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RESUMO

Este trabalho apresenta o processo e os resultados de pesquisa científica desenvolvida a partir 

da análise de indicadores de gestão e de desempenho acadêmicos dos cursos de graduação do 

Campus da Universidade Federal do Ceará (UFC) no Cariri,  entre os anos de 2007 e 2011.  A 

pesquisa parte de uma fundamentação teórica inicial sobre temas como avaliação do ensino 

superior brasileiro, indicadores de gestão e de desempenho acadêmico e gestão estratégica de 

Instituições  de  Ensino  Superior  (IES).  O  principal  objetivo  do  trabalho  foi  elaborar  um 

conjunto de análises exploratórias com abordagem quali-qualitativa e descritiva das séries 

históricas de dados básicos e de resultados de alguns indicadores de gestão adotados pelo 

Tribunal de Contas da União(TCU) e de indicadores de desempenho acadêmico internos da 

UFC,  explorados  individualmente  na  dimensão  do  conjunto  de  cursos  de  graduação  do 

Campus Cariri. Partiu-se portanto da organização - e parcialização para a unidade acadêmica 

em estudo - dos dados básicos componentes e dos resultados destes indicadores, apresentados 

de forma consolidada, na dimensão de toda a universidade, por uma das mais importantes 

fontes de informações institucionais: o Anuário Estatístico da UFC. Outro objetivo alcançado 

pelo trabalho foi desenvolver um conjunto de análises também quali-quantitativas, buscando 

explorar possíveis relações entre as Taxas de Sucesso dos Cursos de Graduação(TSCG) com 

os  resultados  de  outros  indicadores  de  gestão  e  de  desempenho  da  unidade  acadêmica 

pesquisada.  Dentre  os  resultados  e  conclusões  importantes  do  trabalho,  considerando  a 

relevância  para  a  gestão  estratégica  da  instituição  e  da  unidade  acadêmica  pesquisada, 

destacam-se os diagnósticos resultantes das análises avaliativas das séries dos dados básicos e 

de indicadores de desempenho acadêmicos;  das implicações apontadas e aplicações sugeridas 

em termos de ameaças e oportunidades para a melhoria do desempenho do Campus Cariri e, 

consequentemente da UFC, nas avaliações destes indicadores. Destaca-se ainda o potencial 

uso destas informações como subsídios para a tomada de decisões em prol da melhoria de 

qualidade das atividades acadêmicas do Campus da UFC no Cariri,  especialmente quando 

considerada a perspectiva  já concretizada, desta unidade acadêmica dar origem à nova UFCA 

(Universidade Federal do Cariri).

Palavras-chave: Ensino Superior.  Gestão Estratégica de IES. Indicadores de Desempenho. 
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1. INTRODUÇÃO

Problematização

É  evidente  o  impacto  da  globalização,  da  lógica  de  mercado  e  das  novas 

tecnologias na sociedade, nas organizações, nas ciências e na educação. Particularmente nas 

instituições de ensino superior,  devido à  sua importância  e  impacto das  suas  ações,  estes 

fatores  exigem  cada  vez  mais,  inovações  na  sua  forma  de  gestão  e  funcionamento  que 

possibilitem respostas mais ágeis e eficientes à sempre crescente quantidade e complexidade 

das responsabilidades que lhes são atribuídas.  Nas instituições federais de ensino superior 

(IFES) brasileiras, este cenário se complementa de forma que só aumentam os desafios. Por 

serem  historicamente  reconhecidas  como  as  maiores  responsáveis  pela  produção  e 

disseminação de conhecimento e tecnologia, e por se utilizarem principalmente de verbas e 

fontes  de  financiamento públicas,  a  expectativa  e  a  cobrança em torno delas  aumenta  na 

medida em que precisam prestar contas de seus recursos e dos resultados de suas atividades 

aos órgãos reguladores e à sociedade em geral. 

Algumas das políticas governamentais recentes para o financiamento das IFES 

como  o  Programa  de  Apoio  ao  Plano  de  Reestruturação  e  Expansão  das  Universidades 

Federais (REUNI), condicionam a liberação de recursos ao cumprimento de metas e níveis 

mínimos  nos  resultados  alcançados  a  partir  destes  recursos.  Neste  sentido,  a  gestão 

profissional  e  estratégica  destas  organizações,  assume  um papel  essencial  por  permitir  o 

conhecimento do contexto institucional das mesmas e possibilitar a produção de informações 

úteis à tomada de decisões de forma fundamentada, planejada e consequentemente segura. 

Segundo Borges (1995), a informação só cumpre seu papel quando integrada à organização 

como recurso  fundamental  no  planejamento,  na  definição  de  estratégias  e  na  tomada  de 

decisão.  O autor destaca também que o valor  da decisão  é  inversamente  proporcional  ao 

tempo que se  leva  para  tomá-la  e  diretamente  proporcional  à  qualidade  das  informações 

utilizadas. Adicionando-se a esta ideia o fato de que decisão é uma ação tomada com base na 

análise de informação, a informação instantânea e de qualidade adquire extrema importância 

na gestão estratégica das organizações.

As avaliações  são elementos  essenciais  das  instituições  de ensino  de  todos os 
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níveis e de seus processos ensino-aprendizagem. Além de estarem presentes de forma mais 

tradicional nos testes escolares de desempenho de aprendizagem, nos sistemas de seleção para 

o ingresso de alunos,  e nos concursos para contratação de docentes;  mais recentemente a 

avaliação  educacional  também  tem  sido  aplicada  no  nível  das  instituições  pelos  órgãos 

governamentais  de educação,  para acompanhamento do desempenho destas em termos de 

qualidade do ensino definida a partir de critérios formais quantitativos e qualitativos. Nas 

unidades educacionais públicas e nas academias de ensino superior, a avaliação institucional 

ganha outras dimensões e importâncias na medida em que estas instituições têm missões, 

ambientes e impactos sociais mais abrangentes e complexos em relação aos demais níveis 

pré-universitários e organizações de direito privado. Mecanismos e critérios de avaliação da 

eficácia institucional, da efetividade educacional e social e da eficiência administrativa destas 

instituições têm sido criados e aplicados - de uma forma cada vez mais frequente no Brasil – 

para  a  avaliação  externa  da  Educação  Superior  e  particularmente  para  autoavaliação 

institucional interna de IFES.

É  mediante  a  adoção  de  um cultura  de  avaliação,  que  a  instituição  identifica 

ameaças e oportunidades e assim promove a melhoria da qualidade dos seus serviços e atinge 

melhores níveis no cumprimento dos seus compromissos e responsabilidades sociais. Só é 

possível estudar e entender a problemática da educação superior, a partir dos resultados das 

práticas avaliativas. Para os órgãos governamentais financiadores e reguladores, a avaliação e 

a comparação da eficiência demonstrada são guia determinante para a elaboração de políticas, 

para a distribuição de recursos e para o controle do credenciamento de instituições e cursos. 

Para Dias Sobrinho (2002), os critérios objetivos e numéricos são a medida de qualidade das 

instituições, e são confiáveis e necessários para o Governo orientar e justificar suas ações 

gerenciais e políticas. 

Apesar  de  ser  fundada  no julgamento  de  valores,  algumas  vezes  subjetivos  e 

quase sempre influenciados por visões de mundo, a avaliação interessa a todos os envolvidos 

com o ambiente avaliado, na medida em que induz comportamentos e remodela sistemas, 

instituições,  cursos  e  as  próprias  pessoas.  Sobre  a  importância  geral  da  avaliação, 

Schwartzman (2001a)  destaca  que  o  ponto  central  da  discussão  já  não  é  mais  sobre  sua 
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necessidade  e  importância,  mas  sim  perguntas  sobre  como  realizar  a  avaliação  e  quais 

conseqüências  os  processos  avaliativos  têm ou deveriam ter  nas  instituições,  processos  e 

pessoas analisadas. É um consenso entre os autores que a avaliação, e a sua possibilidade de 

constatação e diagnóstico, são o principal meio de melhorar processos, sistemas e instituições. 

É a partir da avaliação que se viabiliza condições de melhoria. Com a análise avaliativa se 

pode  saber,  de  forma  concreta,  se  há  evidências  de  evolução  positiva  ou  negativa  ou 

estagnação  no  histórico  da  situação  observada.  A avaliação  faz  com  que  as  instituições, 

através  dos  seus  colaboradores  e  público-alvo,  tenham permanente  preocupação  com seu 

desempenho, objetivando uma evolução permanente da sua atual condição e situação. 

A  avaliação  para  ser  efetivamente  institucional  precisa  ser  conduzida  e 

compreendida coletivamente,  de forma sistêmica e  participativa.  Precisam ser  levadas  em 

consideração todas as suas dimensões e os dados precisam ser coletados e analisados levando 

em  consideração  sua  pertinência  e  relevância.  A avaliação  deve  ter  ainda,  um  caráter 

formativo, e ser transformadora, propondo soluções e alternativas para os problemas de tal 

forma a permitir o aperfeiçoamento e desenvolvimento da instituição.

Atualmente, as IFES como um todo, e seus cursos, de forma individualizada, são 

continuamente avaliados pelo Ministério da Educação(MEC) e órgãos de controle da União 

através de índices de produtividade administrativos e indicadores de desempenho acadêmico. 

Por conta disso, várias  pesquisas científicas sobre o tema têm sido desenvolvidas no Brasil, 

como algumas  que têm o foco na comparação de resultados de diversas instituições ou de 

vários cursos de uma mesma instituição. Particularmente sobre a UFC já há também trabalhos 

que analisaram a eficiência  acadêmica de vários cursos de graduação de alguns centros e 

faculdades da instituição. 

Muitos estudos têm demostrado também que o uso de indicadores de desempenho 

na gestão de IES, de uma forma geral possibilita uma ampla visão e diagnósticos específicos 

sobre  a  qualidade  de  cada uma das  -  ou do  conjunto  de  -  atividades  fins  da instituição, 

evidenciando as ameaças e oportunidades e destacando os exemplos e contra-exemplos de 

avanços e fragilidades. Na perspectiva da gestão pública de IFES, a utilidade dos indicadores 

é  ainda  importante  com  meio  de  transparência  da  utilização  dos  recursos  públicos  e  da 
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sinalização do retorno para a sociedade na forma de qualidade dos serviços fornecidos pelas 

universidades federais.

Diferentemente dos indicadores simples ou gerenciais que são quantitativamente 

absolutos,  os indicadores de desempenho são marcos de referência, como um padrão,  um 

objetivo,  uma  avaliação  ou  uma  comparação  e,  por  isso,  são  sempre  relativos  a  outros 

resultados de séries, dos pares ou semelhantes. São considerados indicadores de desempenho 

aqueles  que  têm  a  propriedade  de,  quando  indicarem  uma  diferença  em  uma  direção, 

significar  que  a  situação  é  melhor,  enquanto  que  se  a  diferença  for  na  direção  oposta, 

significará que a situação é menos favorável. SCHAWRTZMAN (2006). 

Os indicadores  para avaliação de  desempenho das  universidades  têm utilidade 

como instrumento de auxílio na gestão estratégica, na comunicação da responsabilidade social 

e na prestação de contas das instituições; e ainda como ferramenta para a formulação e o 

monitoramento  das  políticas  públicas  com relação  à  qualidade  da  educação  superior  e  a 

alocação  de  recursos  e  do  seu  financiamento  pelo  governo  federal.  SCHMITZ(1993); 

EWELL;  JONES (1994);  COUTO (2005);  MEEK; VAN DER LEE (2005).  Schawrtzman 

(2006) defende o emprego de indicadores para avaliação das decisões de financiamento das 

IFES como forma de evidenciação para a sociedade sobre a qualidade das instituições e para 

os gestores das IFES como norteamento das decisões a serem tomadas, tendo em vista os 

ensejos de sua mantenedora - representada em última instância pela população brasileira.

Eventuais relações descobertas entre  as duas fontes de dados pesquisados com 

relevância na gestão acadêmica podem serem alvos de análises qualitativa para diagnósticos 

de ameaças e oportunidades e como subsídios para a tomada de decisões para o planejamento 

acadêmico da instituição.

Desta  forma,  demonstra-se  a  importância  dos  tema  e  dados  propostos  para  o 

estudo, destacando-se ainda a sua aparente excepcionalidade na busca de relações causais 

entre  competências  docentes  (como  antecedência)  e  desempenho  acadêmico  institucional 

(como consequência).

Todo  este  complexo  cenário  da  gestão  acadêmica  das  IFES,  aliado  a  uma 

quantidade sempre crescente de produção de dados e resultados de avaliações institucionais e 
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informações de desempenho acadêmico, se apresenta como um fértil terreno para ser estudado 

pelos  pesquisadores  e  gestores  em busca  de  resultados  importantes  para  uma política  de 

gestão estratégica a ser implementada.

       Objetivos

O objetivo geral do trabalho é desenvolver e descrever um conjunto de análises e 

avaliações diagnósticas, de caráter exploratório, sobre os resultados individuais e as relações 

propostas hipoteticamente, de uma seleção de indicadores de gestão e desempenho acadêmico 

dos cursos de graduação do Campus Cariri da Universidade Federal do Ceará (UFC). Para 

consecução  deste  objetivo  geral  propõe-se  os  seguintes  objetivos  específicos  como 

estruturantes do conjunto de atividades metodológicas da pesquisa: 

i. Realizar pesquisa documental, coletar e organizar dados básicos e resultados 

disponíveis  de  indicadores  de  gestão  adotados  pelo  TCU e  de  indicadores 

internos de desempenho acadêmico, da UFC como um todo, e do conjunto dos 

cursos de graduação do Campus Cariri, desde o ano de 2007.

ii. Desenvolver  um  conjunto  de  análises  exploratórias  quali-quantitativas  dos 

dados  básicos  e  dos  resultados  de  indicadores  selecionados,   para 

fundamentação  das  hipóteses  de  relações  propostas,  assim  como  para  a 

elaboração de avaliações diagnósticas, implicações e aplicações dos resultados 

como subsídios para a gestão estratégica da instituição.

iii. Desenvolver  um conjunto  de  investigações  e  evidências  quali-quantitativas 

para verificar e validar ou não as hipóteses de pesquisa propostas, assim como 

para a elaboração de diagnósticos, implicações e aplicações destas relações 

que possam ser úteis para a gestão estratégica da instituição.

Justificativa e limitações do trabalho

Retomando a contextualização apresentada na definição do problema e questões 

da pesquisa, iremos procurar justificar o presente trabalho a partir das perspectivas acadêmica 

e institucional. Como motivações acadêmicas, destacamos que a análise de indicadores de 

desempenho apesar  de ser  um tema relativamente novo nas universidades brasileiras,  tem 
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despertado contemporaneamente cada vez mais o interesse dos educadores, pesquisadores e 

gestores das IFES assim como de órgãos governamentais de controle externo. Todos estes 

estudos  apontam  os  processos  de  avaliação  institucional,  e  particularmente  o  uso  de 

indicadores de desempenho como instrumento efetivo de melhoria da qualidade acadêmica e 

desenvolvimento dos  processos  de ensino,  pesquisa e  extensão. Parte  deste  potencial  está 

associado à possibilidade de uso dos resultados de indicadores acadêmicos como base para 

tomada  de  decisões.  Análise  evolutivas  de  séries  de  dados  históricos,  comparativos  e 

simulações dos impactos de determinadas ações sobre os resultados dos indicadores e metas 

de  desempenho  institucional  são  algumas  destas  exitosas  possibilidades.  Numa  visão 

institucional justificam-se quaisquer esforços no sentido de utilizar e valorar o caráter técnico 

e objetivo dos resultados de indicadores de desempenho.  Mas ao mesmo tempo é importante 

para que provoque uma análise e reflexão sobre o histórico, a realidade atual e perspectivas 

para a unidade acadêmica, fazendo com que os seus resultados sejam usados de forma efetiva 

para a tomada de decisões nos processos administrativos e acadêmicos internos, e em nível 

externo  possam prover  informações  importantes  para  a  elaboração e  desenvolvimento  de 

políticas, estratégias e investimentos públicos na educação em nível superior. 

Neste sentido, se o uso dos resultados de indicadores de desempenho acadêmico 

para a gestão estratégica das IFES é por si só relevante e oportuno para a instituição, analisá-

los  para  a  particular  situação  dos  cursos  de  graduação  de  uma das  unidades  acadêmicas 

avançadas  do  interior  do  estado  podem  evidenciar  situações  e  realidades  diferentes  da 

situação institucional além de aumentar substancialmente o potencial semântico quantitativo e 

qualitativo destas informações, justificando ainda mais seu uso como fonte a ser explorada 

por pesquisas científicas e em outros trabalhos técnicos gerenciais da instituição. 

Por  outro lado,  esta  pesquisa  não tem como intenção ou preocupação discutir 

deficiências, apontar soluções ou questionar políticas e ações acadêmicas e administrativas da 

instituição, nem a forma de cálculo ou valores apurados para os indicadores de desempenho 

acadêmico estudados. Faz-se necessário esclarecer também sobre as limitações referentes a 

abrangência e aplicabilidade das análise qualitativas dos resultados do trabalho, restringindo-

se apenas à instituição e unidade acadêmica em estudo e suas próprias situações ou cenários 
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da autoavaliação e de indicadores de desempenho.

Estrutura do trabalho 

A estrutura das atividades deste trabalho de pesquisa foi orientada pela definição 

do sequenciamento lógico e cronológico dos estudos e ações de coleta, registro, cálculo e 

redação de informações necessárias para o cumprimento dos seus objetivos finais e dos passos 

intermediários para suas realizações.

A fundamentação  teórica  inicial  trata  de  avaliação  institucional  na  educação 

superior brasileira, indicadores de desempenho acadêmico e gestão estratégica de IFES. Nesta 

capítulo são revistos conceitos e teorias sobre avaliação e indicadores de desempenho como 

ferramentas de gestão estratégica de IES para a tomada de decisão e melhoria da qualidade.

No capítulo sobre o método e desenvolvimento da pesquisa são apresentadas as 

fontes  de  dados  estudadas  e  os  métodos,  processos,  instrumentos  e  ferramentas  de 

organização e análises dos dados. 

O capítulo quatro traz a apresentação e análises dos resultados são descritas uma a 

busca  exploratória  para  identificação  de  relações  de  dependências  e  influências  entre  os 

resultados  de  indicadores  de  desempenho  selecionados  além de  um conjunto  de  análises 

qualitativas das eventuais relações descobertas.

No capítulo seguinte são realizadas a apresentação dos resultados e a descrição 

das suas análises na forma de disgnósticos, implicações e aplicações como subsídios para a 

gestão estratégica da instituição;

Por último, o capítulo de conclusão que trata das limitações  identificadas,  das 

principais conclusões e de recomendações para trabalhos futuros.
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2. AVALIAÇÃO DA EDUCAÇÃO SUPERIOR, INDICADORES DE DESEMPENHO 

E GESTÃO ESTRATÉGICA DE IFES NO BRASIL

As  fundamentações  teóricas  iniciais  para  este  estudo,  discutem  as  visões,  os 

princípios e as experiências avaliativas na educação superior brasileira. Procurando ampliar e 

aprofundar estas bases teóricas, são apresentados e discutidos aspectos e visões sobre a gestão 

estratégica de IES, e a utilidade das avaliações institucionais e de indicadores de desempenho 

como ferramenta de melhoria da qualidade e para tomada de decisão nas IFES.

A intenção é conhecer as principais construções teóricas em torno dos temas, de 

acordo  com  o  ponto  de  vista  dos  seus  autores  e  dos  seus  entendimento  dos  conceitos 

associados.

2.1. Avaliação da educação superior: importância e experiências brasileiras

É fato que a educação superior tem um papel central no desenvolvimento de um 

país e é requisito básico para enfrentar os desafios da sociedade globalizada. Segundo Arruda 

(1997, p.147), os seguintes fatores explicam o aumento da atenção dispensada à educação:

• A expansão do ensino superior; 

• A preocupação social com os recursos públicos investidos;

• O intercâmbio internacional acadêmico e profissional de estudantes, professores 
e pesquisadores; 

• A profissionalização, o mercado de trabalho e suas exigências por capacitação; 

• A globalização da economia mundial e internacionalização das profissões. 

