assim, seja possível atuação contundente dos seus membros:
os docentes, os discentes e os servidores técnico-
administrativos. Outros princípios que merecem destaque,
conforme cita Ristoff (2000): busca pelo "conhecimento global
da realidade educacional", que deve ser avaliada através de
diversos procedimentos metodológicos; adoção de indica-
dores quantitativos e qualitativos, por conta da cornplemen-
taridade e da riqueza de ambos; preocupação pela ética da
ação dos protagonistas, que deve estar presente durante todo
o desenrolar da atividade avaliativa; afirmação da prescin-
dibilidade de comparar as IES, ou seja, a comparabilidade
que se deve fazer é entre o estado atual da IESe o seu passado
imediato, com vistas ao planejamento das suas ações
institucionais futuras (ANDRlOLA, 2004).

Outrossim, cabe destacar que o SINAES integra três
diferentes métodos para avaliar os principais aspectos ou
dimensões da realidade educacional:

a) Avaliação dos Cursos de Graduação: avalia os cursos de
graduação por meio de instrumentos e procedimentos
que incluem visitas in loco de comissões externas;

b) Avaliação do Desempenho dos Estudantes (ENADE):
aplica-se aos estudantes do final do primeiro e do
último ano do curso, estando prevista a utilização de
procedimentos amostrais;

c) Avaliação das Instituições de Educação Superior: é o
centro de referência e articulação do sistema de
avaliação e se desenvolve em duas etapas principais:
(i) auto-avaliação, que deve ser coordenada pela
Comissão Própria de Avaliação (CPA) de cada IES;
(ii) avaliação externa, que será realizada por comissões
designadas pelo Instituto de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (lNEP),segundo diretrizes
estabelecidas pela Comissão Nacional de Avaliação da
Educação Superior (CONAES).

Sendo o Coordenador da Comissão Própria de Avaliação
(CPA)de respeitável Instituição Federal de Educação Superior
(lFES),a Universidade Federal do Ceará (UFC),que é referência
no ámbito das regiões Norte e Nordeste do Brasil. enfocareí.
a partir de agora, os desafios, as conseqüências e as
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necessidades que se apresentam ou que se vislumbram,
nesse momento antecedente à auto-avaliação ou a avaliação
institucional propriamente dita. Antes, porém, abordarei alguns
aspectos inerentes às CPA's.

Funções e Papéis das Comissões Próprias de Avaliação (CPA's)

De acordo com o documento da Comissão de Avaliação
da Educação Superior (CONAES)intitulado Diretrizes para a
avaliação das Instituições de Ensino Superior, que foi publicado
em 26jVIIIj2004, as Comissões Próprias de Avaliação (CPA's)
integram o Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Superior (SINAES).Estabelecem, as CPA's, um elo com este
último, ou seja, permitem associar seu projeto especifico de
avaliação institucional ao conjunto do sistema de educação
superior do pais.

Aclara, ainda, o mencionado documento, que as CPA's
serão responsáveis pela "condução dos processos de
avaliação internos, da sistematização e da prestação das
informações, que venham a ser solicitadas pelo INEP".3
Emerge, então, papel crucial das CPA'sna elaboração e desen-
volvimento de proposta de auto-avaliação, em consonãncia
com os interesses da coletividade acadêmica. Ressalte-se,
nesse momento, que a CPA é órgão de representação
acadêmica e não da administração da instituição. Sendo assim,
para assegurar sua legitimidade junto à comunidade
acadêmica, é recomendável que os partícipes ou atores
institucionais sejam consultados durante o processo de
escolha dos seus membros. Tal se faz necessário, pois, sem
o envolvimento da comunidade, a avaliação deixará de
caracterizar-se como atividade democrática e participativa.

