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RESUMO

A avaliação é uma política pública e remete sempre a qualidade educacional. É um procedimento criado com o
objetivo de verificar problemas mais frequentes, com intuito de soluciona-los e assim conseguir atingir o
projeto e meta estabelecida. Esse trabalho foi desenvolvido pensando em refletir algumas questões. Entre as
questões norteadoras da pesquisa: A avaliação é suficiente?
O procedimento de avaliação periódica é adequado?
Garante de fato o mínimo de qualidade proposto?
O objetivo desse trabalho é refletir e lançar luz sobre as questões postas, tomando como embasamento
teórico Sobrinho, 2000, o Sistema Nacional de Avaliação Superior (SINAES, 2014). Como resultado pretende
apresentar uma reflexão analítica, sobre a importância e necessidade de uma Avaliação para promoção da
qualidade mínima. Analisar se a Avaliação dá suporte a Universidade atual, para que está acompanhe as
necessidades e as mudanças de uma “nova sociedade”, “ nova era” , “ novo mundo” “sociedade em rede” e
“sociedade do conhecimento” estudado por (CASTELLS, 2002), se apropriando das possibilidades tecnológicas
“cibercultura”, “realidade virtual” e “inteligência coletiva” trazida por (LÉVY, 1996;1999).

Palavras- Cave: Política Pública, Avalição, Qualidade, Educação Superior a Distância.

ABSTRACT

The review is a public policy and always refers to educational quality. It is a procedure created with the
objective of verifying the most common problems, in order to solve them and get established and to achieve
the project goal. This work was developed considering some reflection issues. Among the questions guiding
the research: The assessment is enough?
The procedure of periodic evaluation is appropriate?
In fact ensures the minimum proposed quality?
The aim of this paper is to reflect and shed light on the questions raised, taking as theoretical base Sobrinho,
2000, the National System of Higher Rating (SINAES, 2014). As a result aims to provide an analytical
reflection on the importance and need for evaluation for promotion of minimum quality. Analyze the
evaluation supports the current University, which is to accompany the needs and changes of a "new society",
"new age", "new world" "network society" and "knowledge society" studied by (Castells , 2002), appropriating
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the technological possibilities "cyberculture", "virtual reality" and "collective intelligence" brought by (Lévy,
1996, 1999).
Keywords Cave: Public Policy, rating, Quality, Higher Distance Education.

1. INTRODUÇÃO

Para entender o processo de avaliação de um curso da Educação a Distância se faz necessário entender
primeiramente como ela foi introduzida. A Universidade Aberta do Brasil UAB é fruto de um programa de
iniciativa do governo federal, a partir de uma política pública docente, que no início teve o intuito de preparar
professores. O governo federal, por meio de mapeamentos, percebendo a fragmentação e os descompassos
das políticas docentes no Brasil cria programa de formação inicial e continuada para melhorar a qualidade dos
profissionais em educação. Todo o aparato é criado pelo Ministério da Educação MEC, muito bem estruturado
e organizado por meio de decretos e portarias.

Conforme GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, entre uma das medidas mais importante do governo federal que
ocorreram nessa direção pela sua dimensão tem sido a criação da Universidade Aberta do Brasil, estabelecida
por meio do decreto 5.800/ 2006, sobre responsabilidade da Diretoria da Educação a Distância do MEC, ligada
à Coordenadoria de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), em parceria com a Secretaria de
Educação a Distância do MEC, o objetivo era promover a formação inicial e continuada dos docentes usando a
metodologia a distância.

A instituição do sistema UAB ocorreu logo após a promulgação do Decreto n º
5.622/2005, que conferiu novo ordenamento legal à EaD, equiparando os cursos
nessa modalidade aos cursos presenciais e estabelecendo a equivalência de diplomas
e certificados na educação superior. A medida legal assenta-se no pressuposto de
que a EaD constitui a iniciativa de maior alcance para enfrentar as novas demandas
do número de egressos do ensino médio e de formação docente, estimada, em 2002,
em 875 mil vagas no ensino superior

(GATTI; BARRETTO, 2009. apud. GATTI; BARRETTO; ANDRÉ. 2011. p. 50)

Ainda a luz de GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, P. 51. A UAB é um sistema integrado por instituições
públicas de ensino superior (IPESs) que oferece cursos dirigidos preferencialmente a segmentos da população
que têm dificuldade de acesso à formação superior. A prioridade é de atendimento aos professores que atuam
na educação básica, seguidos de dirigentes, gestores e trabalhadores da educação básica dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios. Outro objetivo do programa desenvolvido pela UAB é reduzir as
desigualdades na oferta de educação superior, ainda majoritariamente a cargo da iniciativa privada, e
desenvolver amplo sistema nacional de educação superior a distância.