Sob o ponto de vista sócio-econômico e cultural,  a educação superior também 

desempenha  um  papel  estratégico  no  desenvolvimento  de  uma  nação.  A  formação  de 

profissionais capazes de atuar com determinação e competência em um mercado de trabalho 

cada vez mais competitivo, assim como possuir uma visão crítica dos cenários existentes em 

um  mundo  real  caracterizado  por  constantes  transformações,  exige  que  o  processo  de 

formação  no  ensino  superior  seja  adequadamente  implementado.  Neste  contexto,  o 

desenvolvimento e a implementação de um sistema de avaliação das Instituições de Ensino 

Superior (IES), é um dos procedimentos utilizados para o monitoramento das informações 

relativas  a  estas  instituições  e  assegurar  que  a  qualidade  do  ensino  fornecido  por  estas 

instituições atenda aos padrões recomendados.  Com a ocorrência da atenção direcionada aos 
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aspectos  educacionais,  emerge  a  necessidade  de  monitorar  o  desempenho  dos 

sistemas/instituições educacionais. 

Visões sobre a avaliação 

O objetivo da avaliação é determinar o valor ou o mérito, independentemente do 

objeto que esteja sendo avaliado. Scriven (1967,  apud WORTHEN, 2004, p. 35) definiu a 

avaliação  como  “identificação,  esclarecimento  e  aplicação  de  critérios  defensáveis  para 

determinar o valor (valor ou mérito), a qualidade, a utilidade, a eficácia ou a importância do 

objeto  avaliado  em  relação  a  esses  critérios.”  Assim,  o  objetivo  central  da  avaliação  é 

estabelecer o mérito ou valor de alguma coisa.

Visões complementares destacam que apesar da avaliação ter um único objetivo: 

determinar o valor ou mérito de alguma coisa, ela pode desempenhar muitos papéis. Diligenti 

(2003, p. 21) entende que: “[...] a simples leitura da palavra avaliação remete-nos ao conceito 

de  quantificação,  medição  de  valores,  comparação,  sentimentos  recompensatórios  ou 

punitivos e também a uma forte associação com a idéia de ‘objetividade’ e ‘sucesso’ como 

metas e serem perseguidas.” 

A  avaliação  associa  valores  ao  objeto  avaliado,  apenas  quando  considerada 

meramente como instrumento de medição, de classificação e ponderação. Assim sendo, não é 

automaticamente diagnóstica, não visa o processo de melhoria, mas ao contrário, pode servir 

para  a  punição  e/ou  penalidade.  Também  sugere  quantificação,  classificação,  além  da 

mensuração de  valores  de uma ação humana,  de  uma atividade,  de  um processo,  de  um 

resultado. Por outro lado, Manuel e Méndez (2002, p. 63) afirmam que “avaliar é conhecer, é 

constatar, é dialogar, é indagar, é argumentar, é deliberar, é raciocinar, é aprender.” O autor 

citado,  ainda  sustenta  que  o  avaliador  deseja  conhecer,  valorizar,  ponderar,  discriminar, 

discernir, contrastar ações, processos, resultados. Ristoff (2005 p.45-46) reforça a concepção 

valorativa da avaliação, reafirmando e destacando a presença do termo ’valor’ na palavra 

avaliação. Contudo, amplia sua abordagem ao declarar: Avaliar é importante para impulsionar 

um processo criativo de autocrítica; avaliar é importante para conhecer como se realizam e se 

inter-relacionam as tarefas acadêmicas em suas dimensões de ensino, pesquisa, extensão e 

administração; avaliar é uma forma de restabelecer compromissos com a sociedade; avaliar é 

importante para repensar objetivos, modos de atuação e resultados; avaliar é estudar, propor e 

implementar mudanças no cotidiano das atividades acadêmicas; avaliar para poder planejar; 

avaliar  para  evoluir;  etc.  [...]  avaliar  para  (a)firmar  valores.  Assim  sendo,  a  avaliação  é 

entendida como um instrumento de introspecção das ações realizadas, tais como: atividades 
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acadêmicas  de  ensino,  pesquisa,  extensão  e  atividades  administrativas,  para  conhecer  os 

pontos fortes e os pontos fracos; para repensar, reestruturar e reformular a atuação. 

Um outro destaque é feito por Demo (2002, p. 17-21), que salienta: [...] avaliar é 

classificar, busca comparar, contrastar as pessoas sobre cenários onde sempre há quem esteja 

mais  em cima  e  quem esteja  mais  em baixo [...]  [...]  avaliar  é  sempre  classificar  [...]  a 

avaliação que não classifica, também não avalia [...] Avaliar é escalonar. É inviável avaliar 

sem dispor  de  escala  de  contraste.  Assim,  a  avaliação  é  entendida  como instrumento  de 

análise  das  condições  das  atividades  das  pessoas.  O  conhecimento  do  desempenho  e  da 

habilidade de um sujeito avaliado tem por finalidade sua classificação segundo categorias de 

análise. Neste caso, o sujeito avaliado deve ser categorizado segundo escala de um sistema 

selecionado. Sguissaradi  (1997, p. 4), por sua vez, consideram a avaliação como um processo 

e, nesse sentido, afirmam que o ato de avaliar requer: [...] a articulação de diferentes etapas e 

intrincados procedimentos [...] como um processo formal e intencional, demanda a definição 

de critérios, campos, normas e referências bastante claros, que orientarão a produção de juízos 

de valor. Belloni (1998, p. 15) também assume a avaliação como um processo sistemático de 

análise capaz de revelar as múltiplas dimensões e implicações de objetos, atividades, fatos, ou 

coisas, de forma contextualizada, na expectativa de seu aperfeiçoamento. Vasconcellos (2005, 

p. 53) afirma que a “avaliação é um processo abrangente da existência humana, que implica 

uma reflexão crítica sobre a prática, no sentido de captar seus avanços, suas resistências, suas 

dificuldades e possibilitar uma tomada de decisão, o que fazer para superar os obstáculos”. 

Villas Boas (2006, p. 69) argumenta que: 

Avaliar implica o desejo de conhecer, tirar as máscaras, ato de entrega que não pode 
ser  imposto  simplesmente.  Daí  a  defesa  de  processos  de  avaliação  regida  pela 
adesão  voluntária  que  sinalizam na  direção  de  compromisso  com  os  resultados 
avaliativos, dando–lhes conseqüência. 

Quanto  ao  seu  uso,  a  avaliação  pode  ser  utilizada  para  diferentes  finalidades, 

como afirma Scriven. A avaliação pode ser usada para melhorar um produto comercial, um 

programa  comunitário  ou  a  forma  de  julgar  o  desempenho  dos  alunos  de  um  distrito 

educacional [...] A avaliação pode ser usada para dar informações para a tomada de decisões 

relativas a programas em centros vocacionais de educação, clínicas comunitárias de saúde 

mental, escolas de Medicina das universidades ou escritórios de extensão cooperativa dos 

municípios (SCRIVEN, 1967 apud WORTHEN., 2004, p. 42-43). Utilizada para alcançar os 

fins acima mencionados, a avaliação tem sido assumida como uma ferramenta básica: 

i. na pesquisa, para a obtenção de informações necessárias ao entendimento e ao 
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conhecimento do objeto que está sendo avaliado; 

ii. nos processos de gestão e de ensino aprendizagem, para dar suporte à tomada de 
decisão e orientando as ações; 

iii. no processo produtivo, para renovar,  reconstruir e  reformular a produção do 
objeto avaliado. 

 

Os vários mecanismos de avaliação implementados na educação brasileira desde a 

década  de  1990,  têm  ocasionado  a  necessária  evolução  na  abrangência  e  no  nível  de 

organização das atividades acadêmicas no ensino superior do país. De fato, isto se percebe 

pelo aumento no número de alunos matriculados, pela intensa produção acadêmica no ensino, 

na pesquisa e na extensão pela criação de novos cursos, programas, institutos e universidades 

nos  setores privados e  públicos,  principalmente  no âmbito da  administração pública  e  na 

esfera federal. Os avanços mostraram que iniciativas governamentais da época foram portanto 

-  em  maior  ou  menor  intensidade  -  reconhecidamente  benéficas  para  a  melhoria  das 

instituições e de suas atividades. 

O SINAES

Em 2006 o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) surge 

como  proposta  governamental  de  sistema  de  avaliação  nacional  focado  na  melhoria  da 

qualidade da educação superior, na expansão da sua oferta de vagas, no aumento permanente 

da  eficácia  institucional  e  efetividade  acadêmica  e  social  e  no  aprofundamento  da  s 

responsabilidades sociais das IES.  

A Lei  n.o 10.861 de 14 de abril  de 2004 que instituiu o Sistema Nacional de 

Avaliação  da  Educação  Superior  (SINAES),  cria  a  Comissão  Nacional  de  Avaliação  da 

Educação Superior (CONAES). Cabe a esta comissão, como órgão colegiado de supervisão e 

coordenação do processo avaliativo da educação superior, estabelecer diretrizes, critérios e 

estratégias para o processo de avaliação, em conformidade com suas atribuições legais. 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) busca assegurar, 
entre  outras  coisas,  a  integração  das  dimensões  internas  e  externas,  particular  e 
global,  somativo  e  formativo,  quantitativo  e  qualitativo  e  os  diversos  objetos  e 
objetivos da avaliação (INEP, 2007, p. 87-88). 

O sistema proposto defende que a intensificação da resposta a estes compromissos 

sociais das IES deve se dê através da valorização da suas missões públicas, da promoção dos 

valores  democráticos,  do  respeito  à  diferença  e  à  diversidade,  afirmação da  autonomia  e 

reconhecimento da identidade institucional. O SINAES é composto atualmente das seguintes 
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modalidades principais de instrumentos de avaliação, aplicados em diferentes momentos: 

i)  Avaliação  das  Instituições  de  Educação  Superior  (Avalies)  –  é  o  centro  de 
referência  e  articulação  do  sistema  de  avaliação  que  se  desenvolve  em duas 
etapas principais: 

a) autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) de 
cada IES, a partir de 1.° de setembro de 2004; 

b)  avaliação  externa  –  realizada  por  comissões  designadas  pelo 
INEP(Instituto  Nacional  de  Estudos  e  Pesquisas  Educacionais  Anísio 
Teixeira), segundo diretrizes estabelecidas pela CONAES. 

ii) Avaliação dos Cursos de Graduação (ACG) – avalia os cursos de graduação por 
meio de instrumentos e procedimentos que incluem visitas in loco de comissões 
externas.  A periodicidade desta avaliação depende diretamente do processo de 
reconhecimento e renovação de reconhecimento a que os  cursos estão sujeitos. 

iii)  Avaliação  do  Desempenho  dos  Estudantes  –  ENADE  (Exame  Nacional  de 
Avaliação do Desempenho dos Estudantes)  – aplica- se aos estudantes do final  
do  primeiro  e  do  último  ano  do  curso,  estando  prevista  a  utilização  de 
procedimentos amostrais. 

Esse sistema, que se caracteriza como uma política pública de avaliação nacional 

que busca a integração e a articulação das entidades participantes - governo, comunidade, 

grupos  de  agentes,  stakesholder  -,  não  só  no  julgamento  do  desempenho  da  instituição 

avaliada, mas também, na tomada de decisão quanto ao processo de melhoria da realização da 

função social da universidade. Este sistema de avaliação, mais detalhadamente, significa: 

Uma construção a ser assumida coletivamente, com funções de informação para 

tomadas de decisão de caráter político,  pedagógico e administrativo, melhoria institucional, 

autorregulação,  emancipação,  elevação  da  capacidade  educativa  e  do  cumprimento  das 

demais funções públicas. Além da ideia da integração e de articulação, é também central, no 

conceito deste sistema, a participação. A exigência ética própria dos processos educacionais 

conclama  a  todos  os  agentes  da  comunidade  da  educação  superior,  das  instâncias 

institucionais,  governamentais  e membros concernidos  da sociedade,  a  se envolverem nas 

ações  avaliativas,  respeitados  os  papéis,  as  especificidades  e  as  competências  científicas, 

profissionais, formais, políticas, administrativas das distintas categorias (INEP, 2007, p. 88). 

Sob seu aspecto sistêmico, o SINAES integra e centraliza os diversos instrumentos, 

momentos e espaços avaliativos com base em uma concepção global que articula regulação e 

avaliação e propicia a coerência da concepção geral da avaliação com os objetivos e a política 

de educação superior . Pela sua abrangência nacional, envolve todas as IES do país e valoriza 

o regime de colaboração entre o sistema federal de educação superior e os sistemas estaduais, 
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combinando  aspectos  gerais  com  o  respeito  às  diversas  identidades  e  particularidades 

institucionais.  Retomando  suas  características  de  funcionamento  sistemático,  evidencia-se 

ainda a essencialidade da participação ativa e compromissada de representantes de todos os 

grupos de sujeitos sociais: professores, estudantes, técnicos e membros da sociedade em geral, 

de forma que é um processo de construção social e por isso depende na responsabilidade 

coletiva.  Segundo o  SINAES,  a  avaliação  das  IES deve  ser  composta  de  uma avaliação 

interna (autoavaliação) e de uma avaliação externa realizada pelo próprio MEC. As avaliações 

dos Cursos de Graduação e o ENADE (Exame Nacional de Avaliação do Desempenho dos 

Estudantes ) também são componentes importantes mas são processos paralelos e objetivam 

analisar  a  qualidade  da  educação  nestes  níveis  mais  específicos.  Dentre  as  bases  de 

informações  que formam o sistema estão o Censo da Educação Superior,  o Cadastro das 

Instituições  e  Cursos,  o  Sistema  de  Registro  da  Capes  e  outros.  Também  devem  ser 

consideradas fontes de informação internas como o PDI, o PPD e questionários de coleta das 

opiniões de todos os colaboradores e potenciais beneficiados pelos serviços institucionais. 

É  preocupação  do  SINAES  a  adequação  dos  instrumentos  avaliativos  aos 

propósitos  da avaliação,  e mantê-los  atualizados e  adequados às mais  recentes  mudanças, 

dentre as quais se destacam: 

• o  advento  do  ENADE  aplicado  a  grupos  de  áreas  do  conhecimento  em 
substituição ao Exame Nacional de Cursos (ENC) e fim dos  rankings a partir do 
resultado do exame; 

• a avaliação institucional torna-se o eixo central do sistema ;

• a autoavaliação como etapa necessária e preliminar à avaliação externa ;

• realização de meta-avaliação periódica ;

• incorporação de indicadores qualitativos a todos os instrumentos ;

• informação à sociedade através  de  perfis  institucionais  e  de  cursos e  não 
simplesmente através de conceitos e indicadores quantitativos.

Sobre  a  autoavaliação  e  a  necessidade  de  torná-lo  um  processo  contínuo  e 

permanente na instituição, é importante destacar seu papel na construção e consolidação de 

uma cultura interna de avaliação, com a qual a comunidade universitária se identifique e se 

comprometa. O seu caráter formativo deve permitir e impulsionar o aperfeiçoamento pessoal 

e institucional, por resultar em um processo de reflexão e autoconsciência institucional  para 

todos os atores envolvidos.



28

Com  relação  à  concepção,  ao  desenho,  à  operacionalização,  à  coerência  do 

SINAES,  é  importante  destacar  que:  A avaliação  institucional  é  o  instrumento  central, 

organizador  da coerência  do conjunto [...]  sua operacionalização deve,  pois,  envolver  em 

ampla participação a comunidade educativa e os membros da administração central do País. A 

articulação  e  a  coerência  de  diversos  instrumentos  avaliativos  e  de  agentes  internos  e 

externos,  operando  com  procedimentos  metodológicos  e  operacionais  comuns,  devem 

constituir um sistema de avaliação que abranja a todas as IES do País (INEP, 2007, p. 98). 

Assim, o foco principal dos processos avaliativos do SINAES são as IES. Portanto, para o 

SINAES a avaliação a ser priorizada é a institucional, sob três aspectos: 

a) o objeto de análise é o conjunto de dimensões, estruturas, relações, atividades, 
funções e finalidades de uma IES; dentre outros aspectos, ensino-pesquisa-extensão, 
administração, responsabilidade e compromissos sociais, formação, etc.; 

b) os sujeitos da avaliação são os conjuntos de professores, estudantes, funcionários 
e membros da comunidade externa, especialmente convidados ou designados; e 

c) os processos avaliativos seguem os procedimentos institucionais e se utilizam da 
infraestrutura da própria instituição (INEP, 2007, p. 98-100).

Em tese, aplicando o que relatamos sobre, a avaliação institucional deve apoiar a 

construção de um projeto acadêmico fundamentado na gestão democrática e na autonomia, 

tendo como objetivo assegurar o compromisso científico-cultural e a responsabilidade social e 

o da IES. Como efeito espera-se que os resultados das avaliações definidas pelo SINAES 

produzam  subsídios  para  as  ações  internas  e  para  a  (re)formulação  do  projeto  de 

desenvolvimento de cada IES, além da base para a implementação de políticas educacionais, 

no que diz respeito à regulação do sistema de educação superior. 

A  Avaliação  Institucional  é  compreendida  como  a  grande  impulsionadora  de 
mudanças no processo acadêmico de produção e disseminação de conhecimento, 
que se concretiza na formação de cidadãos e profissionais e no desenvolvimento de 
atividades de pesquisa e de extensão. Neste sentido, contribui para a formulação de 
caminhos para a transformação da Educação Superior, evidenciando o compromisso 
desta com a construção de uma sociedade mais justa e solidária e, portanto, mais 
democrática e menos excludente . (ABMES, 2004. p. 12). 
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2.2. Indicadores de desempenho de IFES

De acordo com Belloni (2007), como as universidades podem ser consideradas 

como organizações, também podem ser vistas como compostas por diversas atividades ou 

multi produtos na prestação de serviços à sociedade. De uma maneira geral,  nas atividades 

acadêmicas das universidades, podem ser identificados três produtos principais: o ensino, a 

pesquisa e a extensão. O artigo 207 da Constituição Federal brasileira de 1988 reconhece 

essas atividades universitárias e determina que as universidades obedeçam ao princípio da 

indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão (Brasil, 1988).

Com relação aos objetivos de cada uma destas atividades podemos afirmar que a 

atividade  de  ensino  busca  transmitir  o  conhecimento  para  os  educandos  visando  a  sua 

formação;  que  a  atividade de pesquisa  procura  aperfeiçoar  os  conhecimentos  existentes e 

gerar novos descobertas; enquanto que a atividade de extensão se preocupa em difundir o 

conhecimento  à  sociedade  (BOTOMÉ,  1996  apud VALÊNCIO,  2000). De  fato,  tanto  a 

realidade da universidades como as pesquisas  sobre elas,  tendem a considerar a  distinção 

entre as atividades acadêmicas das IES, podendo o escopo de cada estudo estar restrito a cada 

atividade separadamente ou em conjunto.

Muitas  pesquisas  brasileiras  já  trataram  da  avaliação,  do  desempenho  e  da 

qualidade  destas  atividades.  Soares (2007)  analisou  os  indicadores  de  desempenho  de 

instituições federais de ensino superior. Na avaliação institucional das universidades, Belloni 

(2007)  destaca  que  devem ser  observados  os  aspectos  organizacionais,  relacionando-os  à 

complexidade  das  atividades  ou  produtos  acadêmicos.  O  mesmo Belloni  (2007)  também 

propôs uma metodologia de avaliação da eficiência produtiva das universidades brasileiras 

considerando as dimensões das atividades acadêmicas. 