Ainda no tocante à sua composição, deverá a CPAcontar
com a participação de todos os segmentos da comunidade
acadêmica, bem como de representantes da sociedade civil
organizada. Aclare-se que os órgãos colegiados superiores
da instituição definirão o modo de organização, a quantidade
de membros e a dinãmica de funcionamento. Após haver sido
constituída a CPA, o seu funcionamento deverá prever

, Art. Ii da Lei n2 10.861, de 14 de abril de 2004.
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estratégias que levem em consideração as características
intrínsecas da instituição, seu porte e as experiências
anteriores no campo da avaliação institucional.

Desafortunadamente, o caminho das CPA'sserá bastante
difícil, com obstáculos, dificuldades e desafios inerentes à larga
caminhada que se vislumbra até a consecução da auto-avaliação
institucional. A seguir são abordados alguns desses desafíos.

Principais Desafios que se Apresentam às CPA's

Como mencionamos, inúmeros desafios se apresentam
às Comissões Próprias de Avaliação (CPA's) nesse caminhar
rumo a execução da auto-avaliação institucional. O primeiro
deles refere-se à imperiosa necessidade de sensibilizar a
comunidade intema acerca da temática; o segundo tratará do
incentivo ao engajamento democrático dos atores
institucionais.

Sensibiliza~ão da Comunidade Interna

A sensibilização da comunidade Interna+ acerca da
relevãncia da avaliação ínstítucional. deverá dar prioridade
ao alcance de dois objetivos absolutamente imprescindíveis
ao seu êxito:

(i) incrementar o grau de informação a respeito da nova
sistemática avaliativa e, por conseguinte, do novo
paradigma teórico que a fundamenta; (ii) destruir o
estereótipo da avaliação educacional como sinônimo de
punição e estabelecimento de ranking.

• Compreendemos a sensibilização como atividade que ultrapassa a idéia de negociação,
conforme propõe Requena (1995). Segundo essa autora, a negociação é o critério
inicial que deve ser enfatizado. quando se fala de avaliação institucional, caracterizada
pelos diálogos e acordos subjacentes ao processo avalíativo, cujos sujeitos implicados
são os avaliadores e os atores institucionais. As negociações deverão ser estabeleci das
durante todo o processo de avaliação, com o objetivo de evitar rejeições, reticências,
prejuízos e falsas expectativas dos distintos coletivos da instituição educacional.
objeto da avaliação. Asensibilização tem todas essas característlcas. porém é acrescida
do principio da ação pedagógica, isto é, a idéia de que ao mesmo tempo em que se
abrem espaços de discussão entre os vãrios atores institucionais, aproveita-se para
forrná-los numa visão humanista, ética e técnica da avaliação educacional, desfazendo
mitos e extinguindo estereótipos acerca da mesma. Fonte: REQUENA,A.T.Unmodelo
de evaluación para centros no universitarios. Comunidad Educacional. septiembre-
octubre. p. 25-3 L Madrid, 1995.
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Observamos, desse modo, que a tarefa de sensibilizar a
comunidade interna implicará, quase necessariamente,
reeducá-Ia acerca dos fundamentos epistemológicos,
teóricos e éticos da avaliação educacional, dos conceitos e
das funções. A sensibilização da comunidade interna
transforma-se, portanto, em atividade de natureza educativa.

O segundo ato da sensibilização implicará o esclare-
cimento, à comunidade acadêmica, de que a avaliação
educacional, no novo paradigma inaugurado com o surgimento
do SINAES, não significa punição, é sinónírno. isto sim, de
reflexão e discussão coletiva, revestindo-se, desse modo, no
ponto de partida para o aprimoramento institucional. Em outros
termos: cabe aos atores institucionais buscar a melhoria ou a
otimização da realidade educacional a partir de profunda
reflexão acerca dos resultados da avaliação institucional.