Para oferecer os cursos a distância, a UAB estabelece um tripé com as secretarias
dos estados e dos municípios que se dispõem a participar dos programas e as
universidades parceiras. Nos municípios, são criados polos de apoio ao
desenvolvimento de atividades pedagógicas presenciais em que os alunos entram em
contato com os orientadores de estudo/tutores e com professores formadores
vinculados às IESs e têm acesso à biblioteca e laboratórios de informática, biologia,
química e física. O MEC propõe-se, com esse sistema, a ampliar a colaboração entre
a União e os demais entes federados, estimulando o desenvolvimento de centros de
formação permanentes por meio desses polos, localizados prioritariamente no
interior do país. GATTI, BARRETTO, ANDRÉ, 2011, P. 50.
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No que se refere aos objetivos propostos inicialmente pelo programa do governo federal UAB, podemos
concluir que ele atingiu suas expectativas iniciais, pois conseguiu qualificar professores através dos cursos
licenciatura e foi possível um número maior de pessoas com acesso ao ensino superior, podendo dizer que
contribuiu para reduzir a desigualdade.

O impacto do acesso à formação em nível superior sobre o grande contingente de
mulheres (dada a predominância do sexo feminino entre docentes), de grupos
étnico-raciais historicamente marginalizados (negros e indígenas) e das populações
provenientes de estratos de renda baixa no seio de um segmento profissional
majoritário, como o do magistério, é questão que requer maior atenção das
pesquisas pela sua importância no contexto da sociedade brasileira. GATTI,
BARRETTO, ANDRÉ, 2011, P. 253.

Fica evidente a importância do programa UAB implementado pelos órgãos federais e a preocupação com a
qualidade da educação brasileira, ainda que apresente dificuldade, podem contribuir ainda que não da forma
esperado, para mudar o quadro educacional.

Ainda segundo GATTI, BARRETTO, ANDRÉ. 2011. O conjunto de dados examinados através de pesquisas
baseadas no estado da arte, evidencia-se que a política nacional de formação de professores em serviço,
implantada pelo MEC nos últimos anos, eleva a um novo patamar as ações do Estado brasileiro, em termos do
seu comprometimento com o desenvolvimento educacional do país, seja pela concepção ousada que a
informa, seja pelas dimensões que assume. Há certamente dificuldades de percurso, mas muitas são
passíveis de ser corrigidas.

Percebe-se a fragilidade dos mecanismos de acompanhamento e o controle de execução dos programas, e
eles passam ao largo dos canais regulares de gestão das administrações estaduais e municipais. Os Fóruns
Estaduais Permanentes de Apoio à Formação Docente, por sua vez, como instâncias colegiadas que são não
dispõem de instrumentos institucionalizados para desempenhar essas funções.

Dessa forma evidencia-se a necessidade de urgentemente, pesquisar a avaliação dos processos de
implementação e regularização do curso e do impacto dos programas de formação oferecidos pelo MEC,
podendo assim trazer luz sobre elementos importantes para a sua apreciação após avaliação.

Quando pensamos em EAD, imediatamente pensamos em uma modalidade de ensino com aprendizagem
autônoma, com tempos e horários de estudos flexíveis. Conforme MACKAY e STACKPORT. 2006, apud PRIMO,
2004, p. 37. A Educação a Distância fornece benefícios, tal quais: flexibilidade, valorização da experiência
individual, incentiva a observação crítica e o pluralismo de ideia, desenvolvimento independente, adequado a
realidade do aluno culturalmente, socialmente, geograficamente, permite qualidade sem limite, aprendizagem
permanente, reduz custos pois atende a número maior de pessoas, apresenta maior autonomia e interação
melhor qualidade e eficácia da aprendizagem, pois não se estabelece hora especifica de estudo.

A qualidade da Educação a Distância é regulamentada pelo Referencial de Qualidade criado pelo MEC, porém
este não funciona como lei, apenas como orientador para os avaliadores. Nessa perspectiva o trabalho busca
refletir, construir indagações e responder perguntas pertinentes como: O sistema é eficaz?
Suficiente?
Necessário?
Indispensável?
Pretende-se promover uma reflexão repleta de novas e instigantes questões sobre a temática.