As referências teóricas sobre o desempenho das IES consultadas para elaboração 

deste trabalho, fazem alusão ao tema usando tanto o termo “desempenho”, como, em outros 

textos se referem à mesma temática usando a palavra “qualidade”. Uma explicação para isso 

pode ser encontrada em Corbucci (2007), que frisa que devido à complexidade de se avaliar a 

qualidade do ensino, diversos estudos têm utilizado indicadores de desempenho como uma 

aproximação do que seria indicativos de qualidade no ensino superior. Uma vantagem dessa 

aproximação,  segundo o  autor,  seria  a  possibilidade  de  se  comparar  o  desempenho entre 

instituições. Além disso, verifica-se uma sensível diferença e evolução nos estudos sobre a 

qualidade  ou  desempenho do ensino.  Inicialmente,  alguns documentos,  principalmente  de 

organismos  internacionais  como a  UNESCO (United  Nations  Educational,  Scientific  and  
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Cultural Organization) foram voltados para o debate sobre a avaliação da qualidade e do 

desempenho do Sistema de Educação Superior de vários países, como o estudos realizados 

pela UNESCO (2003) e por Bertolin (2007); enquanto que mais recentemente muitos outros 

trabalhos teóricos e análise de dados se voltaram  para a discussão e avaliação de vários 

aspectos do ensino superior, a partir da análise de um conjunto de  instituições de ensino ou de 

um conjunto de unidades acadêmicas semelhantes (cursos, centros, departamentos, campi etc) 

de uma mesma instituição. 

O documento Estudies on Higher Education da UNESCO (2003) apresenta vários 

trabalhos originados no encontro sobre indicadores no nível de sistema para o monitoramento 

do ensino superior no século 21. Esses estudos tratam do desenvolvimento e das experiências 

em diversos países com a implantação de indicadores para a avaliação e monitoramento das 

políticas relacionadas ao ensino superior. Muitos outros estudos internacionais como os de 

Schmitz  (1993),  de  Ewell  e  Jones  (1994),  e  alguns nacionais  como o  de  Belloni  (2007) 

avaliam o desempenho ou a qualidade do ensino superior a partir da análise das atividades 

acadêmicas das universidades. 

De trabalhos científicos nesta temática, merecem destaque ainda os que trataram e 

analisaram a realidade da mesma instituição em questão neste presente estudo, como a tese de 

doutorado  de  Cavalcante  (2011):  "Avaliação  da  eficiência  dos  cursos  de  graduação  da  

Universidade Federal do Ceará: utilização de indicadores de desempenho como elementos  

estratégicos  de gestão";  e  o artigo “Análise do desempenho acadêmico e  indicadores de  

gestão das IFES” de Freire, Crisóstomo e Castro (2007);  que faremos outras menções mais 

adiante.

Para Ewell e Jones (1994), os indicadores de desempenho podem ser usados como 

uma poderosa ferramenta para a formação de políticas relacionadas ao ensino superior nos 

EUA. De acordo com os autores, os indicadores seriam um instrumento interessante para 

iniciar  o  debate  sobre  a  melhoria  concreta  do  sistema de  educação.  Um dos  argumentos 

apresentados por eles é que os indicadores ajudam os estudantes, as instituições de ensino e as 

autoridades a reconhecerem a responsabilidades pelas suas ações e consequências, tal como 

verificado na experiência em outras áreas de políticas públicas norte-americanas. Na  mesma 

linha de discussão, Couto (2005) fazem um debate sobre a importância dos indicadores de 

desempenho  para  a  gestão  estratégica  das  universidades  e  para  o  acompanhamento  da 

sustentabilidade  das  atividades  acadêmicas.  Esses  autores  defendem  a  utilidade  dos 

indicadores, mas ressaltam que os indicadores não constituem um fim em si. Nesse ponto, 
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verifica-se uma semelhança nos estudos de Ewell e Jones (1994) e de Couto (2005), os quais 

ressaltam que a análise do contexto e das situações, também nas universidades, é fundamental 

na tomada de decisões e no direcionamento de medidas de ação quando se trabalha com 

indicadores de desempenho das suas atividades.

Como já citamos anteriormente, no caso das IES, os processos de autoavaliação 

servem de instrumentos de autoconhecimento, de tomada de decisão e de aperfeiçoamento 

permanente.  Assim,  sob  a  ótica  da  utilidade  na  gestão,  o  estudo  dos  indicadores  de 

desempenho é de grande importância tanto no aspecto de controle, para que o gestor possa 

tomar  as  decisões,  quanto  no  sentido  de  alocar  melhor  o  recurso  para  a  otimização  das 

atividades. Wolynec (1992) defende a idéia de que, na avaliação das universidades públicas 

do país, é importante a definição de um conjunto de indicadores que permita a comparação 

entre instituições. 

Fernades (2009) cita os estudos de Hoffmann e Oreopoulos (2006), sobre uma 

investigação de como a qualidade do ensino, tendo como base as características relacionadas 

ao corpo docente, é importante para a capacitação dos alunos. Os resultados mostram que as 

características  subjetivas  avaliadas  pelos  alunos  apresentavam  maior  influência  no 

desenvolvimento  dos  mesmos  que  as  características  objetivas,  como o  salário  e  o  cargo 

acadêmico dos docentes. Belloni (2007) desenvolveu uma metodologia para a avaliação do 

desempenho das  Universidades  Federais  Brasileiras  com base  nos  conceitos  de  eficiência 

produtiva e utilizando a técnica Análise por Envoltória de Dados (AED), a qual considera 

múltiplas  variáveis  representativas  das  diversas  dimensões  das  atividades  universitárias 

(ensino, pesquisa e extensão).  Já no estudo de Rezende (2007) foram analisados os efeitos da 

accountability do  sistema  de  ensino  superior  brasileiro,  representado  pelo  ENC,  e  as 

características  das  instituições  de  ensino  superior.  O  autor  encontrou  que  o  melhor 

desempenho no ENC surtiu efeito positivo no ensino e na proporção de dedicação do corpo 

docente.  Esses  efeitos  refletiram-se  nos  aumentos  dos  números  de  vagas  oferecidas,  de 

candidatos e de matriculados nas instituições de ensino. 

Aplicando  princípios  de  governança,  os  órgãos  de  controle,  auditoria  e 

fiscalização de contas, como o TCU, têm cada vez mais sugerido e até exigido a apuração, a 

apresentação à população e o uso efetivo de seus próprios indicadores de desempenho pela 

gestão superior das IFES. O objetivo do conjunto de indicadores de desempenho do TCU é 

estabelecer uma série histórica para o monitoramento da evolução de aspectos importantes das  

atividades acadêmicas e, ao longo do tempo, direcionar as políticas públicas e a gestão das 
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instituições  no  aperfeiçoamento  ou  a  correção  de  eventuais  disfunções  (BRASIL,  2007; 

BRASIL, 2009). Ainda com relação aos indicadores elaboradores pelo TCU, a pesquisa de 

Soares (2007) propôs uma verificação da utilização efetiva dos indicadores de desempenho 

estabelecidos  pelo  órgão  controlador  no  processo  de  gestão  das  instituições  de  ensino  e 

demais  órgãos  usuários  dessa  informação.  De  forma  geral,  os  resultados  da  pesquisa 

mostraram  um  direcionamento  nos  relatórios  das  IFES  apresentados  ao  TCU  até  aquele 

momento, sobre a necessidade de amadurecimento desses indicadores de desempenho para 

serem utilizados no processo gerencial destas instituições. Utilizando os indicadores de gestão 

do  TCU,  Freire,  Crisóstomo  e  Castro  (2007)  analisaram  a  relação  entre  o  desempenho 

acadêmico e administrativo das IFES e o desempenho acadêmico dos estudantes mensurado 

pelo  ENADE.  Os  autores  verificaram  que  o  desempenho  dos  alunos  estava  diretamente 

relacionado com a taxa de diplomados e maior dedicação dos discentes, enquanto que o custo 

por aluno não apresentou relação com o desempenho acadêmico.

Pela proximidade das suas temáticas e, através da aplicação dos conceitos e métodos descritos 

nas  pesquisas  citadas  anteriormente,  o  presente  trabalho  se  apóia nas  experiências  destes 

estudos. Se fundamenta completamente nas suas teorias, para o desenvolvimento e aplicação 

dos seus próprios instrumentos e ferramentas de coleta de dados,  dos processo avaliativos, 

assim  como  dos  métodos  de  análise  dos  dados  e  dos  resultados  obtidos,  que  serão 

apresentados nos capítulos seguintes.

2.3. Avaliação e indicadores de desempenho como ferramentas de gestão estratégica de 

IES

Inicialmente  é  importante  levantar  a  questão  sobre  a  que  se  refere  o  termo 

institucional, na expressão avaliação institucional. A caracterização de uma instituição antes 

mesmo  de  considerar  a  avaliação  institucional.  Dias  Sobrinho  (1996,  p.  5)  ao  tratar  da 

avaliação institucional afirma: 

Institucional se refere, ao sujeito, ao objeto e à relação entre um e outro, ou seja, ao 
modo como o processo se realiza. [...] . O sujeito é considerado institucional uma 
vez que são os próprios agentes da instituição ou da comunidade científica e social 
constituída  e  legitimada  que  realizam  o  processo.  O  objeto  da  avaliação  é  a 
instituição, a plenitude de suas estruturas e relações internas e externas. Os sujeitos 
da avaliação constroem um projeto ou desenho e também produzem praticamente 
um  processo  segundo  os  critérios  objetivos  e  procedimentos  públicos  da 
comunidade, isto é, à maneira institucional e com os dispositivos da instituição. 

Sobre esta questão, Lapassade (1971,  apud DIAS SOBRINHO, 1996, p. 17-18) 

destaca que uma avaliação institucional significa “um balanço institucional”, ou seja, [...] é a 
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promoção de um método de interpretação analítico e pedagógico que consiste em instituir, 

numa  organização  social  determinada,  por  exemplo,  numa  escola,  num  instituto,  numa 

universidade,  a  análise  coletiva,  isto  é,  feita  em  princípio  por  todos  os  membros,  das 

estruturas e dos fins da organização, assim como, dos meios utilizados para atingir esses fins. 

Sobre  a  avaliação  nas  instituições  da  educação  superior,  especificamente  nas 

universidades, Na mesma obra, Dias Sobrinho também salienta que a avaliação institucional é 

competência  da  comunidade  científica  que  a  consolida,  através  de  processos  internos  e 

externos, como um capital cultural e pedagógico permanente, que passa a fazer parte ativa das 

estruturas científicas e educativas [...] Também, a avaliação institucional busca projetar uma 

visão compreensiva e crítica sobre o conjunto articulado de dimensões, estruturas ou relações 

que  constituem a  totalidade  […].  O  autor  percebe  a  comunidade  científica  como núcleo 

organizador do processo da avaliação institucional. Gasparetto (2000, p. 106) apresenta uma 

concepção  mais  abrangente,  na  medida  em que  identifica  três  instâncias  que  orientam o 

processo da avaliação institucional. 

Resumindo, Gasparetto faz a seguinte declaração: 

O  foco  da  Universidade  centra-se  no  conhecimento  dos  problemas,  limitações, 
condições  e  potencialidade  e  na  tomada  de  decisões,  tendo  como  horizonte  a 
melhoria  e  a  mudança  do  seu  funcionamento.  O  foco  do  Estado  centra-se  no 
controle, na regulação, na normalização, no credenciamento e descredenciamento, 
na garantia de um mínimo de condições e de qualidade nos serviços prestados. O 
Mercado,  por sua vez, segundo sua lógica interna de dinamismo, competição ou 
concorrência, tem seu foco centrado na hierarquização, na premiação, na punição ou 
exclusão  (“quem  não  tem  Universidade  entendida  enquanto  expressão  da 
comunidade acadêmica e não,  competência não se estabelece”)  (GASPARETTO, 
2000, p.106). 

Continuado a discussão deste mesmo tema sob a ótica da gestão, House (1993, 

apud AFONSO, 1999 p.118) salienta que a avaliação institucional tende a ser uma "avaliação 

centrada  na  eficiência  e  na  produtividade,  sob  o  controle  direto  do  Estado".  Quanto  às 

categorias de eficiência e de produtividade, Afonso (1999, p. 118) afirma que seu uso pode 

gerar  mudanças  importantes,  [...]  caracterizadas  pela  ênfase  genérica  na  avaliação  de 

resultados  (e  produtos),  e  pela  conseqüente  desvalorização  da  avaliação  dos  processos, 

independentemente  da  natureza  e  dos  fins  específicos  das  organizações  ou  instituições 

públicas consideradas. Ainda, na perspectiva da gestão, Trindade (1996, p. 9) argumenta que a 

avaliação institucional “é uma rotina indispensável ao aperfeiçoamento acadêmico, à melhoria  

da gestão universitária e à prestação de contas do uso dos recursos públicos.” A avaliação 

institucional é um processo que identifica pontos fortes, pontos fracos e potencialidades da 

instituição, para elevar a qualidade e alcançar a melhoria da gestão. 
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Agora  analisando  especificamente  a  avaliação  institucional  no  âmbito  da 

educação superior,  e considerando que neste nível, o foco está na formação e a capacitação de 

qualidade  e  busca  elevar,  aprofundar  e  produzir  conhecimento.  Assim,  a  gestão  da 

organização  ou  instituição,  bem  como  da  administração  acadêmica  e  da  produção  de 

conhecimento  devem  ser  bem  conduzidas  para  alcançar  a  qualidade  definida  para  o 

desempenho institucional. O instrumento privilegiado para julgar a qualidade institucional é a 

avaliação, neste caso a avaliação institucional. 

A  avaliação  institucional  da  educação  superior  realiza-se  através  de  várias 

modalidades  que  integram  a  avaliação  externa  e  avaliação  interna  ou  autoavaliação.  No 

contexto do SINAES, a avaliação externa é um processo de julgamento do desempenho da 

instituição, como um todo organizado por uma instância do MEC; enquanto o processo de 

autoavaliação institucional é coordenado pela CONAES e, localmente, pela Comissão Própria 

de Avaliação (CPA). Segundo o que determina o SINAES: 

A avaliação institucional tanto na dimensão interna, quanto na externa, incorpora as 
informações e os resultados de outros instrumentos, tais como Censo da Educação 
Superior, o Cadastro das Instituições da Educação Superior, a avaliação feita pelas 
comissões,  a  avaliação  da  Pós-Graduação,  e  propõem  a  criação  de  um  novo 
instrumento  em  substituição  ao  ENC,  o  Processo  de  Avaliação  Integrada  do 
Desenvolvimento Educacional e da Inovação da Área (Paidéia), colocando-os numa 
perspectiva de globalidade (INEP, 2007, p. 100). 

Avaliação  institucional  é  o  instrumento  central,  necessária  a  qualquer  área  de 

atuação, numa instituição ou organização, num primeiro momento é necessário que sejam 

estabelecidos  os  objetivos  que  se  pretende  alcançar.  Pereira  sugere  que  “é  interessante 

observar  que  os  objetivos  específicos  estabelecidos  traduzem,  de  certa  forma, o  quanto a 

Instituição já avançou no processo, que deve ser cíclico, da avaliação institucional” (1997, p. 

28).  O  mesmo  autor  relaciona  alguns  objetivos  principais  de  processos  avaliativos,  de 

algumas Instituições de Ensino Superior: 

• Avaliar o desempenho das atividades acadêmicas e o ensino de graduação, 
com vistas ao estabelecimento de novas políticas referentes à alocação de recursos 
orçamentários,  distribuição de  vagas dos docentes,  reorientação  de  vagas para o 
Vestibular,  progressão  funcional,  melhoria da qualidade de ensino,  adequação de 
cursos à realidade social, etc. 

• Viabilizar  a  organização  de  base  de  dados  que  possa  subsidiar  a  gestão 
administrativa,  possibilitando  aperfeiçoamento,  redirecionamento  do  projeto 
acadêmico,  assegurando  medidas  de  correção  e  de  superação  de  entraves 
diagnosticados. 

• Propiciar uma postura crítica no que se refere à relação entre a instituição e a 
sociedade  a  que  serve  e  organizar  o  sistema  de  informações  que  possibilite 
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julgamentos  calcados  em  bases  as  mais  objetivas  possíveis,  identificando 
deficiências a serem superadas e acertos a serem expandidos. 

• Estruturar  processo  contínuo  de  avaliação,  fomentando  nas  unidades 
administrativas  e  acadêmicas  a  cultura  da  qualidade  e  da  produtividade  do 
desempenho dos indivíduos, dos grupos e da instituição; implementar programa de 
avaliação das atividades docentes e implantar base de dados de suporte ao processo 
contínuo de tomada de decisões  e  de avaliação institucional (sistema de registro 
acadêmico, acompanhamento acadêmico, sistema de desenvolvimento de recursos 
humanos, sistema de custos, etc.). 

• Promover  sensibilização,  coleta  de  dados,  diagnósticos,  avaliação  interna, 
ações de reorganização curricular e político- administrativa de retroalimentação. 

Na perspectiva dos objetivos da avaliação institucional da educação superior o 

MEC define que: 

O processo de avaliação deve ser contraponto da proposta institucional desenvolvida 
pela IES, buscando atender a uma tripla exigência da universidade contemporânea: 

a) um processo continuo de aperfeiçoamento de desempenho acadêmico; 

b) uma ferramenta universitária; para o planejamento da gestão;

c) um processo sistemático de prestação de contas à sociedade. 

Isto significa acompanhar metodicamente as ações a fim de verificar se as funções 

e  prioridades  determinadas  coletivamente  estão  sendo  realizadas  e  atendidas.  É  este 

contraponto entre o pretendido e o realizado que dá sentido à avaliação (MEC. CNA, 1994, p. 

54).  Considerando  que  a  autoavaliação  institucional  integra  o  processo  de  avaliação 

institucional de educação superior e constitui o foco deste trabalho, retomaremos adiante, os 

princípios, características, dimensões, procedimentos e etapas instituídos pelo SINAES, para a  

autoavaliação institucional. 

Schwartzman (2001a)  aponta que,  no caso da educação pública e das IES, há 

razões externas e internas de motivação para a avaliação. Dentre as razões externas destacam-

se  a  necessidade  de  informações  e  critérios:  para  os  governos  e  seus  órgãos  realizarem 

apropriadamente  a  aplicação  de  recursos  e  esforços;  e  para  os  estudantes  poderem fazer 

melhores escolhas na busca por suas futuras instituições. Como fator motivacional interno e 

sob o ponto de vista  dos seus colaboradores,  evidencia-se a satisfação pela comprovação, 

reconhecimento  e  valorização do trabalho  desenvolvido e  do  empenho desprendido,   e  a 

consequente aquisição de prestígio e fundamentação para alocação de recursos necessários e 

ausentes.  O  mesmo  autor  argumenta  ainda  que  as  altas  taxas  de  evasão  e  o  freqüente 

abandono  de  atividades  vinculadas  à  formação  acadêmica  têm  refletido  sobre  como  os 
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estudantes começam a avaliar os cursos que fazem, os professores que têm e as relações que 

há  entre  o  que  aprendem  nas  escolas  e  o  que  vão  realmente  fazer  e  precisar  na  vida 

profissional.  

É  um  consenso  entre  os  autores  que  a  avaliação,  e  a  sua  possibilidade  de 

constatação e diagnóstico, são o principal meio de melhorar processos, sistemas e instituições. 

É a partir da avaliação que se viabiliza condições de melhoria. Com a análise avaliativa se 

pode  saber,  de  forma  concreta,  se  há  evidências  de  evolução  positiva  ou  negativa  ou 

estagnação  no  histórico  da  situação  observada.  A avaliação  faz  com  que  as  instituições, 

através  dos  seus  colaboradores  e  público-alvo,  tenham permanente  preocupação  com seu 

desempenho, objetivando uma evolução permanente da sua atual condição e situação.

Portanto, os atores envolvidos e sujeitos ao processo de avaliação devem estar 

imbuídos  da  visão  de  necessidade  de  melhoria  contínua.  Neste  cenário,  as  universidades 

brasileiras, particularmente as públicas, passaram no final da última década do século passado 

por um período de crise ou de choque. A afirmativa refere-se ao processo de degradação a que 

foram  submetidas  à  época,  especificamente  pela  diminuição  dos  recursos  financeiros 

destinados aos investimentos e custeios de pessoal, materiais e equipamentos. Porém, se havia 

a  escassez  de  recursos,  havia  também  um  permanentemente  estado  acometendo  as 

universidades. De certa forma, esta crise pode ser interpretada como um contínuo processo de 

aperfeiçoamento e de reestruturação em busca de novas conquistas. Sob outra perspectiva, a 

carência  no  fornecimento  de   recursos  por  parte  do  Governo,  não  impossibilitou  que  as 

instituições se valessem da sua autonomia e – preocupadas com sua constante evolução - na 

busca de fontes alternativas que puderam aumentar suas produções acadêmicas em geral. 