Deve-se destacar, ainda, que a reflexão acerca dos
resultados reveste-se, por si só, em atividade propiciadora
de certos cãmbios individuais. Por exemplo, pode-se imaginar
o coordenador do curso de graduação que, deparando-se com
dados comprometedores acerca dos níveis de evasão discente
e reprovações verificados em seu curso, adote posturas
diferenciadas, tais como: (i) tentar engajar mais fortemente
os seus colegas docentes na tarefa de acompanhamento dos
recém-ingressos; (ii) planejar atividades que visem a
incrementar o grau de informação dos recém-ingressos acerca
do curso, do currículo. das atividades de investigação,
extensão e monitorias; (iii) rever os conteúdos curriculares à
luz das novas tendências e necessidades sociais e do mercado
de trabalho local, regional e nacional; (iv) tentar que os colegas
reflitam acerca da sua práxis docente, visando dotá-Ia de maior
grau de compromisso institucional e responsabilidade
acadêmica. Enfim, o exemplo representa os cámbios ou
modificações que poderão vir a ser observados e efetivados
no nível rnícro. isto é, no nível das individualidades e dos
microespaços. No entanto, necessitamos que essas
transformações dêem-se nos níveis macro. Como consegui-to
é o que tentaremos demonstrar através da discussão presente
no próximo tópico.
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Incentivo ao Engajamento Democrático dos Atores Institucionais

Efetivar mudanças na consciência institucional acerca do
papel e da relevãncia da avaliação educacional significará, na
minha opinião, buscar ampla mobilização acadêmica nas
discussões que deverão acontecer no ãmbito interno da IES.
Os espaços destinados aos seminários e encontros internos
devem integrar, de modo democrático, os três grandes
segmentos representativos da IES, quais sejam: os discentes,
os docentes e os servidores técnico-administrativos. Buscar
o apoio desses três grupos de atores institucionais é tarefa
Imprescindível. que marcará a diferença entre processo
avaliativo transparente, democrático e partícípatívo. e outro
obscuro, centralizador e antidemocrático.

As discussões internas que visem dotar a comunidade
acadêmica de um rol de relevantes informações acerca da
avaliação educacional. do seu papel, das suas funções e dos
seus princípios, trarão consigo a mobilização dos agentes
dessa mesma comunidade. Fazendo uma metáfora dessa
situação com o preparo de uma boa comida, é como se os
ingredientes que dão aroma e sabor começassem a ser
adicionados pelo cozinheiro, aos poucos, aos elementos
básicos do prato em preparo. O aroma começará a revelar
sinais olfativos aos comensais, que deverão salivar e desejar
saboreá-lo. O sabor será observado somente após o preparo
do prato; nessa ocasião os comensais poderão delícíar-se com
o mesmo. Ah, em tempo: o cozinheiro é a CPA; o prato
principal é o resultado da auto-avaliação institucional. Como
um bom cozinheiro, a CPAdeverá preocupar-se em não deixar
a comida queimar, ficar demasiadamente salgada ou
apimentada. Paratal, deverá "intervir durante todo o processo"
de seu preparo. Vê-se, portanto, outra relevante função da
CPA: "corrigir as estratégias adotadas para a auto-avaliação
institucional durante a marcha do próprio processo avaliatívo".
Para tal. há que se buscar a participação dos atores ínstí-
tucionais através da mobilização.

Mobilizar significará, assim, estabelecer estratégias de
engajamento que possibilitem a efetivação de mudanças, que
deverão ocorrer no ãmbito dos macrosetores da instituição.
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Assim, por exemplo, a mobilização dos agentes acadêmicos
responsáveis por um curso qualquer afetará positivamente,
assim o esperamos, os cursos circunvizinhos que, por seu turno,
"contaminarão" esferas superiores, tais como departamentos
acadêmicos, centros, faculdades, pró-reitorias, etc. A bola de
neve começa, então, a mover-se e a "engrossar". Essabola de
neve chama-se consciência institucionaJ, conforme Belloni
(2000); quando estiver em movimento, significará que os
cámbios advindos da mobilização começarão a surtir os efeitos
desejados, quais sejam:

despertar nos atores institucionais a necessidade do
engajamento e da participação ativa, sem os quais o
processo de avaliação instítucíonal negará a desejável
característica de atividade partícipativa e democrática
(RISTOFF,2000).