O objetivo desse trabalho é trazer reflexões sobre o sistema de avaliação da Universidade Aberta do Brasil,
pretende-se entender como várias instituições vêm se esforçando para atender os critérios de excelência da
fundação nacional de qualidade. Todo procedimento criado, como as diretrizes e portarias, surgem para que
as ofertas de cursos EAD sejam criados com mais eficiência, e sejam avaliados com maior eficácia pelos
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órgãos responsáveis, percebe-se que a EAD não é construído de qualquer sorte, aleatoriamente e sem
estrutura.

O meu primeiro contato com a EAD se fez com a participação como aluna de um curso de especialização em
dois mil e dez, o segundo contato se fez com a experiência de tutoria a distância desde dois mil e doze a dias
atuais. A motivação para produzir esse artigo se deu pelo interesse em conhecer um pouco mais sobre as
políticas públicas de avaliação. O intuito é refletir a sua importância para o processo contínuo da avaliação,
para aprovar cursos e renová-los, além de entender a sua necessidade para controlar e acompanhar a
qualidade mínima.

2 REFERENCIAL TEÓRICO

A avaliação da educação superior é uma política pública, um instrumento criado para verificar os quadros
normativos propostos e estabelecido por lei. São procedimentos utilizados para verificar e reformular
propostas definidas anteriormente. Não deixa de ser um instrumento de controle, fiscalização e prestação de
contas periódicas, com o objetivo de produzir resultados qualitativos e quantitativos, afinal as Universidades
tem a função de prestação de serviço social. A avaliação é uma forma de verificar e constatar se os projetos
são eficientes, eficazes e suficientes para cada época.

Para entendermos a importância e a necessidade de uma avaliação se faz necessário entendermos o papel da
Universidade para uma sociedade. Sobrinho, 2000 diz que a Universidade é um processo de socialização e
pedagógico em construção. Para ele, as Universidades se dedicam a formação profissional, e elas já não
respondem a todos os problemas que lhe são postos, o que ele chama de crise institucional, segue dizendo
que do ponto de vista externo as Universidades estão despreparadas para cumprir a função de formação da
mão- de –obra qualificada e resolver satisfatoriamente os problemas sociais e econômicos.

A exigência da avaliação tem crescido na mesma proporção em que aumenta a crise
das Universidades, em grande parte em virtude da dificuldade orçamentaria e da sua
crescente incapacidade de responder satisfatoriamente as múltiplas, complexas e até
mesmo contraditórias demandas que lhe são cumulativamente postas.

( SOBRINHO,2000,p.54)

Ao nos debruçarmos no papel da Universidade para a sociedade, percebemos que a avaliação institucional se
faz mais do que necessária, ela é indispensável, pois a partir dela é possível verificar erros, a necessidade de
cada época e posteriormente a depender do interesse dos envolvidos acerta. Aqui o erro se faz de grande
importância para a construção posterior do acerto, assim é pertinente lembra-se do erro na percepção de
Morin, 2000, p.19 “...não há conhecimento que não esteja, em algum grau, ameaçado pelo erro...”. A partir
da observação do erro é possível traçar um novo caminho, e a avaliação proporciona dados que lhe permite
verificar as falhas.

Atualmente podemos verificar que as universidades em sua maioria não atendem os anseios da sociedade
contemporânea, nem mesmo o mínimo, percebemos a formação de cidadãos pouco crítico, reflexivo, quando
não são analfabetos funcionais, os quais não conseguem assimilar o conhecimento adquirido no seu contexto
social. Essa problemática nos leva a refletir e questionar: A Universidade atual está acompanhando as
necessidades e as mudanças da “nova sociedade”, “dessa nova era , “ novo mundo” “sociedade em rede” e
“sociedade do conhecimento” apresentado por (CASTELLS, 2002), está se adaptando para se incorporar e se
apropriar da “cibercultura”, “realidade virtual” e “inteligência coletiva” trazida por (LÉVY,
1996;1999).Podemos perceber a existência de muita coisa a desejar. Entretanto, a avaliação nos
proporcionará o mapeamento dos erros e acertos frequentes, dai sua importância.

Quando pensamos na função das Universidades de formar profissionais e cidadãos críticos, logo pensamos no
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professor, Percebemos que eles também não foram formados para atender as demandas necessárias, isso
remete a uma má formação, inadequada e insuficiente. Assim é pertinente citar Sobrinho, 2002, p. 26.