As instituições que seguiram esta lógica foram as que conseguiram manterem-se 

competitivas  apesar  de  que  é  importante  destacar  que  não  se  pode  nem se  deve  aplicar 

exclusivamente a lógica de mercado nas universidades, pela sua importância diferenciada das 

atividades que exerce e pela função e impacto social dos serviços que oferece. 

Os procedimentos e processos de avaliação da qualidade das instituições e dos 

cursos  de  graduação  previstos  pelo  SINAES,  incluem  características  de  continuidade  e 

comparabilidade.  Na  continuidade,  considera-se  a  necessidade  de  acompanhamento  da  s 

mudanças e da sua evolução ao longo dos vários períodos analisados.  A comparabilidade 

implica que toda avaliação deva ser emitida sob um julgamento comparativo, visto que não 

existem critérios absolutos e objetivos de qualidade.  Para a efetiva aplicação e necessária 

sistematização  da  avaliação  institucional  de  maneiras  que   a  mesma  incorpore  tais 
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características, há que se combinarem formas objetivas – com técnicas precisas de coleta dos 

dados e opiniões e uma posterior análise quantitativa e estatística das informações obtidas nos 

SIs acadêmicos e administrativos; aliado a formas subjetivas  e qualitativas de obtenção e 

análise das informações compostas por critérios imponderáveis de qualidade , estabelecidos 

pelos envolvidos: avaliados e avaliadores. 
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3. ASPECTOS METODOLÓGICOS: CARACTERÍSTICAS, FONTES, HIPÓTESES 

E DADOS DA PESQUISA

Iniciaremos  a  apresentação  dos  aspectos  metodológicos  deste  trabalho 

caracterizando-o como uma pesquisa científica de natureza aplicada, caráter exploratório e 

descritivo  com relação aos  seus  objetivos,  desenvolvida  a  partir  da  coleta,  organização e 

análise de relações entre séries anuais de informações institucionais. 

Após a apresentação dos dados básicos utilizados, descrevendo suas fontes e seus 

processos,  instrumentos  e  critérios  adotados na  organização e  apuração dos resultados  de 

indicadores  estudados,  são  formuladas  as  questões  e  hipóteses  da  pesquisa.  Ainda  neste 

capítulo apresentaremos os indicadores selecionados para o estudo, as séries históricas dos 

resultados da UFC para estes indicadores e, especialmente, dos resultados particulares de uma 

de  suas  unidades  acadêmicas  do  interior  do  estado:  o  Campus  Cariri.  Para  tanto,  nas 

atividades de levantamento e organização destas informações sobre indicadores, a pesquisa 

foi bibliográfica e documental também baseada em uma abordagem quali-quantitativa.

Continuando  com  a  descrição  do  processo  utilizado  no  método  da  pesquisa, 

foram  realizadas  e  serão  apresentadas  no  próximo  capítulo,  sínteses  diagnósticas  destes 

resultados de caráter exploratório e descritivo, evidenciando as variações ao longo do tempo. 

Por  fim,  foi  utilizada  uma abordagem também quali-quantitativa  que  direcionou  ainda as 

atividades de análises e testes de hipóteses de relações entre as séries históricas de resultados 

de indicadores de gestão do TCU e de resultados de indicadores internos de desempenho da 

UFC, sempre tomados na dimensão do Campus Cariri.

3.1. Apresentação das fontes de dados utilizados da pesquisa

O Anuário Estatístico da UFC, segundo sua apresentação, é um documento oficial 

que divulga um conjunto de dados estatísticos representativos do desempenho da instituição 

relacionado ao ensino, à pesquisa e à extensão. Consta ainda que o objetivo do relatório é de 

“contribuir  para  o  esforço  institucional  de  ampliar  a  transparência  e  de  assegurar  o 

aperfeiçoamento da gestão universitária”. (UFC; PRPL, 2012). 

O  anuário  é  um  relatório  periódico  essencialmente  quantitativo  -  mas 

acessoriamente também qualitativo – da realidade atualizada de uma instituição,  e que na 

UFC  é  elaborado  pela  Pró-reitoria  de  Planejamento  (PRPL).  À época  da  elaboração  do 

presente trabalho de pesquisa, a última versão do relatório a ser disponibilizada foi o Anuário 
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Estatístico 2012, que traz dados relativos e consolidados tendo como base o ano de 2011. 

Nesta que é a quarta edição do documento, houve como novidade, a inserção de capítulos 

com informações mais diretamente utilizadas pela presente pesquisa, como o capítulos sobre 

os Indicadores de Desempenho e de Gestão e o ranking da taxa de sucesso da graduação por 

curso.

Na apresentação do Anuário Estatístico da UFC 2012 – Dados 2011, através das 

palavras do reitor da UFC na época, o prof. Dr. Jesualdo Farias: 

[…]  O  Anuário  já  se  revelou  uma  ferramenta  indispensável  nas  instâncias 
acadêmicas e administrativas da UFC, fornecendo dados confiáveis e atualizados 
sobre os mais variados aspectos da vida da Instituição.  O mesmo destaca ainda que 
o uso do Anuário vai além dos limites da própria instituição e […] para o conjunto  
da sociedade,  ele  revela uma visão  panorâmica da Universidade, traduzindo,  em 
números  e  em  gráficos,  o  esforço  de  crescimento  e  o  avanço  qualitativo. 
(UFC/PRPL/COAVI, 2012).

Embora  a  delimitação  do  tema  e  dos  dados  desta  pesquisa  se  limitem  às 

informações e indicadores mais diretamente ligados às atividades acadêmicas essenciais de 

ensino de graduação, vale a referência às demais informações presentes no anuário pois são 

potenciais fontes de análises em trabalhos futuros desta pesquisa ou de outras associados sob 

a mesma temática. Entre essas outras informações apresentadas, destacam-se as  relacionadas 

às(aos):

• demais aspectos do ensino de graduação números do processo de ingresso 

com a recente adoção do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) e do Exame 

Nacional do Ensino Médio como único critério de seleção;

• ensino de pós-graduação;

• outras  áreas  mais  diretamente  associadas  a  estas  atividades  acadêmicas 

essenciais  como  produção  científica,  sistema  de  bibliotecas,  assistência 

estudantil, ensino a distância e assuntos internacionais;

• atividades, projetos e os órgãos de apoio à extensão universitária, como as 

fundações  e  equipamentos  culturais,  hospitais  universitários  e  Casas  de 

Cultura Estrangeira;

• recursos humanos, órgãos administrativos, orçamento e infraestrutura física 

da  administração  superior,  das  pró-reitorias,  e  de  importantes  áreas  de 

suporte  como  comunicação  e  imprensa,  tecnologia  da  informação, 

planejamento  e  desenvolvimento  institucional,  além  da  ouvidoria,  que 

acolhe demandas relatadas por alunos, servidores e comunidade externa;  
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Como citado anteriormente, uma novidade do Anuário Estatístico da UFC 2012 

foi a inclusão de um capítulo específico para apresentação dos resultados de indicadores, onde 

são  apresentadas séries de valores de indicadores internos de desempenho (desde 2003), e de 

valores brutos de elementos componentes (Custo Corrente, Aluno Tempo Integral e Aluno, 

Professor  e  Funcionário  Equivalente  entre  outros),  além  dos  resultados  calculados  de 

indicadores de gestão utilizados pelo TCU.

A partir do Anuário Estatístico da UFC, a Pró-reitoria de Planejamento (PRPL) - 

através da Coordenadoria de Avaliação Institucional (COAVI) – também elaborou o estudo 

“Avaliação diagnóstica da UFC a partir de indicadores de desempenho” que apresenta uma 

série de análises acerca dos resultados de indicadores apresentados no anuário estatístico. 

Segundo consta na introdução deste relatório, há fortes argumentos em defesa da 

utilidade de indicadores de desempenho na gestão das IES:

O uso de indicadores de desempenho por gestores de IES permite a análise 

da  qualidade  das  mais  variadas  atividades  executadas,  sobretudo aquelas 

voltadas ao ensino, à pesquisa e à extensão.

[…] a adoção de indicadores de desempenho pelas IES tem duplo objetivo: 

Proporcionar  visão  geral  da  instição,  ajudando  gestores  a  identificar  a 

qualidade  dos  resultados,  a  partir  dos  processos  e  insumos  disponíveis, 

caracterizando-se, desse modo, como atividade diagnóstica;

Possibilitar a introdução de estratégias de gestão que busquem identificar as 

melhores  práticas  institucionais  responsáveis  pelo  desempenho otimizado 

(benchmarking) nos mais variados níveis de gestão, caracterizando-se assim 

como atividade formativa; (UFC/PRPL/COAVI, 2012). 

Neste relatório são apresentados e analisados em sínteses avaliativas os resultados 

da UFC para indicadores utilizados em rankings internacionais de universidades e indicadores 

nacionais adotados pelo MEC, pelo Fórum de Pró-reitores de Planejamento e Administração 

(FORPLAD) das universidades brasileiras, pelo TCU (Tribunal de Contas da União) além de 

indicadores internos elaborados e utilizados pela própria UFC.

São estes resultados constantes no relatório da COAVI, de indicadores de gestão 

adotados  pelo  TCU  e  de  indicadores  acadêmicos  internos  relacionados  à  qualidade  da 

atividade dos docentes, que serão conjunta e mais diretamente explorados neste trabalho de 

pesquisa.  Alem  desta  associação  com  a  atividade  docente,  e  agora  por  critérios  de 

disponibilidade dos dados e viabilidade do trabalho, serão objeto de análise desta pesquisa 
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apenas os indicadores que são apresentados de forma consolidada por unidade acadêmica e os 

que eventualmente são também apresentados de maneira discretizada para cada um dos cursos 

de  graduação componentes  do  Campus  da UFC no Cariri.  Esta  seleção de  indicadores  é 

apresentada  abaixo,  seguidos  de  suas  respectivas  definições  elementares  e  unidade  de 

mensuração:

• Indicador 1 - Taxa de Sucesso nos Cursos de Graduação (TSCG) (em %): 

Relação entre o número de diplomados e o número de alunos ingressantes, 

considerando-se o tempo padrão do curso. 

• Indicador 2 - Taxa de Docentes com Doutorado (TDD) (em %):  Relação 

entre a quantidade de docentes efetivos doutores em comparação com o 

total de docentes.

• Indicador 3 - Taxa de Produtividade Intelectual dos Docentes (TPID) (em 

produtos  por  ano):  Relação  entre  o  número  de  docentes  efetivos  que 

publicaram livro, capítulo de livro ou artigo científico em comparação ao 

número total de docentes.

• Indicador  4  -  Taxa  de  Produtividade  Intelectual  dos  Docentes  com 

Doutorado  (TPID)(em  produtos  por  ano):  Relação  entre  o  número  de 

docentes  efetivos  doutores  que  publicaram  livro,  capítulo  de  livro  ou 

artigo científico em comparação ao número total de docentes.

• Indicador  5:  Taxa  de  Participação  dos  Docentes  em  Congressos  e/ou 

Reuniões  Científicas  (TPDCC)(participações  por  ano):  Relação  entre  o 

número de docentes efetivos com participação em congressos ou reuniões 

científicas no ano em comparação ao total de docentes da unidade. 

• Indicador  6:  Taxa  de  Participação  dos  Docentes  com  Doutorado  em 

Congressos e/ou Reuniões Científicas (TPDDCC)(participações por ano): 

Relação entre o número de docentes efetivos doutores com participação 

em congressos ou reuniões científicas no ano em comparação ao total de 

docentes da unidade. 
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• Indicador  7:  Relação  Quantitativa  entre  o  Número  de  Discentes  e  o 

Número de Docentes (RQDiDo) (discentes por docentes): Relação entre o 

número total de discentes e o número total de docentes. 

• Indicador  8:  Índice de Qualificação do Corpo Docente  (IQCD)  (valor 

absoluto  entre  1  e  5):  Relação  entre  a  soma ponderada  do  número de 

docentes  doutores(peso  5),   mestres  (peso  3),  especialistas  (peso  2)  e 

graduados (peso 1); e o número total de docentes.

3.2. Questões e hipóteses da pesquisa

A busca por informações para tomada de decisões que gerem melhores práticas de 

gestão estratégica da instituição e da unidade acadêmica em estudo, aliada à já reconhecida 

utilidade  das  informações  provenientes  dos  resultados  de  indicadores  de  gestão  e  de 

desempenho internos da UFC, nos conduz à formulação das indagações da pesquisa. Diante 

da contextualização apresentada e das necessidades e desafios expostos, a problemática que 

norteará as investigações e produções do trabalho é relativa às seguintes questões: 

• Os resultados do indicador Taxa de Sucesso dos Cursos de Graduação (TSCG) 

do Campus da UFC no Cariri demonstram algum tipo de relação com os resultados de outros 

indicadores de gestão ou de desempenho acadêmicos relacionados à atividade dos docentes 

desta mesma unidade acadêmica? 

Outras  questões  são  decorrentes  desta  questão  inicial  da  pesquisa,  e  dizem 

respeito às relações específicas entre a  TSCG e um determinado  indicador de desempenho 

acadêmico do Campus da UFC no Cariri. Estes questionamentos direcionam as hipóteses de 

relações entre os indicadores e que serão apresentadas um pouco mais adiante. 

Um outro grupo de questionamentos deste trabalho dizem respeito a aplicação dos 

resultados  e  conclusões  deste  trabalho  na  tomada  de  decisões  e  gestão  estratégica  da 

instituição:

• Como os  resultados  de  indicadores  de  gestão  e  de  desempenho acadêmico 

relacionados aos docentes dos cursos de graduação do Campus da UFC no Cariri podem ser 

úteis para a gestão estratégica da instituição?
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A  partir  destas  questões,  a  proposta  da  dissertação  contempla  também  a 

proposição de hipóteses de pesquisa e a apresentação durante o estudo, de evidências que as 

comprovem ou não. Foi adotada a concepção de Lakatos e Marconi (1992) como definição de 

questão de pesquisa, que definem hipótese como uma relação entre variáveis, formulada como 

solução provisória para determinado problema, apresentando caráter explicativo ou preditivo, 

compatível com o conhecimento científico e revelando consistência lógica.

Sobre estas hipóteses, cabe esclarecer ainda que foram todas elaboradoras tendo a 

dimensão do conjunto dos cursos do Campus da UFC no Cariri, como base para as amostras 

dos dados utilizados nas análises e testes de validade. 

• Hipótese 1: Há relação positiva do Indicador Taxa de Sucesso nos Cursos 

de Graduação (TSCG) com o indicador Índice de Qualificação do Corpo Docente 

(IQCD);

• Hipótese 2: Há relação positiva do Indicador Taxa de Sucesso nos Cursos 

de  Graduação (TSCG) com o indicador  Taxa de  Produtividade  Intelectual  dos 

Docentes (TPID);

• Hipótese 3: Há relação positiva do indicador Taxa de Sucesso nos Cursos 

de Graduação (TSCG) com o indicador  Taxa de Participação dos Docentes com 

Doutorado em Congressos e/ou Reuniões Científicas (TPDCC):

• Hipótese 4: Há relação negativa do indicador Taxa de Sucesso nos Cursos 

de Graduação (TSCG) com o indicador Relação Quantitativa entre o Número de 

Discentes e o Número de Docentes (RQDiDo);

3.3. Dados básicos: apresentação e análise de estatísticas importantes do Campus da 

UFC no Cariri

Como contextualização inicial para posterior análise dos dados mais específicos 

sobre a realidade e fenômenos investigados nesta pesquisa, faremos uma breve caracterização 
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da  conjuntura  do  Campus  da  UFC  no  Cariri,  na  forma  de  apresentação  de  algumas 

informações históricas, características, dados e estatísticas básicas componentes relevantes da 

instituição  e  especificamente  desta  unidade  acadêmica  em  estudo.  A  importância  de 

apresentarmos e analisarmos estes dados primários está na essencial semântica básica de cada 

um deles, além de serem utilizados como elementos componentes no cálculo dos indicadores 

que já apresentamos a priori. 

As  informações  e  dados  apresentados  foram  coletados  a  partir  do  Anuário 

Estatístico da UFC 2012 – Dados 2011 (UFC; PRPL, 2012) e, de forma complementar, de 

outras fontes de informações próprias da unidade acadêmica, como sistemas de informações, 

relatórios e  documentos administrativos  e acadêmicos do Campus da UFC no Cariri.  São 

apresentados  aqui  apenas  como  elementos  qualitativos  de  um  contexto  institucional 

complexo, embora também sejam importantes representativos de aspectos qualitativos deste 

cenário, ainda que parcialmente, assim como os indicadores analisados a posteriori.  Desta 

forma, observados em conjunto com os dados componentes e com outras estatísticas básicos, 

são potencializadas as possibilidades investigativas e o poder de justificativa e dedução da 

análise dos indicadores de gestão e desempenho. 

Iniciaremos a apresentação de dados básicos importantes do Campus da UFC no 

Cariri com um relato histórico sobre a expansão da universidade federal para o interior do 

estado do Ceará, e a consequente criação do Campus Cariri, que foram viabilizadas a partir da 

aprovação pelo  Conselho Universitário  (CONSUNI),  da participação da  UFC no REUNI. 

Com isso a UFC pretendia reforçar o cumprimento da sua missão de disseminar um padrão de 

qualidade para o ensino superior no Estado, contribuindo para o desenvolvimento econômico-

social sustentável da região.  O campus Cariri  foi criado inicialmente a partir do curso de 

graduação em Medicina - já existente na cidade de Barbalha desde o ano 2000 – e de mais 

cinco cursos criados em 2006 e que preliminarmente funcionariam na cidade de Juazeiro do 

Norte:  Administração,  Agronomia,  Biblioteconomia,  Filosofia  e  Engenharia  Civil. 

Posteriormente, em 2009 e 2010, e ainda como consequência da adoção da expansão proposta 

pelo  REUNI, foram criados os demais cursos existentes atualmente que também funcionam 

na  cidade  de  Juazeiro  do  Norte:  Administração  Pública,  Jornalismo,  Design  de  Produto, 
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Música e Engenharia de Materiais. Mais recentemente o curso de Agronomia foi deslocado 

para uma unidade própria na cidade do Crato. Ainda que atualmente os onze cursos existentes 

estejam localizados em três cidades diferentes, e que os mesmos disponham de órgãos de 

apoio acadêmico próprios (como bibliotecas e laboratórios) todos eles continuam vinculados 

administrativamente aos órgãos e setores localizados na unidade de Juazeiro do Norte. Na 

Tabela 1 mostrada a seguir são listados os cursos de graduação do Campus da UFC no Cariri, 

com suas respectivas modalidades, cidades e datas de criação.

Tabela 1:   Cursos de graduação do Campus da UFC no Cariri - modalidades, cidades e datas 

de criação

Administrativamente os campi avançados da UFC - Sobral, Cariri e Quixadá - são 

equivalentes aos departamentos, pois constituem a menor fração da estrutura universitária, 

para todos os efeitos de organização e gestão administrativa e de pessoal. Já academicamente 

e  com  relação  as  suas  atividades  didático-científicas,  estes  campi  são  semelhantes  aos 

institutos, nos quais as unidades acadêmicas são constituídas pelas coordenações dos cursos e 

estas  estão  vinculadas  mais  imediatamente  aos  órgãos  de  gestão  do  campus,  como  a 

Coordenação  Acadêmica  e  Diretoria.  Sem  os  Departamentos,  suas  estruturas  acadêmico-

administrativas são, portanto, diferenciadas da maioria das unidades acadêmicas da UFC e 

suas administrações são exercidas – de forma consultiva – pelos Conselho do Campus e por 

suas Diretoria, Vice-Diretoria e Coordenações de Cursos de Graduação e de Pós-Graduação – 

como órgãos executivos.

Essa configuração descentralizada (sob os aspectos geográficos, administrativos e 

acadêmicos)  dos  campi  avançados  tem  se  apresentado,  segundo  a  própria  comunidade 
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acadêmica do Campus Cariri, como aparente fonte de dificuldades para a gestão estratégica 

integrada da instituição,  visto que parte das  ações  e  iniciativas da administração superior 

central não alcançam ou não são ofertados plenamente a estas unidades do interior do estado, 

como por exemplo a assistência a comunidade acadêmica e ações de capacitação dentro da 

política de recursos humanos da instituição.