Terá engrossado o suficiente, a tal bola de neve, quando a
ampla maioria dos agentes ou dos atores institucionais
converter-se, de fato, em co-partícipes do processo de avaliação
institucional; atuar de modo diferenciado em sua práxis
cotidiana; estiver comentando acerca dos resultados da
avaliação institucional; refletir acerca das propostas de
aprimoramento institucional; cobrar dos gestores as saídas
visualizadas. Estamos falando, portanto, da mais visível
conseqüência da avaliação institucional: incremento da
consciência política dos atores institucionais, aspecto que
abordaremos em seguida.

Conseqüências Políticas Derivadas da Avalia~ão Institucional

Todo e qualquer ato avaliativo gera efeitos políticos, já
nos dizia Lee J. Cronbach nos idos de 1960 (VIANNA, 2000).
Assim, num primeiro momento, a avaliação institucional
ocasionará à comunidade interna maior clareza quanto à
realidade educacional e, por conseguinte, maior grau de
consciência político-institucional. Tal fenômeno deverá refletir-se
em maiores cobranças direcionadas, sobretudo aos gestores,
pois com melhor e maior quantidade de informações à sua
disposição, poderá, a comunidade interna, debater e discutir
os temas de seu interesse, com maior grau de clareza e
conhecimento de causa.
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Desse modo, a mais visível consequencia política da
avaliação institucional será o municiamento da comunidade
interna com valioso arsenal de informações, ocasionando,
assim, maior grau de clareza acerca da instituição educacional
e, por conseguinte, maior participação nas discussões que
abordem os problemas e as dificuldades da mesma.

Caso isso de fato venha ocorrer, terá a avaliação instítu-
ciona!cumprido importante papel educativo, pois proporcionou
o aumento da consciéncia política e cidadã dos atores
institucionais. Trata-se, portanto, de uma tarefa eminen-
temente formativa.

Num segundo momento, a avaliação institucional deverá
servir ao "aprimoramento da realidade educacional avaliada".
Claro: sua função primordial é, ademais deconhecê-la e valorá-
Ia, melhorá-Ia naquilo que seja possível (ANDRIOLA &:.
McDONALD, 2003). Agora bem, alguns aspectos da realidade
institucional podem e devem ser aprimorados sem, no
entanto, haver aportes adicionais de financiamento. São
exemplos: a mudança da consciência da comunidade interna
acerca da importãncia da avaliação; o engajarnento dessa
mesma comunidade nas discussões e na busca de soluções
.inovadoras para alguns dos problemas institucionais
detectados; a maior eficácia na gestão; a maior facilidade no
planejamento estratégico à luz das informações brindadas
pela avaliação institucional; a mudança geral da práxis dos
atores institucionais - discentes, docentes e funcionários
técnico-administrativos.

Não obstante, existirão muitas outras dificuldades
institucionais que só poderão ser solucionadas a partir de
"maior financiamento institucional", tais como: melhorias na
estrutura física da instituição; construção de mais salas de
aula e laboratórios; manutenção e reposição dos equipamentos
de informática, audiovisuais, bibliográficos, culturais, etc.
Nesse segundo caso, haverá a imperiosa necessidade de
mudança na relação entre IES e sua mantenedora. No caso
das IFES, a relação com a mantenedora, o Ministério da
Educação e Cultura (MEC),deve sofrer algum tipo de cámbio
qualitativo, isto é, há que se buscar a sensibilização dessa
última com respeito ao insuficiente financiamento das primei-
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rasoAlteração nessa visão significará redefinição do papel
estratégico nacional das nossas IFES, que desempenham
relevante função social no combate às inúmeras mazelas
sociais resultantes do nosso subdesenvolvimento político.