Se o conhecimento especializado rapidamente envelhece, se as Universidades não
acompanham a velocidade da sociedade, de modo especial das indústrias, se novas
atividades surgem nos diversos campos da atividade humana, a Universidade não
poderá limitar-se a um espaço determinado e único.

A avaliação é muito importante no sentido de poder contribuir para demonstrar o que em cada época é mais
relevante e necessário para promover as mudanças. Entretanto a avaliação deve ter metas a serem
cumpridas e a preocupação de cumpri-las, nada adianta detectar o problema e não tentar soluciona-lo.

Sobrinho, 2002, p 33 considera a avaliação uma das categorias indispensável para o processo continuo das
Universidades, ele diz que a questão central da avaliação é a qualidade, ela precisa ser permanentemente e
integrada, deve pensar quais são os valores dominantes da sua unidade de ensino. Esse julgamento contínuo
lhe permitira rediscutir projetos e prioridades, bem como fornecer uma interação maior com a sociedade e
interesses prioritários atuais. Além de produzir conhecimento das diversas estruturas acadêmicas. Para o
autor a avaliação deve ser sistemática e democrática, ela reafirmara os valores dominantes.

No ato do processo avaliativo deve levar em consideração, o aluno e suas necessidades atuais, tentando
atingir a qualidade estabelecida posteriormente, porém resta saber a suficiência da qualidade. O Plano
Nacional de Educação PNE (2014) apresenta um item referente a qualidade, porém não define os
procedimentos a serem adotados, ou seja, que tipo de qualidade queremos ou necessitamos?
Comparada a quem?
Tentando chegar aonde?
Apenas fornece algumas medidas as quais estão associadas a qualidade, como formação inicial e continuada
de professores, ampliar a oferta do ensino básico e superior, porém sabemos que essas medidas não
garantiram qualidade que precisamos e merecemos.

Diante da importância da avaliação como promoção da qualidade educativa, e seus critérios estabelecidos por
leis e decretos, a partir dos anos noventa percebe-se o aumento dos estudos relacionados a procedimentos
avaliativos[2], o SINAES, 2003 destaca:

Até o início da década de 1980, a produção acadêmica no âmbito da temática da
Avaliação Institucional e da Avaliação da Educação Superior tinha pouco destaque
Entretanto, a partir deste período, houve crescente interesse sobre a avaliação da
Educação Superior de modo que, no final da década, os periódicos de circulação
nacional publicaram, em média, um artigo/mês a respeito. Nos anos 90, houve um
crescimento acelerado de publicações na área, em especial a partir da segunda
metade do período, refletindo não só o interesse, mas a centralidade desta temática
no âmbito das reformas e das políticas públicas de educação. (SINAES, 2003, p. 13)

Quando pensamos em avaliação, pensamos também em critérios para promover um mínimo de qualidade, no
sentido de formar cidadão mais crítico, reflexivo, analítico, preparado para o trabalho, para uma vida em
sociedade, formação de um ser autônomo produtivo, criativo e engajado com as necessidades da era
tecnológica. Nesse sentido é pertinente citar as indagações de Sobrinho sobre o que ele considera importante
na hora de avaliar uma instituição:

Ao tratar de qualquer aspecto que medeia a vida de uma instituição, a avaliação não
pode perder de vista que o seu objeto e o seu objetivo centrais são os fins da
educação: a formação cidadã- profissional-ética-moral-política-técnica; a
elevação e o desenvolvimento material, cultural, espiritual da sociedade; o avanço da
ciência e o fortalecimento dos valores democráticos... (Sobrinho, 2008 ,p.198 grifo
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nosso)

Tomando como base as indagações anteriores de Sobrinho podemos verificar que a avaliação deve ter um
sentido, um foco, para alcançar resultados propostos anteriormente, deve ser criteriosa e voltada para um
único objetivo, o sujeito da educação. Nesse sentido a avaliação deve considerar contexto social, necessidade,
urgência e metas a serem alcançadas. No sentido epistemológico, SOBRINHO diz:

Os processos avaliativos devem construir os campos sociais de discussão e valoração
a respeito dos processos, contextos, produtos, objetivos, procedimentos, estruturas,
causalidades, metas de superação dos problemas, enfim, sobre o que importa
conhecer e o que precisa ser feito para melhorar o cumprimento das finalidades
essenciais da educação. Fundamentalmente, são os sentidos da formação dos
cidadãos e os impactos na construção da sociedade democrática que sobretudo
devem estar em questão. (Sobrinho,2008 ,p.200)

A avaliação permite mapear os pontos a serem desenvolvidos, qualificado, restaurado. Por meio da
observação é possível identificar a realidade vivida, e após essa observação podemos mapear o que de fato
poderia modificar ou melhorar para aprimoramento e qualidade.