Outra característica acadêmica importante do Campus Cariri - e que é relevante no  

estudo da realidade da unidade acadêmica quando comparada às demais - é a existência de 

cursos de diversas áreas do conhecimento,  diferente do perfil de todas as outras unidades 

acadêmicas  da  UFC  localizadas  em  Fortaleza  e  Quixadá,  e  semelhante  a  outra  unidade 

acadêmica no interior do estado, o Campus de Sobral. Ainda com relação a oferta de cursos, 

além da variedade de áreas,  o Campus Cariri é destaque por ser atualmente uma das três 

unidades acadêmicas da UFC com mais de 10 cursos.  

Os  números  absolutos  de  vagas  disponibilizadas  no  ano por  cada  curso,  seus 

percentuais em relação ao total do Campus, e os valores totais da UFC constam na Tabela 2. 

Estes números e o Gráfico 1 mostram que a oferta de vagas dos cursos do Campus 

Cariri cresceu mais de 133% no período e que grande parte deste crescimento se deu por 

conta da implantação de quatro novos cursos em 2010 e mais um em 2011. Este crescimento é 

mais de três vezes superior ao crescimento do número de vagas da UFC no mesmo período. 

Tabela  2: Vagas ofertadas - quantidades e percentuais  por curso de graduação do Campus 

Cariri e da UFC de 2007 a 2011

Por conta disso,  os cursos do Campus Cariri que detinham 6% do número total 

das vagas da UFC em 2007, em 2011 já representavam 10% deste total. Em comparação com 
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as outras 15 unidades acadêmicas da UFC, só o Centro de Tecnologia (764 vagas), o Centro 

de Humanidades (670 vagas) e o Centro de Ciências (685 vagas)  têm mais vagas que o 

Campus Cariri.

Gráfico 1:  Vagas ofertadas pelos cursos de graduação do Campus da UFC no Cariri 

Fonte: Elaboração própria.

A  Tabela  3  apresenta  um  quadro  estatístico  com  as  quantidades  de  vagas 

ofertadas, os números de candidatos, as demandas, as quantidades de ingressantes e taxas de 

ocupação dos cursos de graduação do Campus da UFC no Cariri. 

Tabela 3: Vagas ofertadas, candidatos, demandas, ingressantes e taxas de ocupação dos cursos 

de graduação do Campus da UFC no Cariri no SiSU 2011 

Fonte: Elaboração própria.
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Neste quadro são apresentados separadamente os dados referentes ao ano de 2011, 

período a partir do qual passou-se a adotar o SiSU como forma de ingresso na UFC. Estes 

resultados mais recentes demonstram que as médias de candidatos por vaga são, de forma 

semelhante nas dimensões do Campus Cariri e da UFC, pouco superiores a vinte candidatos 

por vaga.  

Observando o Gráfico 2,  fica evidente  que a taxa de ocupação das  vagas  por 

ingressantes para os cursos do Campus do Cariri são de uma forma geral menores que a média 

institucional da UFC, principalmente quando levado em conta que para o curso de Medicina 

há mais ingressantes que vagas disponíveis. Por outro lado, a taxa de ocupação dos cursos de 

Design  de  Produtos,  Engenharia  de  Materiais  e  Filosofia  foram  os  menores  valores 

apresentados. 

Gráfico 2:  Taxa de ocupação de vagas por curso de graduação do Campus da UFC no Cariri

Fonte: Elaboração própria.

Ao avaliarmos a série histórica das demandas dos candidatos por vaga dos cursos 

da unidade acadêmica apresentada na Tabela 4,  torna-se evidente o aumento de 143% na 

média a partir da adoção do SiSU como forma de acesso. 
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Tabela 4: Demandas (em candidatos por vaga) e variação anual das demandas dos cursos de 

graduação do Campus Cariri e da UFC – Período 2008 a 2011

Fonte: Elaboração própria.

Conforme se vê no Gráfico 3, nos resultados parciais de cursos, destaca-se ainda 

os resultados extremos dos cursos de Medicina (com demanda mais de duas vezes maior) e 

Engenharia de Materiais (com menos da metade da média da demanda de todos os cursos no 

ano de 2011). 

Gráfico 3:  Demandas (em candidatos por vaga) dos cursos de graduação do Campus da UFC 

no Cariri.

Fonte: Elaboração própria.
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Os números absolutos de alunos matriculados ano a ano, e  os percentuais por 

curso em relação ao total  do Campus,  assim como os valores totais  da UFC, constam na 

Tabela  5  seguinte  para  os  mesmos  períodos  considerados.  Nestas  séries  históricas  dos 

números de alunos matriculados, destaca-se o crescimento médio e relativamente constante da 

ordem de um ponto percentual por ano (de 2,4% em 2007 para 6,5 em 2011), na participação 

do Campus Cariri em relação ao total de alunos matriculados em toda a UFC. 

Nota-se ainda uma queda na representatividade do número de alunos matriculados 

do curso de Medicina em relação ao total  de matriculas da unidade acadêmica,  embora a 

velocidade  desse decrescimento venha também diminuindo  ao longo do mesmo período. 

Naturalmente, o curso que tem a menor proporção de alunos matriculados em relação ao total 

do Campus Cariri é exatamente o que foi criado mais recentemente: Administração Pública.

Tabela 5:  Alunos matriculados – quantidades absolutas e percentuais de alunos matriculados 

por curso de graduação do Campus da UFC no Cariri – Período 2007 a 2011

 Fonte: Elaboração própria.

São  considerados  ingressantes  os  alunos  que  efetivamente  ingressam  na 

universidade ou no curso, pela forma de acesso mais comum - como o vestibular até 2010 e o 

SiSU a partir de 2011 – mas também os que entram por formas de acesso alternativas como a 

admissão  de  graduados,  convênios,  mudanças  de  curso  ou  de  modalidade,  transferências 

legais ou regulares e até por ordem judicial. 

O Gráfico 4 ilustra a participação dos cursos no total de alunos matriculados do 

Campus da UFC no Cariri no ano de 2011.
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Gráfico 4:  Matrículas – Participação dos cursos no total de alunos matriculados do Campus 

da UFC no Cariri.

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 6 apresenta as séries históricas das quantidades destes ingressantes para 

cada um dos cursos do Campus Cariri, e para propósitos comparativos, também relaciona os 

somatórios  totais  de  ingressantes  da  unidade  acadêmica,  de  toda  a  universidade,  e  o 

percentual da relação entre estes valores.

Tabela 6: Ingressantes - Quantidades absolutas e percentuais do total de alunos ingressantes 

por curso de graduação do Campus Cariri e da UFC – Período 2007 a 2011

Fonte: Elaboração própria.
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surgimento de quatro novos cursos - e com taxa menor (13,2%) entre 2010 e 2011 mais ainda 
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Campus Cariri e da UFC ao longo da série histórica demonstra um crescimento acelerado, de 

em média 1,5 ponto percentual  por  ano,  na  proporção de alunos ingressantes  na unidade 

acadêmica, em relação ao número total de alunos ingressantes na UFC. Em 2011 o Campus 

Cariri teve pouco de 10% do número total de alunos ingressantes de toda a UFC.

O Gráfico 5 ilustra o ordenamento dos cursos do Campus Cariri em 2011, pela 

proporção  de seus ingressantes em relação ao total destes alunos para a unidade acadêmica.

Gráfico 5:  Ingressantes – Participação dos cursos no total de alunos ingressantes do Campus 

da UFC no Cariri.

       Fonte: Elaboração própria.

Outro resultado acadêmico básico, e particularmente relevante para esta pesquisa 

por  ser  elemento  constituinte  do  cálculo  do  indicador  TSCG,  é  a  quantidade  de  alunos 

diplomados. 

A Tabela 7 apresenta as séries históricas de número absolutos e percentuais de 

alunos diplomados de cada curso e da unidade acadêmica objeto deste estudo, assim como, 

para efeitos comparativos, o número de alunos diplomados em toda a UFC. Os cursos criados 

mais recentemente,  e  que  por conta disso ainda não tinham alunos diplomados em 2011, 

foram omitidos da lista por esta razão. 

Como  esperado,  há  uma  similaridade  no  crescimento  do  números  de  alunos 

ingressantes com o crescimento do número de diplomados, embora a variação deste último 

tenha sido de uma forma menos acentuada nos últimos quatro anos. Esta situação se repete se 

analisarmos a representatividade do número de alunos diplomados da Medicina em relação ao 

total de formandos da unidade acadêmica, que embora tenha caído a partir de 2010 com a 

formatura  das  primeiras  turmas  dos  demais  cursos,  ainda  teve  cerca  de  um  terço  dos 
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diplomados no ano de 2011. 

Tabela  7: Alunos diplomados – quantidades absolutas e percentuais de alunos por curso de 

graduação do Campus Cariri e da UFC – Período 2007 a 2011

Fonte: Elaboração própria.

Na  apuração  do  valor  do  indicador  IQCD,  são  utilizadas  as  quantidades  de 

docentes de forma ponderada para cada um dos níveis de titulação: graduados, especialistas, 

mestres e doutores. Estas quantidades e seus percentuais em relação do total de docentes da 

unidade acadêmica são mostrados na Tabela 8. 

O Gráfico 6 ilustra a distribuição de alunos diplomados por cursos do Campus da 

UFC no Cariri no ano de 2011.

Gráfico 6:  Diplomados – Distribuição de alunos diplomados por cursos do Campus da UFC 

no Cariri.

Fonte: Elaboração própria.
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Tabela 8:  Titulação de docentes – quantidades absolutas e percentuais de docentes efetivos do 

Campus Cariri e da UFC por titulação  – Período 2008 a  2011

Fonte: Elaboração própria.

De forma complementar  a  esta  tabela,  e  a  partir  da  mesma fonte  de dados,  é 

também possível observar que em 2011 o total de docentes do Campus Cariri (186 docentes) 

só  era  menor  que  nas  quatro  seguintes  unidades  acadêmicas:  Centro  de  Ciências  (264 

docentes), Faculdade de Medicina (211 docentes),  Centro de Tecnologia (198 docentes), e 

Centro de Humanidades (195 docentes).  

Desde 2008 até 2011, o número total de docentes do Campus Cariri aumentou 

aproximadamente  154%,  enquanto  que  a  parcela  de  docentes  da  unidade  acadêmica  em 

relação ao total da UFC, quase que dobrou no mesmo período (de 5,1% para 10,0%). Ao 

considerar apenas o maior nível de titulação, nota-se que a quantidade absoluta de doutores 

mais que dobrou no período e que nos dois últimos anos considerados, a proporção deles em 

relação do total de docentes aumentou numa taxa de 4 pontos percentuais de uma ano para o 

outro. 

O Gráfico 7 ilustra a evolução das quantidades de docentes efetivos do Campus da 

UFC no Cariri  por titulação no período de 2007 a 2011.

Gráfico 7: Titulação de Docentes – Evolução das quantidades de docentes efetivos do Campus 

da UFC no Cariri por titulação

Fonte: Elaboração própria.
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Já o número absoluto de mestres cresceu 142% e a proporção de docentes com 

mestrado manteve-se relativamente constante - em torno torno da metade -  ao longo de todo 

o período. De 2010 para 2011 também se evidencia um queda absoluta e na proporção do 

número  de  docentes  só  com graduação,  e  ao  considerar  conjuntamente  os  resultados  de 

docentes com mestrado e com doutorado, reforçam uma tendência de qualificação do corpo 

docente da unidade acadêmica.

O Gráfico 8 ilustra a evolução das porcentagens de docentes efetivos do Campus 

da UFC no Cariri  por titulação, no período de 2007 a 2011.

Gráfico  8: Titulação  de  Docentes  –  Evolução  das  porcentagens  de  docentes  efetivos  do 

Campus da UFC no Cariri  por titulação

Fonte: Elaboração própria.

A Tabela 9 traz um comparativo mais detalhado da situação de qualificação do 

grupo dos docentes do Campus Cariri em relação ao grupo dos docentes de toda a UFC no 

último ano analisado.  

Tabela 9:  Titulação de docentes  – quantidades absolutas e percentuais de docentes efetivos 

por titulação do Campus Cariri em relação à UFC  no ano de 2011

Fonte: Elaboração própria.
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qualificação menor comparado ao grupo dos docentes de toda a UFC.  É o que evidencia a 

taxa de doutores de toda a instituição (67%) ser mais que o dobro da referida taxa para a 

unidade acadêmica (32%). 

O  Gráfico  9  ilustra  o  comparativo  das  porcentagens  de  docentes  efetivos  do 

Campus Cariri e da UFC por titulação no ano de 2011.

Gráfico  9: Titulação de Docentes – comparativo das porcentagens de docentes efetivos do 

Campus Cariri e da UFC, por titulação.

Fonte: Elaboração própria.

Analisando o Gráfico 9, nota-se outras evidências dessa situação, como o fato de 

o Campus Cariri ter 26% do número total de docentes da UFC com menor titulação (só com 

graduação),  e  apenas  5%  dos  docentes  com  maior  titulação  (doutorado)  da  instituição; 

enquanto que essa proporção é de 10% considerando todas as titulações. Em comparação com 

as outras unidades acadêmicas da UFC, o Campus Cariri  só tem proporcionalmente mais 

doutores do que o Campus de Quixadá. 

De forma semelhante ao que aconteceu com os números relativos aos cursos e aos 

discentes (vagas, demandas, matrículas, ocupação e diplomados) apresentados e analisados 

até agora, a evolução dos números absolutos e das proporções dos docentes do Campus Cariri 

também evidenciam um crescimento da unidade acadêmica num ritmo consideravelmente 

maior que a média institucional. Por outro lado, este evidente crescimento quantitativo dos 

docentes do Campus não tem sido acompanhado, ou ainda não alcançou, o nível qualitativo 

medido pela titulação da média dos docentes de toda a universidade.

 C
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4. ANÁLISES DOS RESULTADOS E DAS RELACÕES ENTRE INDICADORES DE 

GESTÃO E DE DESEMPENHO ACADÊMICO

4.1. Análises de resultados de indicadores de gestão e de desempenho acadêmico 

Os resultados  de  indicadores  acadêmicos  constantes  no  Anuário  Estatístico  da 

UFC 2012 – Dados 2011 (UFC; PRPL, 2012) e no relatório Avaliação diagnóstica da UFC a 

partir de indicadores de desempenho (UFC; PRPL;COAVI, 2012), principalmente os relativos 

a  indicadores  internos,  mas  também  alguns  dos  indicadores  adotados  pelo  TCU,  são  as 

informações   que  serão  mais  diretamente  explorados  neste  trabalho  de  pesquisa.  Re-

apresentaremos esta  seleção de  indicadores,  mas agora  agregando uma visão  analítica  do 

valor  em si,  da  evolução  dos  seus  resultados  durante  todo  o  período  considerado  e  das 

comparações com as médias institucionais. 

Para um maior esclarecimento da natureza dos indicadores são também descritos 

seus componentes básicos, suas formas de cálculo e apuração e as unidades de mensuração 

dos  mesmos.  Também  por  uma  questão  de  melhor  entendimento,  acessoriamente  serão 

apresentados outras tabelas e gráficos com os mesmo dados sob nova perspectivas ou com 

dados complementares ao já apresentados.

Nas tabelas doravante mostradas, os resultados dos indicadores já relacionados 

são apresentados de forma discretizada para o Campus da UFC no Cariri e, com o objetivo de 

comparação, a média institucional do indicador considerando esta e todas as demais unidades 

acadêmicas da UFC, conforme os originais disponíveis nas publicações fontes desta pesquisa.

Para um dos indicadores de gestão adotados pelo TCU e centralmente considerado 

nas análises deste trabalho, o Indicador 1: Taxa de Sucesso na Graduação (TSCG), além dos 

resultados já disponíveis nestas publicações originais serem apresentados da forma descrita 

acima,  foram também  apresentados  de  maneira  discretizada  para  cada  um dos  cursos  de 

graduação que compõem a unidade acadêmica em questão. O segundo indicador de gestão 

adotado pelo TCU que é utilizado neste estudo é o  Indicador 10: Índice de Qualificação do 

Corpo Docente (IQCD). Todos os demais resultados utilizados são de indicadores internos de 

desempenho acadêmico da UFC e, assim como o IQCD, só têm seus dados disponíveis para a 

dimensão das unidades acadêmicas e como tal, para o conjunto dos cursos de graduação do 

Campus  Cariri.  A  definição  destes  indicadores  e  a  metodologia  de  cálculo  utilizada, 

encontram-se  no  documento  elaborado  pelo  TCU:  “Orientações  para  o  Cálculo  dos 

Indicadores de Gestão”, constantes nas Decisões No 408/2002, No 1043/2006 e No 2167/2006 
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do Plenário do Tribunal de Contas da União. Foi utilizada a versão deste documento revisada 

em janeiro de 2011.

Indicador 1: Taxa de Sucesso nos Cursos de Graduação (TSCG): 

A TSCG é um índice percentual que dimensiona a relação entre  o número de 

diplomados no ano letivo e número total de alunos ingressantes no suposto período de entrada 

destes diplomados, considerando-se o tempo padrão do curso. Por exemplo, para cálculo da 

TSCG do ano de 2011 de um curso de graduação com tempo padrão de 4 anos letivos, deve-se 

considerar os diplomados do curso no ano de 2011 e os ingressantes do curso no ano de 2007. 

No cálculo foram considerados como diplomados todos os concluintes que completaram os 

créditos dos cursos nos dois semestres do ano considerado. Considerando a eficácia como um 

conceito  relacionado  ao  alcance  dos  objetivos  pré-definidos  e  das  consequentes  metas 

estabelecidas, a taxa de sucesso é portanto um indicador de eficácia da formação a que se 

propõe um determinado curso ou um conjunto de cursos de graduação. Neste último caso a 

TSCG de um  conjunto de cursos é dada pela média aritmética simples das TSCG de cada 

curso componente. A Tabela 10 mostra os valores das TSCG do Campus da UFC no Cariri 

(em %). 

Tabela 10: Taxas de Sucesso dos Cursos de Graduação (TSCG) do Campus da UFC no Cariri  

(em %) 

Analisando a evolução ao longo da série histórica dos valores da média da TSCG 

para o conjunto dos cursos de graduação do Campus Cariri, nota-se um evidente e amplo 

decréscimo de até 28% entre os anos de 2009 e 2010. Até este período, os altos valores da 

TSCG do Campus Cariri eram historicamente mantidos pelos resultados próprios - e únicos 
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até então - do curso de Medicina. A partir do ano de 2010, com os números de diplomados das 

primeiras  turmas  dos  cursos  de  Administração,  Biblioteconomia  e  Filosofia,  a  média  do 

indicador  para  o  todo  o  Campus  passou  a  sofrer  uma  menor  influência  dos  excelentes 

resultados do curso de Medicina, que manteve-se sempre como o de maior taxa dos cursos da 

unidade  acadêmica  e  com  considerável  margem  de  diferença  positiva  para  a  média 

institucional da UFC.

Gráfico 10: Taxas de Sucesso dos Cursos de Graduação (TSCG) do Campus Cariri e da UFC 

(em %)

    Fonte: Elaboração própria.

Por  outro  lado,  os  cursos  de  Filosofia  e  Agronomia,  mesmo  já  tendo  alunos 

diplomados  há mais de dois anos, em 2011 ainda permaneciam com as mais baixas TSCG do 

Campus, enquanto que o curso de Administração demonstrou um relevante crescimento na 

taxa entre os anos de 2010 e 2011. Devido a média destes e de todos os demais cursos do 

Campus Cariri -  com exceção do discrepante resultado do curso de Medicina - ser inferior à 

média institucional da UFC, supõe-se que alguns aspectos sociais, educacionais e/ou regionais 

tenham influências negativas de forma conjunta sobre os resultados de todos estes outros 

cursos da unidade acadêmica; ou, de outra forma, que outros aspectos também conjunturais 

tenham influência positiva para os resultados da TSCG da Medicina do Campus da UFC no 

Cariri. 