De qualquer modo é preciso dar ênfase: "a auto-avaliação
institucional deverá ocasionar conseqüências políticas
importantes", seja no ãmbito interno da instituição, seja na
relação da mesma com a sua mantenedora e com a sociedade
civil. No caso interno, com maior consciência intelectual da
comunidade acadêmica, advírá maior cobrança junto aos
gestores por aprimoramentos institucionais que se façam
necessários. No caso externo, implicará mudanças no
relacionamento com as mantenedoras, ocasionando a
sensibilização das mesmas para os problemas de natureza
material e/ou estrutural, que exigirão maior aporte financeiro
para as suas respectivas resoluções. Ainda no ámbíto externo,
as relações da IES com a sociedade civil também deverão
sofrer importantes alterações. Passará,essa última, a contar
com valiosas informações acerca do papel social da IES,
cobrando-a, quando for o caso, de modo mais efetivo e com
maior conhecimento de causa. •

Para finalizar, é preciso que os gestores da IES tenham
clareza das conseqüências políticas advindas do auto-
conhecimento institucional e, desde logo, preparem espíritos
e mentes na busca de estratégias inovadoras, baratas e
eficientes que possam repercutir positivamente no ãmbito
interno e externo da IES.

Principais Necessidades que se Apresentam às CPA's

Para vencer os desafios e as dificuldades que se Ihes
apresentam, as CPA's devem ter clareza de algumas
necessidades que têm e que devem ser supridas a contento.
A primeira delas refere-se ao apoio incondicional da
administração central da lES. Nesse caso, há que se aclarar
alguns aspectos que revelam certo paradoxo. Ao mesmo
tempo em que se ressalta a imprescindibilidade de autonomia
da CPAfrente à IES,no tocante a sua práxis ou ao seu agir, fica
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patente a necessidade de contar com um mínimo de apoio
dessa mesma IES. Em outras palavras: a CPAtem autonomia
no seu agir, na busca pelas informações ou dados que lhes
sejam convenientes para cumprir com o julgamento acerca
das dimensões institucionais presentes no roteiro de auto-
avaliação, porém necessita de apoio mínimo para executar a
contento as funções que lhes foram atribuídas.

Apesar de ser um elemento de característica marcadamente
política, não há como garantir a realização da auto-avaliação
institucional participativa e fidedigna sem contar com o
mencionado apoio. Assim, necessário se faz a existência de
pessoal de apoio; espaço fisico para as reuniões; equipamentos
de informática paraa produçãode textos;arquivo paradocumentos
oficiais, textos relevantes de leitura, atas de reuniões, etc. Vê-se,
portanto, que também os gestores devem ser sensibilizados e
aclarados acerca da importância de apoiar a atuação das CPA's.

Ademais, há que se enfatizar para os gestores o valor
político, ético, técnico e profissional da atividade de avaliação
institucional, pois há inúmeras possibilidades quanto ao uso
dos seus resultados (SANTOROTRIGUEIRO,2004; EYNG,2004).
Mais uma vez revela-se, assim, a "imprescindibilidade da
formação educativa ou pedagógica", que é uma atividade
inerente à fase de sensibilização.

Segunda necessidade: "tempo mínimo para maturação
dos membros da CPAacerca da visão de avaliação institucional
que subjaz ao SINAES". Como um bom vinho necessita de
tempo mínimo para atingir a qualidade idealizada pelos
enólogos, o mesmo ocorre na área da avaliação educacional.
No ãmbito interno da CPA, isto é, no nível micro. necessário
se faz que haja um período adequado para as conversas, os
intercãmbios de idéias e opiniões, a troca de experiências
entre os membros das CPA'sacerca da avaliação ínstítucíonal.
pois tal atividade caracteriza-se como ato político. Ademais,
no ãmbito rnacro. isto é, no contexto institucional. também
haverá necessidade de tempo mínimo para discussões nos
espaços de representação dos diferentes segmentos organi-
zados: coordenações de cursos; departamentos; centros e
faculdades. sindicatos; conselhos universitários, dentre
outros. PERGAMUM
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Sendo assim, faz-se necessário que as percepções ideo-
lógicas acerca da atividade avaliativa sejam afinadas, limadas
buriladas, para que, desse modo, visões diferenciadas sejam
aproximadas; estereótipos acerca da avaliação institucional
sejam extintos; medos e temores individuais sejam
demovidos; dinãmica propícia ao trabalho em grupo seja
construida. solidificada e implementada. Enfim, faz-se mister
que um período mínimo probatório seja posto em marcha,
sob o perigo de a dinãmica do grupo - interna e externa à CPA
- não ser a mais propícia ou a mais desejada ao tipo de
atividade a que se vislumbra implementar.