Hoffman 1991, p. 17 apud LANEVALDA. 2004, p.48, assegura que “a avaliação é essencial para a educação.
Inerente e indissociável enquanto concebida como problematização, questionamento, reflexão sobre a ação”.
Ainda afirma que: “A avaliação é a reflexão transformada em ação. Ação, essa, que nos impulsiona a novas
reflexões. Reflexão permanente do educador sobre sua realidade, e acompanhamento, passo a passo, do
educando na sua trajetória de construção do conhecimento”. (p.18).

Tomando como partida as ideias anteriores à avaliação é indispensável para refletir, e com base nessas
reflexões e problematizações discuti as ações e permiti novas reflexões, as quais devem ser transformadas
em atitudes e aprimoramento constante a fim de desenvolver e aprimorar a qualidade do ensino e
aprendizagem.

Para Luckesi (1995, p.118) apud Lanevalda, 2004, p.49 “enquanto o planejamento é o ato pelo qual
decidimos o que construir, a avaliação é o ato crítico que nos subsidia na verificação de como estamos
construindo o nosso projeto.” Segundo ele, a avaliação é uma ferramenta necessária ao ser humano no
processo de construção dos resultados que planejou, como também, no redimensionamento da direção da
ação. Ele defende que avaliar é um ato amoroso, no sentido de acolher uma situação e não julgá-la. O
acolhimento dá suporte à mudança, se necessária. (p. 172).

A avaliação é importante para permitir verificar o sistema e a construção de um projeto, não com o intuito de
julgar ou desmerecer e sim para saber de fato se ele está sendo bem desenvolvido, ou se poderia modificar
algo, redirecionando as ações para promover mudanças muitas vezes necessárias para melhorar a qualidade
do projeto.

Segundo Ribeiro, (2000, p. 12) apud, MAGALHAES. 1997 , p. 21 “avaliar é agir observando a realidade,
idealizar qual deverá ser esta realidade e a ela atribuir um juízo de valor para tomar decisões sobre o que
fazer”. Nessa lacuna entre a realidade e a tomada de decisão, revela-se a importância do planejamento. A
avaliação está entre o julgamento de valores e a tomada de decisão.

Assim a avaliação parte da observação da realidade a qual se configura em um agir, a partir dessa
observação toma-se decisões para proporcionar mudanças imediatas e necessárias, as chamadas ações,
indispensáveis para promoção de mudanças.

Conforme MAGALHAES, 1997. p, 37/ 38. A avaliação deve ser praticada continuamente para garantir que
tudo saia de acordo com o projeto inicial. É um processo através do qual não somente a qualidade pode ser
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melhorada, mas podem ser iniciados novos desenvolvimentos. É uma tarefa importante no processo de
identificação e modificação dos componentes de um programa. O objetivo é fornecer informações importantes
para a equipe do programa, tomar decisões necessárias a fim de que os propósitos do projeto sejam
atingidos, fornece feedback.

Portanto a avaliação mais uma vez é vista como necessária, fundamental e importante para o
desenvolvimento e qualidade dos cursos de Educação a Distância. Ela permite o controle da qualidade do
curso, facilitando a identificação das falhas de um sistema e posteriormente permite orientação de ajuste,
assim melhorando e aprimorando, para conseguir ou manter a qualidade.

3. RESULTADOS E DISCURSOES

A avaliação é uma política pública, desenvolvida principalmente para a verificação e promoção da qualidade.
Dessa forma não deixa de ser uma medida de controle, devido à necessidade de observar se o projeto está
equiparado a interesses de cada momento histórico.

A avaliação é um processo contínuo e amplo, permite a construção de dados de várias categorias, e a partir
deles é possível perceber as falhas mais comuns e trazer luz sobre as possíveis soluções. Sobrinho 2000, diz
que é preciso avalia para conhecer e aprimorar a qualidade e os compromissos de sua inserção na história.

A avaliação se faz necessária no sentido de verificar a qualidade do ensino. Para Ristoff, 2000, uma
metodologia utilizada pode dá pistas das causas efetivas de um problema, e permite planejar adequadamente
as nossas ações futuras, ele diz que a validação não deve está vinculada a premiação ou punição, ao contrario
deve auxiliar na identificação e formulação de políticas públicas, medidas institucionais que desenvolvam
atendimento especifico para aperfeiçoar as insuficiências constatadas.