Em relação às posições dos cursos do Campus Cariri no ranking da TSCG dos 

cursos da UFC no ano de 2011 – mostradas na última coluna da Tabela 10 - é notoriamente 

destacável a posição do curso de Medicina, o quinto curso com melhor resultado dentre os 68 
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avaliados em toda a instituição. Por outro lado, no mesmo ranking o curso de Filosofia está 

entre os dez cursos avaliados com menor desempenho na UFC, segundo a TSCG.

O Gráfico 11 demonstra  o comparativo da  evolução dos  valores  da TSCG da 

unidade acadêmica e de toda a universidade. A ilustração reforça ideia de mudança drástica na 

comparação dos resultados da TSCG do Campus Cariri com os resultados da UFC a partir de 

2009,  ano em que outros cursos do campus além da Medicina, concluíram suas primeiras 

turmas de diplomados e portanto, passou a ser considerado a taxa do curso no cálculo da 

TSCG geral do campus.

Gráfico 11: Taxas de Sucesso dos Cursos de Graduação (TSCG) do Campus Cariri e da UFC 

(em %)

Fonte: Elaboração própria.

Outra  constatação  importante,  observável  a  partir  dos  resultados  da  TSCG da 

Tabela 11 e sua ilustração no Gráfico 12,  é a de que nos dois últimos anos,  a média do 

referido indicador para o conjunto de cursos do Campus Cariri tem crescido numa proporção 

maior  do que a sua média institucional, isto é, considerando todos os cursos da UFC.  

Tabela  11:  Variação  Anual  das  Taxas  de  Sucesso  dos  Cursos  de  Graduação  (TSCG)  do 

Campus Cariri e da UFC  (em %) 

Fonte: Elaboração própria.

Procederemos agora a análise da TSCG do Campus da UFC no Cariri, sob o ponto 

de vista dos dados básicos componentes do índice. Como já apresentamos previamente dados 
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referentes  ao  número  de  alunos  diplomados,  trataremos  agora  do  número  de  alunos 

ingressantes. O termo ingressantes se refere apenas aos novos alunos, isto é, aos que entraram 

no último ano corrente.

Gráfico  12:  Variação  Anual  das  Taxas  de  Sucesso  dos  Cursos  de  Graduação  (TSCG) do 

Campus Cariri e da UFC (em %)

Fonte: Elaboração própria.

Na Tabela 12, podemos verificar os detalhes da TSCG para o Curso de Medicina 

do Campus da UFC no Cariri, através da apresentação conjunta dos números de diplomados, 

ingressantes, e da própria taxa de sucesso do curso, o que  permite verificar e analisar melhor 

casos de resultados fora do padrão histórico e do perfil do curso, como nos anos de 2007 e 

2009. 

Tabela  12:  TSCG (em %),  Números  de  Alunos Diplomados e  de Alunos Ingressantes  do 

Curso de Medicina do Campus da UFC no Cariri   

Fonte: Elaboração própria.

Já esclarecemos que o método de cálculo da TSCG adotado pelo TCU define que 

o número de ingressantes deve ser referente ao período anterior equivalente ao tempo padrão 

de conclusão  do curso.  Como o curso de Medicina do Campus da UFC no Cariri tem tempo 

médio de 5 anos, para o cálculo da sua taxa de sucesso no ano de 2007 considera-se o número 
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de diplomados neste mesmo ano, e o número de ingressantes no período correspondente a 5 

anos antes,  isto é, no ano de 2002. Na tabela citada, estes pares de anos estão na mesma 

coluna para facilitar a visualização e a comparação dos valores componentes da TSCG.

Observa-se que ao longo de todo o período houve pouca variação no número de 

ingressantes, e que, por conta disso, os baixos números de diplomados nos anos de 2009 e 

2007 foram os responsáveis por estes resultados da TSCG abaixo da média do próprio curso. 

Os números também evidenciam que a frequente ocorrência de taxas ocupação superiores a 

100%, isto é, de períodos em que o número de ingressantes no curso é maior do que o número 

de vagas disponíveis, também contribui de alguma forma para os bons resultados de curso em 

termos de eficácia na diplomação de discentes.   

Gráfico  13: TSCG – Taxas de sucesso, diplomados e ingressantes do curso de Medicina do 

Campus Cariri (em %)

Fonte: Elaboração própria.

O  Gráfico  13  ilustra  a  influência  determinante  do  número  de  diplomados  na 

TSCG do curso. Ademais indica uma tendência de subida da taxa desde o ano de 2010, e que 

em 2011 esse valor foi superior a 100%, devido ao número de diplomados nesse ano ter sido, 

pela primeira vez, maior que o número de ingressantes  cinco anos antes.

Ao comparar os últimos resultados da TSCG de todas as unidades acadêmicas da 

UFC – vide Tabela 13 Gráfico 14 - verificamos que no ano de 2011 os campi avançados do 

interior  do  estado  tiveram as  menores  eficácias  de  diplomação  dentre  todas  as  unidades 

acadêmicas da instituição. 

Interessante  notar  também  que  o  Campus  Cariri  teve  uma  TSCG  média 
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consideravelmente superior  ao Campus de Sobral,  apesar  de terem condições e  estruturas 

acadêmicas semelhantes ou equivalentes, inclusive no que se refere a existência do curso de 

Medicina nos dois campi, o que tradicionalmente tem elevado a média da TSCG da unidade 

acadêmica que o contém. Esta última afirmação é reforçada pelos resultados dos indicadores 

dos cursos de Medicina do Campus Cariri e de outras unidades acadêmicas da UFC que tem o 

curso. A Faculdade de Medicina em Fortaleza é uma unidade acadêmica que tem em nível de 

graduação apenas os cursos de Medicina e Fisioterapia, e nos últimos anos seus resultados da 

TSCG  foram quase o dobro da média de todas as unidades acadêmicas da instituição. O curso  

de Medicina do Campus de Sobral também apresenta taxas de sucesso acima de 100% desde 

o ano de 2010.  

Tabela 13:   Taxa de Sucessos dos Cursos de Graduação (TSCG) das Unidades Acadêmicas da 

UFC em 2011 (em %) 

Fonte: Elaboração própria.

Sobre a aplicabilidade destes exemplos de eficácia na formação do alunado - que 

são  os  cursos  de  graduação  em  Medicina  da  UFC,  inclusive  o  do  Campus  Cariri  -  a 

publicação  técnica  gerencial  “Avaliação  diagnóstica  da  UFC  a  partir  de  indicadores  de 

desempenho” sugere que para que estes casos de sucesso possam ser aplicados em outros 
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cursos de graduação da mesma unidade acadêmica ou de outras unidades, há de se fazê-lo 

com a devida relativização e parcimônia. Contudo, a expansão e a adoção de experiências 

exitosas utilizadas nestes cursos para os demais devem ser buscadas e viabilizadas, através do 

estudo  de  possíveis  associações  demonstráveis  e  por  conseguinte  conclusivas,  entre  o 

indicador em questão (TSCG) e aspectos próprios dos cursos de Medicina da UFC, como o 

perfil de entrada dos discentes, os modelos curriculares e de gestão do curso ou a qualidade de  

atuação do corpo docente. (UFC; PRPL; COAVI,  2012). 

Gráfico 14:  Taxas de Sucesso dos Cursos de Graduação (TSCG) das Unidades Acadêmicas 

da UFC (em %)

Fonte: Elaboração própria.

Considerando  alguns  destes  aspectos  referentes  ao  corpo  docente,  o  presente 

trabalho  de  pesquisa  faz,  no  próximo  item  deste  capítulo,  uma  análise  exploratória  de 

eventuais relações entre a TSCG e outros indicadores potencialmente relacionados à citada 

qualidade  da  atuação  docente,  como  por  exemplo  o  Índice  de  Qualificação  do  Corpo 

Docente(IQCD),  a  taxa  de  produtividade  intelectual  e  de  participação  em congressos  ou 

outros eventos científicos.

Indicador 2: Taxa de Docentes Efetivos com Doutorado (TDD)

A TDD é obtida através da relação entre a quantidade de docentes doutores em comparação 

com o total de docentes. Dado em porcentagem (%), é um indicador da qualidade do corpo 

docente em termos do nível mais alto de titulação considerado.  Como nem sempre há uma 

vinculação  direta  dos  docentes  a  um  único  curso,  só  há  sentido  falarmos  em  TDD  nas 

dimensões  da  unidade  acadêmica  e  da  instituição  como  um  todo.  Neste  estudo  foram 
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considerados apenas as quantidades de docentes efetivos da instituição.

Na Tabela 14 são relacionados os valores da TDD para o Campus Cariri e para 

UFC do período de 2008 a 2011. No Anuário Estatístico da UFC 2011 não constam os valores 

da TDD nem dados básicos suficientes para o seu cálculo no ano de 2007, e por esta razão não 

constam na tabela abaixo. Foram calculados e são apresentados também as variações anuais 

dessas taxas e o índice de variação existente  entre a TDD do Campus e da UFC em um 

mesmo ano.

Tabela 14:  Taxa de Docentes Efetivos com Doutorado (TDD) do Campus da UFC no Cariri  

(em %)

Gráfico 15:  Taxas de Docentes Efetivos com Doutorado (TDD) do Campus da UFC no Cariri 

e variação proporcional (em %)

Fonte: Elaboração própria.
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evidencia uma forte queda de 35% no ano de 2009 em relação ao ano de 2008, sendo o evento 

de maior peso para que a TDD tenha tido uma diminuição de oito pontos percentuais ou de 

aproximadamente 20% ao longo de todo o período considerado. Contudo, desde então a TDD 

tem crescido em proporções superiores a 11% ao ano. De forma semelhante à situação do 

Campus Cariri, a TDD da UFC caiu mais de 10% ao longo do mesmo período de 2008 a 

2011,  embora  tenha  permanecido  estável  entre  os  anos  de  2009  e  2010.  As  variações 

proporcionais entre as TDD do Campus Cariri e da UFC em um mesmo ano, presentes na 

terceira  linha da tabela,  permitem observar  que  ao  longo de todo o período,  as  taxas  do 

Campus Cariri foram inferiores à metade dos valores da TDD para toda a UFC. Esta variação 

proporcional das taxas da unidade acadêmica para as taxas institucionais aumentou 114% de 

2008 para 2009, mas deste então esta diferença tem diminuído em ritmos crescente e chegou a 

97,8%  em  2011,  por  conta  de  um  aumento  da  TDD  do  Campus  Cariri,  desde  2010, 

acompanhado de uma diminuição da TDD da UFC.

Indicador 3: Taxa de Produtividade Intelectual dos Docentes (TPID)

Quantidade relativa de docentes efetivos da unidade acadêmica que publicaram 

livro, capítulo de livro ou artigo científico em comparação ao total de docentes da unidade. É 

um indicador da produtividade intelectual de todo o corpo de docente efetivos da unidade 

acadêmica e sua unidade de dimensionamento é definida como produtos por ano.

A Tabela 15 mostra a série histórica dos valores da TPID para o Campus Cariri e 

para a UFC no período de 2009 a 2011. Não constam os valores da  TPID anteriores a este 

período por  seus  valores  ou  os  dados  básicos  componentes  deste  indicador,  não  estarem 

disponíveis na fonte consultada. São mostrados ainda as variações anuais dessas taxas e o 

índice de variação existente entre a TPID do Campus e da UFC em um mesmo ano.

A série anual dos valores da TPID do Campus Cariri mostra um forte crescimento 

de 67% em 2011 com relação a 2010,  que foi o percentual de aumento do indicador em todo 

o período, visto que seus valores foram iguais em 2009 e 2010.  

Na comparação com a TPID da UFC, as taxas do Campus Cariri foram sempre, e 

consideravelmente, menores que a média institucional do indicador ao longo período. Do ano 

de 2010 para 2011 houve uma queda de quase 60% nesta diferença, contudo,  em 2011 a 

TPID da UFC ainda foi quase o triplo que a TPID do campus. 
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Tabela 15: Taxa de Produtividade Intelectual dos Docentes (TPID) do Campus Cariri da UFC 

(em produtos por ano) e variação proporcional (em %)

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico 16:  Taxa de Produtividade Intelectual dos Docentes do Campus da UFC no Cariri, e 

variação proporcional (em %)

Fonte: Elaboração própria.

Indicador 4: Taxa de Produtividade Intelectual dos Docentes com Doutorado 

(TPIDD)

Quantidade  relativa  de  docentes  efetivos  doutores  da  unidade  acadêmica  que 

publicaram livro, capítulo de livro ou artigo científico em comparação ao total de docentes da 

unidade. Dado em porcentagem (%), é um indicador da produtividade intelectual do corpo de 

docentes efetivos doutores da unidade acadêmica. (em produtos por ano).

A Tabela 16 mostra os valores da Taxa de Produtividade Intelectual dos Docentes 

com Doutorado do Campus Cariri da UFC e as variações proporcionais no período de 2009 a 

2011.

Assim  como aconteceu  com  a  taxa  de  produtividade  intelectual  considerando 

todos os docentes, a TPIDD do Campus Cariri também apresentou um crescimento acima de 

50% em 2011 e valores iguais para os anos de 2009 e 2010.  Já a TPIDD da UFC caiu um 
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pouco (8,3%) em 2011 fazendo com que a sua diferença em relação à do Campus fosse abaixo 

dos 30%, que é consideravelmente menor que a mesma proporção pra TPID (180%), e que 

evidencia que  considerando só os docentes doutores, o desempenho do Campus com relação 

à  produtividade  intelectual  é  mais  próximo  da  média  institucional  do  que  quando 

consideramos a produtividade intelectual também dos mestres, especialistas e graduados nas 

duas dimensões.

Tabela 16: Taxa de Produtividade Intelectual dos Docentes com Doutorado do Campus Cariri 

da UFC (em produtos por ano) e variação proporcional (em %) 

Fonte: Elaboração própria.

Ainda  com  relação  à  comparação  dos  resultados  da  TPID  com  a  TPIDD,  é 

evidente  os  melhores  resultados  do  grupo  de  docentes  doutores  em  relação  a  todos  os 

docentes durante todo o período, tanto para o Campus Cariri como para a UFC (Tabela 15 e 

Tabela 16). Este fato pode ser visto como uma evidência da influência do nível de titulação 

dos docentes no grau de  produtividade intelectual dos mesmos.

Com relação à utilidade dos resultados dos indicadores para a gestão estratégica 

da área acadêmica e da política de desenvolvimento de recursos humanos da instituição - e da 

unidade acadêmica em particular -  podemos apontar que tantos os resultados  da TPID , como 

os  da  TPIDD  sugerem  a  necessidade  de  ações  gerenciais  de  incentivo  ao  aumento  da 

produtividade intelectual, direcionadas para os docentes do Campus Cariri, que reforcem  a 

tendência de diminuição da grande diferença que há em relação ao desempenho médio dos 

docentes da UFC como um todo. Tendência esta que pode ser melhor visualizada no gráfico 

seguinte através das séries de valores da variação proporcional entre a TPIDD da unidade 

acadêmica e o mesmo índice para a dimensão institucional.
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Gráfico 17:  Taxa de Produtividade Intelectual dos Docentes com Doutorado do Campus da 

UFC no Cariri (em produtos por ano) e variação proporcional (em %)

Fonte: Elaboração própria.

Indicador 5: Taxa de Participação dos Docentes em Congressos e/ou Reuniões 

Científicas (TPDCC) 

Quantidade relativa de docentes efetivos da unidade acadêmica com participação 

em congressos ou reuniões científicas em comparação ao total de docentes da unidade. Dado 

em porcentagem (%), é um indicador de inserção científica do corpo de docentes efetivos da 

unidade acadêmica. (em produtos por ano)

Na Tabela 17 são apresentados os valores da TPDCC para o Campus Cariri e para 

UFC do período de 2008 a 2011, conjuntamente às variações anuais dessas taxas e do índice 

de variação adotado para a relação entre a TPDCC do Campus e da UFC em um mesmo ano.

Tabela 17: Taxa de Participação dos Docentes do Campus da UFC no Cariri  em Congressos 

e/ou Reuniões Científicas (em participações por ano)

Fonte: Elaboração própria.
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Gráfico 18:  Taxa de Participação dos Docentes do Campus da UFC no Cariri em Congressos 

e/ou Reuniões Científicas (em participações por ano) e variação proporcional (em %)

Fonte: Elaboração própria.

A participação  média  dos  docentes  do  Campus  Cariri  medida  pela  TPDCC 

apresentou crescimento de 2009 para 2010, e queda no período seguinte, de 2010 para 2011. 

A TPDCC da UFC também apresentou esse movimento oscilante no período, mostrando que a 

variação da participação da média dos docentes do Campus Cariri

 acompanhou  a  variação  da  participação  dos  média  dos  docentes  de  toda  a 

instituição. Ao comparar ano a ano os valores da TPDCC nestas duas dimensões, observa-se 

que a diferença entre a taxa do Campus e da UFC - que era baixa em 2010 (14%) - deu um 

salto para um valor quase dez vezes maior e fez com que em 2011, o desempenho apontado 

pelo indicador institucional fosse 140% maior que o desempenho indicado pelos TPDCC da 

unidade acadêmica. Esta situação é ilustrada no Gráfico 18 anteriormente mostrado.

Indicador  6:  Taxa  de  Participação  dos  Docentes  com  Doutorado  em 

Congressos e/ou Reuniões Científicas (TPDDCC)

Quantidade relativa de docentes efetivos doutores da unidade acadêmica com participação em 

congressos ou reuniões científicas em comparação ao total de docentes da unidade. Dado em 

porcentagem  (%),  é  um  indicador  de  inserção  científica  do  corpo  de  docentes  efetivos 

doutores da unidade acadêmica. (em produtos por ano).

A  Tabela  18  apresenta  os  valores  da  Taxa  de  Participação  dos  Docentes  com 

Doutorado em Congressos e/ou Reuniões Científicas (TPDDCC) em participações por ano.
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Tabela 18: Taxa de Participação dos Docentes com Doutorado em Congressos e/ou Reuniões 

Científicas (em participações por ano)

Fonte: Elaboração própria.

Similarmente à taxa de participação em eventos científicos  considerando todos os 

docentes,  a  TPDDCC  do  Campus  Cariri  (que  considera  apenas  os  doutores  da  unidade 

acadêmica) também apresentou um decréscimo de mais de 60% em 2011, quando apresentava 

um viés de crescimento de 2009 para 2010.

A TPDDCC da UFC teve uma queda em 2011 menor que a variação da taxa do 

Campus  Cariri (43,3% contra 68,0%). Isto fez com que o desempenho institucional medido 

pelo indicador se tornasse melhor que o desempenho da unidade acadêmica,  invertendo a 

situação que existiu em 2009 e 2010, embora as séries das duas dimensão tenham apresentado 

sempre um grande proximidade destes resultados, conforme se visualiza pela pouca variação 

horizontal da linha amarela do Gráfico 19 mostrado a seguir:

Gráfico 19:  Taxa de Participação dos Docentes com Doutorado do Campus Cariri e da UFC 

em Congressos e/ou Reuniões Científicas (em participações por ano)

Fonte: Elaboração própria.
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Comparando  os  resultados  dos  índices  sobre  participação  dos  docentes  com 

doutorado e de todos os docentes em congressos científicos (TPDCC com a TPDDCC),  assim 

como  aconteceu  com  a  produtividade  intelectual,  ainda  é  mais  evidente  os  melhores 

resultados do grupo de docentes doutores em relação ao demais durante todo o período, tanto 

para o Campus Cariri como para a UFC (Tabela 17 e Tabela 18). Este fato também pode ser  

visto como uma evidência da influência da titulação dos docentes no grau de participação dos 

mesmos em eventos científicos. 

Em termos de aplicação destes resultados da TPDCC e da TPDDCC como auxílio 

à tomada de decisões dentro de uma política de gestão estratégica da pesquisa na instituição, 

podemos  citar  os  primeiros  resultados  do  Campus  Cariri  para  estes  indicadores,  como 

demonstrativos do potencial de melhoria de desempenho de docentes da unidade acadêmica - 

e por conseguinte da universidade como um todo – na participação em eventos científicos 

reconhecidamente úteis para o aperfeiçoamento, a atualização  e o intercâmbio com docentes 

de outras instituições de ensino superior.