Terceira necessidade: desejável seria, desde o meu ponto
de vista, "contar com pessoascom sólida formação humanística
e técnica, à frente das CPA's". Esse binómio composto pela
formação humanística somada à formação técnica em avaliação
educacional resultará, não tenho a menor dúvida, em
processos avaliativos de elevada repercussão interna e
externa.

Internamente, haverá clareza em onde se quer chegar
(finalidade), através de que meios (lnformaeées e procedi-
mentos), contando com que recursos (materiais e humanos,
sobretudo), com a ajuda de quem (atores institucionais) e com
que normas (ética do processo). A clareza em como deve ser
executado o processo avaliativo no seu todo permite, na minha
opinião, engajar com maior facilidade os atores institucionais.
Externamente, poderá haver o reconhecimento por setores
organizados da sociedade civil e outros segmentos sociais
da preocupação institucional com a regulação das suas
atividades académicas. Isto significará sinalizar para esta
mesma sociedade, da qual faz parte a IES, preocupação por
implementar uma visão institucional da educação como bem
público; adoção de transparência na gestão dos recursos
financeiros; engajarnento coletivo na busca de maior justiça
social na região; formação de consciência institucional ética
e comprometida com o constante aprimoramento institucional
(Cf. DIASSOBRINHO,2002).

Porém, não sejamos ingênuos: dada a extrema dificuldade
de contarmos com recursos humanos com o perfil supramen-
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cíonado, será inevitável a implementação de estratégias
alternativas. Desse fato, resulta a quarta necessidade das
CPA's: "intenso intercámbio de experiências na área da
avaliação educacional". Partindo do suposto de que as IES
são heterogêneas quanto aos seus princípios, suas atividades
acadêmicas, seus compromissos sociais e suas visões de
sociedade, também os membros das CPA's refletirão essas
diferenças. Haverá casos, sem sombra de dúvidas, em que a
IES não conte com nenhuma experiência prévia na área da
avaliação educacional e, sendo assim, provavelmente os
membros da sua CPA também se ressintam da mesma
experiência. Portanto, os gestores e os componentes da CPA
devam submeter-se, com certa freqüência, a situações de
características marcadamente educativa e formativa. Desse
modo, os encontros e/ou seminários regionais devem ser
encorajados, incentivados e apoiados, pois permitirão o
salutar intercãmbio de idéias e opiniões, ademais da
cooperação entre as IES, encorajando a construção de nova
consciência coletiva acerca da avaliação institucional.

À Guisa de Conclusão

Nessenovo contexto político-educacional pelo qual passa
o Brasil, faz-se necessário que as Instituições de Ensino
Superior (IES) participem ativamente da implementação do
SINAES.Possuidorasde ampla massa crítica, cabe-lhes mobili-
zar setores acadêmico-científicos, no ámbito nacional. para
discutir e refletir esse novo paradigma epistemológico da ava-
liação educacional, vislumbrado no SINAES. Justifica-se a
última afirmação por vários aspectos a seguir enumerados:

• concepção de avaliação como atividade que visa
aprimorar a realidade educacional valorada;

• julgamento da realidade educacional em todo o seu
espectro (visão holística) e complexidade (uso de
indicadores quantitativos e qualitativos), a partir da
reflexão de toda a comunidade interna da IESem tomo
dos dados avaliativos;

• idealiza a participação de todos os afetados pela IES
avaliada: comunidade interna (docentes, discentes e
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