Podemos verificar que a avaliação não é feita de qualquer sorte, existem critérios a serem seguidos e
procedimentos adotados a depender do interesse do que se pretende verificar. A leitura do projeto é
importante, com ele é possível saber o que se pretende, a meta e o objetivo. Ristoff, 2002, traz contribuições
sobre os objetivos da avaliação entre eles: Importante para impulsionar um processo criativo e de auto-
critica; importante para conhecer como se realizam e inter-relacionam as tarefas acadêmicas; permite
repensar objetos, modo de atuação e resultados; reestabelecem compromisso social; permite propor
mudanças e evoluir; auxilia no planejamento.

Podemos constatar a importância da avaliação, ela é necessária e indispensável para promover a qualidade
mínima, por meio dela é possível verificar os erros e projetar os acertos, a partir da construção de outras
políticas e reformulação do projeto ou do que precisar ser restaurado, transformado e criado. Quando
pensamos na sua relevância necessária, imediatamente indagamos, por que existem ainda tantos problemas?
Por que não evoluímos?
Por que ainda não estamos inseridos nas transformações da nova era, a era tecnológica, posta por Castells,
2000 ?
Essas indagações só podem ser respondidas diante de uma pesquisa mais aprofundada e isso vai ficar mais
para frente, apropriado para um novo estudo.

O que se pretende colocar nesse trabalho é a importância da avaliação, ela se faz necessária e indispensável
para detectar dados e verificar falhas. Uma avaliação sem ações não produzem resultados, por isso ela deve
ser contínua, periódica e amaradas a produções. Não basta apenas constatar problemas é necessário
soluciona-los. Para isso é preciso o envolvimento de várias categorias dispostas a resolver. Para Ristoff, 2000,
p.39 “... a qualidade precisa ser mantida por três frentes de luta. Refiro-me a frente política, frente
acadêmica e frente administrativa.”

O envolvimento dessas três frentes distintas citadas acima, quando não bem envolvidas e resolvidas a
solucionar, pode atrapalhar na produção dos resultados, o mais difícil creio que seja o envolvimento de todos,
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acredito ser complicado, porém não é impossível, pois no Brasil temos alguns exemplos de excelentes
Universidades, com bons projetos e prestação de serviço social desejável, o que não as proíbe de sempre
inovar.

4. CONSIDERAÇOES FINAIS

Não nos restam dúvidas de que a avaliação é uma política pública necessária e indispensável para a educação
superior. Apesar de hoje ainda não possuirmos uma educação superior desejada e conectada a nova era
tecnológica, possuímos bons exemplos de boas universidades espalhadas pelo Brasil. Ainda temos muito a
melhorar e vamos melhorar, aos poucos, não rapidamente como é desejado, cada um fazendo a sua parte é
possível, porém não será fácil. Será necessário mudar a direção do Titanic (educação), encontrar um novo
caminho.[3]

Percebemos que apesar da relevância da avaliação para a educação, os procedimentos ainda não são
suficientes, é preciso reformular algo, para de fato atingir o esperado para a educação superior. Não basta
somente avaliar, colher dados, ter um lindo projeto e não por em prática, não solucionar os problemas mais
frequentes. É preciso solucionar de maneira que possa contribuir para a qualidade da educação.

A avaliação deixa as claras os erros, os dados traz um mapeamento do que precisa ser restaurado ou
reformulado, para transformar esse erro em um acerto é preciso o comprometimento dos órgãos competentes
em querer solucionar através de ações, construção de projetos, medidas, metas e prazos desenvolvidos. Não
basta apenas querer, é preciso fazer, para isso é preciso o envolvimento dos responsáveis.

Como coloca Ristoff, 2000, a avaliação não deve ser uma medida punitiva, ela serve para verificação dos
erros e a partir deles fornecer subsídios para solucioná-los. Verificamos que o objetivo primordial da avaliação
é apontar erros possibilitando aprimoramento do mesmo tentando atingir a qualidade.

Algo precisa ser reformulado a fim de atingir uma educação de qualidade, apesar da seriedade e consistência
sistemática nas avaliações previstas no Referencial de Qualidade da Educação Superior, desenvolvidas pelo
MEC, podemos perceber que falta algo. Seria necessário mudar algumas políticas públicas, desburocratizar
ações, redistribuir funções, pois são várias tarefas para um órgão, enfim é preciso ampliar a fiscalização e
reestrutura-la.
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