Indicador 7: Relação Quantitativa entre o Número de Discentes e o Número 

de Docentes (RQDiDo)

A relação quantitativa entre o número de discentes  e o número de docentes é 

obtida através  da relação entre a  quantidade de discentes  em comparação com o total  de 

docentes da unidade acadêmica. Trata-se de um indicador de otimização do uso dos recursos 

humanos docentes da unidade acadêmica. Por definição, a unidade do índice é discentes por 

docentes.

Através da Tabela 19 podemos ver a série de valores anuais da RQDiDo para o 

Campus Cariri e para a UFC no período de 2009 a 2011

Tabela 19: Relação Quantitativa entre o Número de Discentes e o Número de Docentes (em 

discentes por docentes) 

Fonte: Elaboração própria.
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Apesar de disponíveis, não foram apresentados os valores da RQDiDo anteriores a 

este  período por  não ser  possível  utilizá-los  no comparativos  com as  séries  históricas  de 

outros indicadores que não têm seus resultados disponíveis.  As variações anuais destas taxas 

e o índice de variação existente entre a RQDiDo do Campus e da UFC em um mesmo ano são 

também  mostrados na tabela.

Gráfico 20:  Relação Quantitativa entre o Número de Discentes e o Número de Docentes  do 

Campus Cariri e da UFC

Fonte: Elaboração própria.

A  série  histórica  dos  valores  da  RQDiDo do  Campus  Cariri  mostra  um 

decréscimo de mais de 20% no valor do indicador nos dois últimos anos.  Na comparação 

com a RQDiDo da UFC, as taxas do Campus Cariri  se mantiveram relativamente constantes 

(vide  Gráfico  20)  e  em  média  menos  da  metade  dos  valores  da  média  institucional  do 

indicador  ao  longo  período.  Assim  como  a  taxa  da  unidade  acadêmica,  a  RQDiDo 

institucional diminuiu seu valor em 2011 com relação ao ano de 2010, mas numa proporção 

menor do que a queda do indicador para o Campus Cariri. 

Indicador 8: Índice de Qualificação do Corpo Docente (IQCD)  

O indicador IQCD é um índice de valor absoluto entre 1 e 5 que indica o grau de 

qualificação  dos  docentes  da  instituição.  Para  o  cálculo  do  IQCD  parcial  da  unidade 

acadêmica foram considerados apenas os docentes efetivos do Campus da UFC no Cariri e 

atribuídas as seguintes ponderações para os níveis  de titulação dos professores: peso 5 para 

doutores;  peso  3  para  mestres,  peso  2  para  especialistas  e  peso  1  para  docentes  apenas 

graduados. O TCU define ainda que o valor final do índice é obtido através da relação deste 

quantitativo, ponderado pelo número total de professores. 
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Analisando  a  evolução  dos  valores  do  IQCD  para  o  conjunto  dos  cursos  de 

graduação do Campus Cariri ao longo da série histórica, nota-se que após uma diminuição de 

2008 para 2009, houve um crescimento médio de aproximadamente 4% ao ano em 2010 e 

2011.  

A Tabela 20 a seguir relaciona os valores do Índice de Qualificação do Corpo 

Docente do Campus da UFC no Cariri no Período de 2008 a 2011.

Tabela 20: Índice de Qualificação do Corpo Docente do Campus da UFC no Cariri

Fonte: Elaboração própria.

Estes resultados evidenciam também a diferença da situação de qualificação do 

grupo dos docentes do Campus Cariri em relação ao grupo dos docentes de toda a UFC no 

último ano analisado.  Assim como já tinha sido detectado na análise dos dados básicos e 

absolutos dos quantitativos de docentes por titulação, os docentes do Campus no geral tinham 

um grau de qualificação menor comparado ao grupo dos docentes de toda a UFC.  

Gráfico 21:  Índice de Qualificação do Corpo Docente do Campus da UFC no Cariri

Fonte: Elaboração própria.
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unidade  acadêmica  e  de  toda  a  universidade.  A ilustração  clarifica  a  noção  de  que  na 

comparação dos resultados da TSCG do Campus Cariri com os resultados da UFC, a relação 

entre eles permaneceu relativamente constante entre 18,8% e 21,8%, e com uma queda de 9% 

de 2010 para 2011.

Os  resultados  apresentados  a  respeito  do  perfil  de  titulação  dos  docentes  do 

Campus Cariri sugerem a necessidade de estratégias e ações de desenvolvimento de recursos 

humanos  focadas  na  progressão  funcional  por  titulação,  e  especial  ou  preferencialmente 

direcionadas  para  os  docentes  desta  unidade  acadêmica.  Para  melhoria  dos  resultados  do 

IQCD  da  unidade  acadêmica  em  estudo,  é  aconselhável  também  o  desenvolvimento  de 

políticas de  incentivo ao estabelecimento de docentes doutores nos Campi avançados do 

interior do estado.

4.2. Análises de relações entre os resultados de indicadores de gestão e de desempenho 

acadêmico

Para o desenvolvimento das análises de eventuais relações entre os resultados de 

indicadores de gestão e de desempenho acadêmico do Campus da UFC no Cariri, partiu-se da 

formulação das questões e hipóteses da pesquisa já apresentadas, e desde então, foi utilizada 

uma  abordagem  quali-quantitativa,  de  natureza  exploratória  e  descritiva.  O  escopo  das 

investigações  se  limita  à  busca  de  relações  entre  as  séries  históricas  de  resultados  dos 

indicadores  de  gestão  Taxa  de  Sucesso  dos  Cursos  de  Graduação  (TSCG)  e  Índice  de 

Qualificação  do  Corpo  Docente(IQCD),  assim  como entre  a  TSCG e  outros  indicadores 

internos  de  desempenho  acadêmico  relacionados  ao  desempenho  e  à  atuação  docentes, 

consideradas  relevantes  para  o  entendimento  dos  fenômenos  educacionais  da  realidade 

estudada. 

Devido  à  indisponibilidade  de  séries  históricas  mais  extensas  sobre  estes 

indicadores não foi possível realizar um estudo quantitativo ou estatístico mais aprofundado 

como uma análise multi-dimensional de regressão, a qual seria a forma mais confiável para 

determinação de eventuais relações de dependência ou de influência, e para a realização dos 

testes de validade das hipóteses propostas anteriormente.

Por isso, as análises doravante desenvolvidas - assim como as realizadas para os 

dados básicos componentes dos indicadores,   como para os próprios indicadores tomados 

individualmente  -  são  baseadas  apenas  em  estatísticas  básicas  como  média  e  variação 

percentual de um ano para o outro, além da simples investigação visual de gráficos de linhas 



76

que ilustram os históricos e as tendências dos valores nas séries dos indicadores estudados.  

A Tabela 21 mostrada a seguir é um quadro-resumo dos valores e variações anuais 

da TSCG e de outros indicadores acadêmicos relacionados à atividade docente. 

Tabela  21:  Quadro-resumo  de  Indicadores  -  Valores  e  variações  anuais  da  TSCG  e  de 

indicadores acadêmicos

Como se observa, só a TSCG e o IQCD têm valores disponíveis para o ano de 

2008, e consequentemente para as variações anuais de 2008 para 2009, enquanto que para os 

demais indicadores listados, os dados se referem apenas ao período de 2009 a 2011.

A partir da observação simples da última coluna deste quadro-resumo, nota-se que 

os dois indicadores relacionados à participação de docentes em eventos científicos (TPDCC e 

TPDDCC), são os que apresentam maior variação proporcional, e os únicos em que houve 

diminuição no último ano analisado em relação ao anterior. Em termos de gestão acadêmica, é 

estratégico para a melhoria do desempenho da unidade e, consequentemente, da instituição, 

que  estas  tendências  negativas  sejam  melhor  estudadas  no  Campus  Cariri  e  em  outras 

unidades acadêmicas, através da análise de outras causas e fatores quantitativos e qualitativos, 

como a disponibilidade de recursos para viabilização logística da participação dos docentes 

em eventos científicos neste período. Independentemente do resultado destes estudos futuros, 

como  ação  de  reforço  à  política  de  desenvolvimento  científico  da  instituição,  pode  ser 

indicado a implementação de incentivos ou facilidades para a participação dos docentes de 

toda  a  universidade  em  eventos  científicos,  visto  que  a  UFC  como  um  todo  também 

apresentou estas tendências de queda destes indicadores nos últimos anos, embora tenham 

sido com um viés  menor que o apresentado pelos  decréscimo dos resultados  do Campus 

Cariri.
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No ano de 2011 são destacáveis ainda,  agora positivamente,  os resultados dos 

indicadores  TPID  e  RQDiDo  do  Campus  Cariri,  os  quais  apresentaram  melhoria  mais 

significativas em relação a 2010 entre os índices analisados. Os resultados da TPID indicam 

de alguma forma, o êxito de iniciativas institucionais de apoio à produção científica. Já o 

expressivo  crescimento  da  relação  RQDiDo  deve  está  fortemente  relacionado  a  outros 

resultados da unidade acadêmica - como a relevante a melhoria da taxa de ocupação da vagas 

no mesmo período. Reforça esta idéia o fato de que a elevação do índice se deu apesar da 

conjuntura local  -  com o surgimento  de novos cursos  – ter  estimulado o crescimento  do 

número de contratações de docentes efetivos para os cursos da unidade acadêmica. 

Continuaremos então com a análise da TSCG comparativamente a cada um dos 

outros indicadores, de forma direcionada pelas hipóteses previamente propostas. Com isso, ao 

analisar cada par de séries, será re-apresentada a hipótese que sugere algum tipo de relação 

entre os indicadores de modo que facilite o entendimento das análises, direcionando para o 

propósito de justificar a validade ou a incerteza destas referidas hipóteses. Faz-se necessário 

esclarecer  ainda,  que  para  facilitar  a  análise  potencializando  a  visualização  de  eventuais 

interferências entre os valores das duas séries comparadas, foram adotados valores ajustados 

para a TSCG, correspondentes a parcelas de 0,10 ou de 0,01 do valor original, e que foram 

suficientes para alocar os resultados do índice original na mesma faixa e dimensão dos valores 

dos demais indicadores, sem interferir nos valores das variações anuais. Essa TSCG ajustada é 

utilizada  apenas  nos  gráficos  apresentados  a  seguir  e  é  referenciada  como  TSCG/10  ou 

TSCG/100.

Situação  comum  às  análises  de  todas  as  hipóteses  seguintes,  e  que  por  isso 

justifica-se sua citação neste ponto, apesar de já ter sido citado anteriormente, diz respeito a 

impossibilidade de um conclusão sobre a validade estatística de todas as hipóteses propostas. 

Após a proposição das mesmas e durante o desenvolvimento do método deste trabalho de 

pesquisa, tornou-se evidente que as séries históricas das variáveis relacionadas nas hipóteses 

através de indicadores, não compreendiam um período suficientemente extenso para aplicação 

de um método quantitativo com grau de confiabilidade necessária a conclusões definitivas 

sobre as relações entre a TSCG e cada um dos demais indicadores.  

Testes de validade de hipóteses

Hipótese  1:  A  primeira  hipótese  refere-se  à  influência  do  nível  médio  de 

qualificação  de  todo  o  corpo  docente  da  unidade  acadêmica  –  medido  pelo  Índice  de 
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Qualificação do Corpo Docente (IQCD) - nos resultados da Taxa de Sucesso nos Cursos de 

Graduação (TSCG), ou em última análise, nos valores dos seus componentes básicos. Como o 

valor da TSCG depende proporcionalmente do número de ingressantes e de diplomados, e 

considerando para efeito de análise, uma situação muito próxima da real e atual, em que o 

número de ingressantes não tem grande variações por permanecer sempre próximo ao número 

de  vagas  dos  cursos,   deduz-se  que  eventuais  variações  na  TSCG  são  determinadas 

principalmente  –  mas  não  exclusivamente  –  por  mudanças  nas  quantidades  de  alunos 

diplomados. Os alunos não diplomados quando previsto, isto é, os que se atrasaram mas ainda 

concluirão o curso, e principalmente os evadidos do curso são o grupo complementar aos 

alunos diplomados. Considerando tudo isso, o que a hipótese sugere então é que o nível de 

titulação geral dos docentes influencia positivamente os alunos ao ponto de ter impacto no 

desempenho dos mesmos com relação ao tempo de conclusão do curso e ao não abandono do 

mesmo.

Diante do que foi exposto é razoável a validade desta última afirmação, sob o 

ponto  de  vista  da  importância  da  qualificação  docente  –  neste  caso,  elementarmente 

mensurada pelo nível de titulação – e de sua relação com a qualidade da atividade de ensino e 

formação acadêmica dos alunos. Corroboram esta relação entre titulação e qualidade docente 

o fato de indicadores relacionados à atuação docente, como taxa de produtividade intelectual e  

a taxa de participação em eventos científicos, terem melhores resultados quando considerados 

apenas os docentes de maior titulação (doutores) do que quando avaliamos todo o grupo de 

docentes  da  instituição,  fato  já  demonstrado neste  capítulo  com a  apresentação e  análise 

comparativas dos resultados dos indicadores de produtividade intelectual (TPID e TPIDD, nas 

Tabela  15  e  Tabela  16),  assim dos  indicadores  de  participação em congressos  científicos 

(TPDCC e TPDDCC, na Tabela 17 e Tabela 18).   

É também logicamente esperado que a qualidade (ou a falta dela) na formação do 

discente,  esteja  diretamente  associada  a  melhores  (ou  piores)  resultados  em  fatores 

relacionados ao desempenho destes mesmo alunos, os quais interferem determinantemente na 

TSCG, através do número de diplomados e evadidos do curso a cada ano.

As séries históricas destes indicadores para o Campus da UFC no Cariri mostradas 

na tabela e no gráfico anteriores também sugerem esta relação, pelo menos na maior parte do 

período considerado. É o que aponta os mesmos sentidos das tendências de variação anual da 

TSCG e do IQCD, ambos com queda em 2009 e crescimento em 2011. Já a transição de 2009 

para  2010  pode  ser  considerado  um  contra-exemplo  desta  relação  positiva  entre  estes 
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resultados, ao consideramos que apenas o IQCD interfere no valor da TSCG. Porém, como as 

outras hipóteses já sugerem, os resultados de outros indicadores também podem interferir de 

maneira positiva ou negativa nos resultados da TSCG e serem os responsáveis determinantes 

para a aparente discrepância da hipótese no período 2009-2010.

Gráfico 22: TSCG e IQCD – Comparativo das séries e valores da relação numérica entre os  

indicadores

 Fonte: Elaboração própria.

Porquanto, é sensato afirmar que, diante os dados disponíveis e especificamente 

para a situação e escopo dos resultados dos cursos de graduação do Campus da UFC no 

Cariri, não há relação determinante entre o indicador IQCD e o índice da TSCG.

A relação proposta nesta segunda hipótese sugere que a produtividade intelectual 

geral  do  corpo  docente  da  unidade  acadêmica  –  medida  em  número  de  publicações 

bibliográficas  e  científicas  pela  Taxa de Produtividade  Intelectual  dos Docentes  (TPID)  – 

interfere no tempo de conclusão e na opção pela continuação ou não do curso pelos alunos, 

considerando o que já foi previamente explanado acerca da variação da Taxa de Sucesso nos 

Cursos de Graduação (TSCG) e de sua relação preponderante com estes aspectos relativos à 

conclusão dos cursos pelos seus discentes.

Embora tenha sido considerado logicamente razoável supor anteriormente que a 

titulação do docente implique em melhoria da atividade docente,  e que esta qualidade do 

ensino tenha influência no tempo para diplomação ou no número de evadidos;  não é  tão 

evidente a relação da quantidade de produções intelectuais científicas e bibliográficas dos 

docentes com o sucesso dos discentes ingressantes, com relação à conclusão do seus cursos. 

Faz sentido esta falta de relação pelo fato de a produção intelectual dos docentes ser uma 
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atividade normalmente pouco coletiva e principalmente distinta ou pouco integrada às suas 

atividades pedagógicas do ensino curricular, que são as atividades partilhadas com os alunos e 

que por conta disso supôs-se previamente estarem diretamente relacionada ao desempenho 

discente.

Gráfico 23: TSCG e TPID – Comparativo das séries e valores da relação numérica entre os 

indicadores

 Fonte: Elaboração própria.

As pequenas variações absolutas e relativas da TPID ao longo do período das 

séries históricas deste indicadores para o Campus da UFC no Cariri, mostradas na Tabela 21 e 

no Gráfico 23, não possibilitam muitas inferências sobre a relação do seu comportamento com 

outros indicadores, embora o fato da série que mede a relação entre os índices (em amarelo no 

gráfico)  ter  variado mais  que as  outras  séries,  possa  ser  considerado como uma eventual 

evidência do fato do indicador TSCG ter variado independentemente da variação do índice 

TPID.

Por tudo isso, conclui-se que não é possível afirmar que os resultados do indicador 

TSCG do Campus da UFC no Cariri sofreu interferência dos resultados do índice TPID no 

período observado.

Hipótese 3: A terceira hipótese proposta sugere que os resultados da TSCG sofrem 

influência do grau de participação geral do corpo docente da unidade acadêmica em eventos 

científicos, como congressos e reuniões, medido pela Taxa de Participação dos Docentes com 

Doutorado em Congressos e/ou Reuniões Científicas (TPDDCC).

Considerando novamente o que já foi discutido nas hipóteses anteriores acerca da 

composição  da  TSCG  e  sua  dependência  preponderante  do  percentual  de  diplomados  e 
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evadidos - dada a estabilidade do número de ingressantes - o que a hipótese sugere então é 

que a quantidade total de eventos científicos que os docentes participam durante um ano, 

influencia positivamente o corpo discente, o suficiente para ter consequência no desempenho 

dos mesmos alunos com relação à conclusão ou não abandono do curso.

Gráfico 24: TSCG e TPDDCC – Comparativo das séries e valores da relação numérica entre 

os indicadores

 Fonte: Elaboração própria.

A pesquisa bibliográfica que serviu de referencial teórico para esta pesquisa, não 

encontrou  nos  estudos  sobre  o  ensino  superior,  obra  ou  autor  que  relacionasse 

determinantemente  a  produtividade  científica  do docentes,  com a qualidade da prática  de 

ensino, que é indubitavelmente a ação docente mais diretamente relacionada ao desempenho 

discente. Por isso não é logicamente válida a extensão, especificamente para a participação 

em eventos científicos, da ideia de relação entre a qualidade da prática do ensino, com o bom 

desempenho dos alunos em termos de conclusão do curso.  

Portanto  não  há  elementos  teóricos  evidentes  ou  outros  trabalhos  empíricos 

conhecidos que justifiquem ou expliquem a relação do sucesso discente na conclusão dos 

cursos  (medido  pela  TSCG),  com  a  participação  dos  docentes  em  eventos  científicos 

(mensurado pela TPDDCC), e por conta disso, qualquer semelhança ou suposta evidência 

desta  relação nas séries de resultados destes dois indicadores  para o Campus da UFC no 

Cariri,  foi  considerada  como  eventual  ou  coincidente.  Ademais,  a  variação  aleatória  na 

relação  proporcional  entre  os  valores,  demonstrada  ou  pelo  menos  sugerida,  pela  linha 

amarela no Gráfico 24, poderia ser considerada como evidência da falta de relação entre os 

indicadores neste caso específico do Campus da UFC no Cariri, se as séries históricas dos 

2008 2009 2010 2011
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

2,1
1,09

3,64

TSCG/10
TPDDCC
TSCG/10 / 
TPDDCC



82

resultados compreendessem um período mais abrangente e   considerável  para a  realidade 

estudada. 

Hipótese 4:  A quarta  e  última hipótese proposta  refere-se  à  influência sobre a 

TSCG determinada pela razão entre as quantidades de alunos em relação à de docentes - 

Relação Quantitativa entre o Número de Discentes e o Número de Docentes (RQDiDo) - ou 

seja, que a TSCG está relacionada, de forma inversa com o número de discentes, ou de forma 

direta com a quantidade de docentes.  Em outras palavras, a hipótese sugere que um número 

menor de alunos por professor influencia positivamente os alunos ao ponto de ter impacto no 

desempenho dos mesmos com relação ao tempo de conclusão do curso e ao não abandono do 

mesmo. 

Neste caso, sob o ponto de vista da distribuição do esforço docente por aluno, e 

considerando uma suposta maior concentração de atenção e atividade dos docentes em um 

número menor de alunos, como consequência de uma RQDiDo menor, é compreensível e 

esperado que  este  cenário  proporcione  no geral,  melhores  resultados  no  desempenho dos 

alunos em relação à conclusão do curso, do que em um cenário com um número maior de 

alunos por professor. Por outro lado, à medida que diminui o valor da RQDiDo, provocado 

pela diminuição do número de alunos,  é supostamente esperado também que aumente o peso 

ou a representatividade da parcela de alunos - considerada uma exceção, mas que acontece 

frequentemente - que não concluem o curso no período previsto, por razões que fogem do 

alcance  da  atividade precípua  dos  docentes,  o  ensino.  Por  isso,  espera-se que em grupos 

menores de alunos, a qualidade (ou a falta de) do ensino realizado pelo docentes possa ser 

mais facilmente mascarada pelos resultados de uma parcela – neste caso eventualmente mais 

representativa do que em grupos maiores de alunos – do corpo discente de exceção, isto é, que 

independe da qualidade do ensino para a conclusão (ou não) do curso conforme esperado.  

A análise puramente quantitativa das séries de resultados dos indicadores TSCG e 

RQDiDo para o Campus da UFC no Cariri no período de 2009 a 2011 aponta que em todo o 

período  considerado,  houve  semelhança  de  comportamento  entre  as  tendências  dos  dois 

índices, representadas no Gráfico 25 pelas linha vermelhas e azul, indicando relação positiva 

entre os indicadores. Como consequência disto, o fato da ocorrência de uma baixa variação 

relativa  entre  as  duas  tendências  –  representada  pela  linha  amarela  -  também  pode  ser 

considerado  como evidência  de  eventual  relação  entre  os  indicadores,  embora,  de  forma 

contrária ao que a análise geral e teórica esperava, a análise empírica dos dados apontou que 

neste caso seria uma relação positiva entre a TSCG e a RQDiDo.
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Gráfico 25: TSCG e RQDiDo – Comparativo das séries e valores da relação numérica entre os 

indicadores

Fonte: Elaboração própria.

Portanto,  conclui-se  que  não  é  possível  afirmar  que  há  relação  previamente 

determinada e demonstrada entre o indicador IQCD e o índice TSCG, a partir da situação  e  

dos dados disponíveis para os cursos de graduação do Campus da UFC no Cariri. 
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5. RESULTADOS IMPORTANTES E CONCLUSÕES

A seguir são reapresentados alguns dos resultados já analisados,  destacando as 

principais conclusões descobertas ao longo deste trabalho de pesquisa, e que foram avaliadas 

como mais relevantes, seja pela importância para o entendimento da realidade investigada, ou, 

por sua utilidade e aplicabilidade na tomada de decisões estratégicas para gestão acadêmica 

de cada curso, do Campus Cariri, e consequentemente, da UFC como um todo. Os resultados 

destacados estão agrupados em dados básicos e indicadores, para facilitar o entendimento e a 

comparação entre eles.  De forma complementar ao que já foi analisado, são apresentados 

ainda as posições do Campus da UFC no Cariri em ranking formado pelos valores de cada 

estatística básica ou indicador para cada uma das unidades acadêmicas, permitindo evidenciar 

em quais destes resultados a unidade acadêmica estudada é mais e menos representativa e 

suas posições relativas às médias institucionais destes resultados.

Resultados Importantes – Dados Básicos

A apresentação dos resultados de elementos componentes dos indicadores e de 

outras estatísticas básicas já foi defendida como forma de entendimento do contexto e da 

conjuntura  institucional  e  do  Campus  da  UFC  no  Cariri,  e  por  serem  considerados 

importantes  representativos  de aspectos  quantitativos  e  qualitativos  destes cenários,  assim 

como são os indicadores de gestão e de desempenho. 

Os dados básicos de todas as unidades acadêmicas e as médias institucionais (por 

unidade acadêmica) da UFC no ano de 2011, são mostrados no quadro-resumo da Tabela 22. 

Dentre estes resultados, destaca-se inicialmente a representatividade do Campus Cariri em 

relação ao número de cursos de graduação da UFC. Neste aspecto, a unidade acadêmica tem 

quase o dobro do número de cursos da média institucional por unidade acadêmica, ou mais de 

11% do número total de cursos da instituição, sendo portanto a terceira unidade acadêmica 

mais representativa da UFC neste critério, conforme indica  também os números contantes na 

Tabela 23.

Outra estatística básica na qual o Campus Cariri tem elevada posição em relação 

às demais unidades acadêmicas e alta representatividade em relação à UFC como um todo, é o  

número de candidatos para os cursos da unidade acadêmica no SiSU. Em 2011, enquanto a 

média institucional por unidade acadêmica foi de pouco mais de 7.360 candidatos, mais de 

11.900 candidatos optaram pelos cursos do Campus Cariri.  Este número representa mais de 

10% do número total de candidatos da UFC no SiSU 2011, e com isso, o Campus Cariri foi a 
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segunda unidade acadêmica com mais candidatos, ou seja, o conjunto de seus cursos só teve 

uma  procura  menor  apenas  do  que  a  procura  pelo  conjunto  dos  cursos  do  Centro  de 

Humanidades.

Tabela  22: Quadro-resumo de Dados Básicos - Resultados das unidades acadêmicas e das 

médias institucionais (por unidade acadêmica) da UFC no ano de 2011

Fonte: Elaboração própria.

No  Gráfico  26  são  ilustrados  os  resultados  de  outras  estatísticas  básicas  do 

Campus Cariri em relação às médias institucionais (por unidade acadêmica) da UFC. Através 

da ilustração é facilmente observável que, para as quantidades de docentes efetivos, de vagas 

na graduação, de alunos ingressantes e de alunos matriculados, a unidade acadêmica apresenta 

números maiores que as respectivas médias institucionais. Por outro lado, para as quantidades 

de produções científicas e de alunos diplomados, o Campus Cariri tem números menores que 

as médias de todas as unidades acadêmicas da UFC.
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Gráfico  26: Dados básicos – Comparativo de resultados do Campus Cariri com as médias 

institucionais (por unidade acadêmica) da UFC

 Fonte: Elaboração própria.

Observando outros resultados apresentados na Tabela 23 e ilustrados nos Gráfico 

27 e 28, é reforçada a ideia de grande expressividade relativa do Campus Cariri, evidenciada 

através dos seus percentuais (entre 9,5% e 10%) e das suas respectivas posições (entre 4a e 5a 

posições) no ranking das unidades acadêmicas da UFC,  para as quantidades de  docentes 

efetivos, de vagas na graduação e de alunos ingressantes. 

Tabela 23: Quadro-resumo de Dados Básicos – Resultados, percentuais em relação aos totais 

e posições do Campus Cariri no ranking das unidades acadêmicas da UFC no ano de 2011
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Também  foram  considerados  importantes  -  embora  por  razão  inversa  aos 

resultados anteriores -  os resultados relativos do Campus Cariri  para o número de alunos 

diplomados (4,3%, 10a posição) e para o número de produções científicas (4,1%, 9a posição), 

que apontam que a unidade acadêmica está muito aquém do padrão institucional das unidades 

acadêmicas  da  UFC,  e  que  por  isso  carece  de  ações  específicas  que  explorem o  grande 

potencial da unidade acadêmica para melhorias futuras nestes aspectos.

Gráfico  27: Dados Básicos – Resultados de percentuais do Campus Cariri em relação aos 

totais da UFC

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico  28:  Dados Básicos – Resultados  de posições do Campus Cariri  nos rankings das 

unidades acadêmicas da UFC

 Fonte: Elaboração própria.

Em termos de  evolução dos  valores  de dados básicos  acadêmicos do Campus 

Cariri  nos  últimos  anos,  o  principal  resultado  encontrado  foi  que,  além  das  séries  de 

resultados  relativos aos cursos e aos discentes (como vagas, demandas, matrículas, ocupação 
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e diplomados),  a evolução dos números absolutos e das proporções dos docentes do Campus 

Cariri em relação à UFC, também evidenciam um crescimento da unidade acadêmica num 

ritmo  mais  acelerado  do  que  o  da  média  institucional.  Contudo,  particularmente  para  o 

número de docentes, o crescimento quantitativo não tem sido acompanhado ou ainda não 

alcançou o nível de titulação da média dos docentes de toda a universidade.

Resultados Importantes – Indicadores de Gestão e Desempenho Acadêmico

Os  resultados  dos  indicadores  de  gestão  e  de  desempenho  acadêmico, 

organizados e analisados nesta pesquisa para o Campus da UFC no Cariri, são considerados 

os resultados mais relevantes deste trabalho para a instituição, por se constituírem como os 

principais elementos indicativos da realidade  quantitativa e qualitativa,  e da conjuntura do 

Campus Cariri e da UFC, em termos de desempenho da gestão acadêmica.

Os  valores  destes  indicadores  para  cada  unidade  acadêmica,  as  médias 

institucionais deste índices para toda a UFC, e as relações proporcionais entre os resultados 

do Campus Cariri e da UFC, são mostrados no quadro-resumo da Tabela 24. 

Tabela 24: Quadro-resumo de Indicadores de Gestão e Desempenho Acadêmico - Resultados 

das unidades acadêmicas e das médias institucionais da UFC no ano de 2011
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Destaca-se  inicialmente,  o  desempenho  do  Campus  Cariri  sempre  abaixo  das 

médias  institucionais  da  UFC em todo  o  conjunto  destes  resultados.  É  o  que  aponta  os 

resultados das relações  proporcionais, todas abaixo de 100%, e o que se observa, também de 

forma clarividente, no Gráfico 29. 

Neste  sentido,  e  observando  também  a  Tabela  25  e  o  Gráfico  30,  os  piores 

resultados da unidade acadêmica são dos indicadores RQDiDo, TPDCC e TPID, todos abaixo 

da metade da média institucional. Apesar de ter valores ainda abaixo da média da instituição, 

o indicador TPDDCC foi no qual os valores do Campus Cariri mais se aproximaram da média 

da UFC (94%). 

Gráfico 29: Indicadores de Gestão e Desempenho Acadêmico – Comparativo de resultados do 

Campus Cariri com as médias institucionais da UFC 

 Fonte: Elaboração própria.

Tabela 25: Quadro-resumo de Indicadores de Gestão e Desempenho Acadêmico – Resultados, 

percentuais em relação as médias institucionais e posições do Campus Cariri no ranking das 

unidades acadêmicas da UFC no ano de 2011

IQCD RQDiDo

0

2

4

6

8

10

12

14

4,13

13

3,39

5,6

TSCG 

52

54

56

58

60

62

64

66

68

70 69

58,3

TDD TPID TPIDD TPDCC TPDDCC

0

0,5

1

1,5

2

2,5

0,6

1,4

2,2

1,2

1,7

0,32
0,5

1,7

0,5

1,6

UFC-MEDIA CAMPUS CARIRI



90

Para  os  indicadores  de  gestão  TSCG  e  IQCD,  considerados  como  os  mais 

relevantes  e  importantes  nestes  estudo,  o  Campus  Cariri  obteve  resultados  inferiores  às 

médias da UFC em mais de 15%. Por conta disso e devido à pouca variância dos  resultados 

dos mesmos indicadores para cada uma das 16 unidades acadêmicas da UFC,  o Campus 

Cariri foi uma das duas unidades acadêmicas com pior desempenho, ficando na 12a e 15a 

posições nos respectivos rankings destes dois critérios. Já quando comparado com os outros 

dois  campi  avançados  da  UFC  (Sobral  e  Quixadá),  o  Campus  Cariri  obteve  melhores 

desempenhos entre o grupo, apenas para o indicadores TSCG. O Campus Sobral,  que em 

termos de diversidade de cursos é o mais semelhante ao Campus Cariri,  obteve melhores 

resultados que este, para os índices IQCD, TDD, TPID, TPIDD, TPDCC e TPDDCC.

Gráfico 30: Indicadores de Gestão e Desempenho Acadêmico – Resultados de percentuais do 

Campus Cariri em relação às médias institucionais  da UFC

Fonte: Elaboração própria.

Gráfico  31: Indicadores de Gestão e Desempenho Acadêmico – Resultados de posições do 

Campus Cariri nos rankings das unidades acadêmicas  da UFC

Fonte: Elaboração própria.
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Outra  conclusão  importante  sobre  os  resultados  do  indicador  TSCG  para   o 

Campus Cariri, diz respeito a influência positiva nestes resultados, das excelentes TSCG do 

curso de Medicina.  A partir de 2010, mesmo com o decréscimo da TSCG, provocado pela 

contabilização  das  primeiras  turmas  dos  cursos  de  Administração,  Biblioteconomia  e 

Filosofia, o curso de Medicina continuou sendo o principal responsável por manter as médias 

do indicador para o todo o Campus mais próximas das médias institucionais da UFC. Ainda 

sobre a TSCG do Campus Cariri,  devido a média de todos os demais cursos do   Campus 

Cariri  ser  inferior  à  média  institucional  da  UFC,  supõe-se  que  outros  aspectos  sociais, 

educacionais e/ou regionais tenham influência negativa sobre os resultados de todos estes 

outros  cursos  da  unidade  acadêmica;  ou,  de  outra  forma,  que  outros  aspectos  também 

conjunturais tenham influência positiva para os resultados da TSCG da Medicina do Campus 

da UFC no Cariri.

 Uma constatação positiva sobre a evolução dos resultados da TSCG – agora para 

todo o Campus Cariri -  é a de que nos dois últimos anos, a média do referido indicador para o 

conjunto de cursos desta unidade acadêmica tem crescido numa proporção maior do que a sua 

média institucional, isto é, considerando todos os cursos da UFC.

Sobre  a  expansão  e  a  adoção  para  os  demais  cursos  do  Campus  Cariri,  das 

exitosas  experiências  do  curso  de  Medicina  como  exemplo  de  eficácia  na  formação  do 

alunado,  devem  ser  buscadas  e  viabilizadas,  através  do estudo  de  possíveis  associações 

conclusivas,  entre  o indicador  em  questão  (TSCG)  e  aspectos  próprios  dos  cursos  de 

Medicina, como o perfil  de entrada dos discentes, os modelos curriculares e de gestão do 

curso ou a qualidade de atuação do corpo docente.

Com relação à evolução da produtividade intelectual  dos docentes do Campus 

Cariri,  tanto  a  TPID como a  TPIDD apresentaram crescimento  acima  de 50% em 2011, 

demonstrando um viés contrário ao apresentado por toda a UFC, que apresentou diminuição 

dos dois indicadores no mesmo ano.  Ainda sobre a produtividade intelectual,  considerando 

só  os  docentes  doutores,  o  desempenho  do  Campus  Cariri  é  mais  próximo  da  média 

institucional da UFC do que quando consideramos a produtividade intelectual também dos 

mestres, especialistas e graduados nas duas dimensões. Este fato pode ser visto como uma 

evidência da influência do nível de titulação dos docentes da unidade acadêmica, no grau de 

produtividade intelectual dos mesmos. 

Sobre a utilidade dos resultados destes indicadores para a gestão estratégica da 

área  acadêmica  e  da  política de  desenvolvimento de  recursos  da  unidade  acadêmica,  tais 
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resultados  sugerem  a  necessidade  de  ações  gerenciais  de  incentivo  ao  aumento  da 

produtividade intelectual direcionadas para os docentes do Campus Cariri,  que reforcem a 

tendência de diminuição da grande diferença que há em relação ao desempenho médio dos 

docentes da UFC como um todo.

Já  sobre  a  participação  dos  docentes  em  eventos  científicos,  a  diferença  dos 

valores da TPDCC do Campus para os valores do mesmo índice da UFC, subiu de 14% em 

2010 para quase 140%  em 2011. Ademais, a TPDDCC do Campus Cariri (que considera 

apenas os doutores da unidade acadêmica) também apresentou um decréscimo de mais de 

60% em 2011, quando apresentava um viés de crescimento de 2009 para 2010.

 Comparando  os  resultados  dos  índices  sobre  participação  dos  docentes  com 

doutorado e de todos os docentes, em congressos científicos (TPDCC com a TPDDCC), ainda 

é mais evidente os melhores resultados do grupo de docentes doutores em relação ao demais 

durante todo o período, tanto para o Campus Cariri como para a UFC. Este fato também pode 

ser visto como uma evidência da influência da titulação dos docentes no grau de participação 

dos mesmos em eventos científicos.

 Em termos de aplicação destes resultados como auxílio à tomada de decisões 

dentro de uma política de gestão estratégica da pesquisa na instituição, podemos citar  os 

primeiros  resultados  do  Campus  Cariri  para  estes  indicadores,  como demonstrativos  do 

potencial de melhoria de desempenho de docentes da unidade acadêmica na participação em 

eventos  científicos reconhecidamente  úteis  para  o  aperfeiçoamento,  a  atualização  e  o 

intercâmbio com docentes de outras instituições de ensino superior.

Os resultados do IQCD evidenciaram a diferença da situação de qualificação do 

grupo dos docentes do Campus Cariri em relação ao grupo dos docentes de toda a UFC, assim 

como já tinha sido detectado na análise dos dados básicos e absolutos dos quantitativos de 

docentes  por  titulação.  Os  docentes  do  Campus  Cariri,   no  geral  tinham um  grau  de 

qualificação menor comparado ao grupo dos docentes de toda a UFC.

 Estes resultados a respeito do perfil de titulação dos docentes do Campus Cariri 

sugerem  a  necessidade  de  estratégias  e  ações  de  desenvolvimento  de  recursos humanos 

focadas na progressão funcional por titulação, e especial ou preferencialmente direcionada 

para os docentes desta unidade acadêmica. Para melhoria dos resultados do IQCD da unidade 

acadêmica em estudo, é aconselhável também o desenvolvimento de políticas de incentivo ao 

estabelecimento de docentes doutores nos Campi avançados do interior do estado.



93

Limitações e Recomendações

A  avaliação  quantitativa  dos  resultados  dos  indicadores  de  gestão  e  de 

desempenho acadêmico, conjuntamente às ponderações teóricas sobre o tema e às análises 

qualitativas da realidade institucional, permitiram que este trabalho de pesquisa desenvolvesse 

um panorama geral, numérico, descritivo e diagnóstico da conjuntura institucional da UFC e 

particularmente do Campus Cariri, sobre alguns aspectos relacionados à atividade docente e 

aos perfis de desempenho acadêmicos dos cursos, e da unidade como um todo em relação às 

demais unidades da instituição.

A insuficiência de dados históricos dos indicadores para o Campus Cariri foi a 

razão impeditiva para a ausência de conclusões estatísticas definitivas sobre as hipóteses da 

pesquisa, mas, exatamente por isso, se apresenta com uma das principais possibilidades para o 

desenvolvimento de pesquisas futuras e estudos acerca do tema e do caso concreto. Ressalta-

se ainda a necessidade de estudos complementares a este, e que explorem outros aspectos 

acadêmicos também relevantes, mas que não fizeram parte do escopo desta pesquisa, como os 

relacionados  diretamente  ao  perfil  e  atividade  do  corpo  discente,  à  pós-graduação  e  às 

atividades de pesquisa e extensão.

Finalmente,  estes  resultados  e  diagnósticos  apresentados,  têm  o  potencial  de 

aplicabilidade e relevância institucional consideravelmente aumentado, ao considerarmos a 

perspectiva  real  e  já  concretizada,  de  surgimento  de  uma  nova  universidade  a  partir  do 

desmembramento  do  Campus  Cariri  da  estrutura  acadêmica  e  administrativa  da  UFC, 

conforme foi promulgada a Lei 12.826, de 05 de junho de 2013, que dispõe sobre a criação da 

Universidade  Federal  do  Cariri  –  UFCA  (BRASIL,  2013),  por  desmembramento  da 

Universidade  Federal  do  Ceará  –  UFC.  Neste  sentido,  os  resultados  são  ainda  mais 

importantes para apoiar as primeiras estratégias e esforços para o desenvolvimento acadêmico 

da recém criada Universidade Federal do Cariri.
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