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“Olhar para trás após uma longa caminhada pode fazer perder a noção da 
distância que percorremos, mas se nos detivermos em nossa imagem, quando 
a iniciamos e ao término, certamente nos lembraremos o quanto nos custou 
chegar até o ponto final, e hoje temos a impressão de que tudo começou 
ontem. Não somos os mesmos ...”    João Guimarães Rosa 

 

 

RESUMO 

 

Este artigo tem o propósito de apresentar algumas reflexões sobre a autoavaliação 
institucional nas empresas prestadoras de serviços de educação superior, que constituem 
uma trama complexa que exige da comunidade o conhecimento da identidade, da 
cultura universitária, comprometida em garantir qualidade, ética e fidedignidade aos 
atores sociais participantes da avaliação. É essa a tarefa a ser desempenhada pelos 
grupos institucionais administrativos e acadêmicos, apoiados pela própria comissão 
avaliadora e pela coordenação operacional pedagógica e administrativa. 

Palavras Chaves: Avaliação, Desempenho, Planejamento, Qualidade e Serviço. 

 

ABSTRACT 

 



This article has the intention to present some reflections on the auto institutional 
evaluation in the rendering companies of services of superior education, that constitute a 
complex tram that demands of the community the knowledge of the identity, of the 
university culture, compromised in guaranteeing quality, ethics and allegiance to the 
participant social actors of the evaluation. The task to be played by the administrative 
and academic institutional groups, supported for the proper commission appraiser and 
the pedagogical and administrative operational coordination is this. 

Key-words: Evaluation, Performance, Planning, Quality and Service. 

1. INTRODUÇÃO 

 

Avaliar é um termo que vem do latim, a-valere, corresponde a “dar valor a…”. 

Aumentando esta noção, a avaliação, além de possuir um caráter de observação e de 

classificação do objeto em questão, recebeu contornos mais delineados ao relacionar-se 

com tomada de decisão e gestão. 

Esse assunto é intricado e paradoxal. Paradoxal, porque envolvem 

escolhas,concepções, ideologias, visão de mundo e princípios éticos. Intrincado, no 

alcance em que pressupõe a participação de agentes diferenciados que são 

simultaneamente sujeitos e objetos da avaliação. Assim, toda avaliação está 

embrenhadas de subjetividades. 

O conceito de avaliação segundo LUCKESI, 

 

(...) é formulado a partir das determinações da conduta de ‘atribuir um 
valor ou qualidade a alguma coisa, ato ou curso de ação… ’, que, por si, 
implica um posicionamento positivo ou negativo em relação ao objeto, 
ato ou curso de ação avaliado. Isto quer dizer que o ato de avaliar não se 
encerra na configuração do valor ou qualidades atribuídos ao objeto em 
questão, exigindo uma tomada de posição favorável ou desfavorável ao 
objeto de avaliação, com uma consequente decisão de ação (LUCKESI, 
1998, p.16). 
 
 

A autoavaliação institucional para ser compreendida faz-se necessário conhecer 

os princípios mais importantes que justificam o processo e sua necessidade para o 

desenvolvimento institucional, que é a razão de ser.  

Além de ser um organismo integral que tem dado referentes a alterações 

práticas dos próprios professores, bem como da administração e da coordenação. Esse 

instrumento visa assegurar o caráter educativo da avaliação, fazendo com que ela possa 

ser um dado de contribuição para a prática. 



 

(...) entende-se avaliação como um processo sistemático de análise de 
uma atividade, fatos ou coisas que permite compreender, de forma 
contextualizada, todas as suas dimensões e implicações, com vistas a 
estimular seu aperfeiçoamento (BELLONI, 2000, p.15). 
 
Uma primeira distinção a ser feita é aquela entre avaliação educacional 
– que se refere à avaliação de aprendizagem ou de desempenho escolar 
ou profissional, bem como à avaliação de currículos – e a avaliação 
institucional – que se destina à avaliação de políticas, de planos ou 
projetos e de instituições (BELLONI, 2000, p.16). 
 

Os pontos que justificam a natureza da utilização deste instrumento como 

promoções da excelência na prestação de serviços educacionais ficam explícitas pelos 

próprios objetivos.  

A avaliação deve ser parte integrante do processo de desenvolvimento da 

política das Instituições, pois possibilita a averiguação sistemática do cumprimento da 

função social de cada uma delas. Desse modo poderá visar atingir dois objetivos, 

autoconhecimento e formulação de subsídios para a tomada de decisão institucional. A 

avaliação como estratégia de solução de problemas e aperfeiçoamento das ações, passa 

a ser elemento comum entre avaliação educacional e a avaliação da instituição. 

Vale enfocar que a autoavaliação como um organismo global tem dado 

indicativos de mudanças práticas dos próprios professores, assim como da 

administração e da coordenação. 

 

2. ASPECTOS DA AUTOAVALIAÇÃO 

 

Para discorrer sobre autoavaliação institucional é fundamental compreender 

que se trata de um emaranhado processo, levando em conta os aspectos ideológicos, 

políticos, econômicos, culturais, além de outras tantas particularidades de cada 

instituição que se submete a fazê-la, vale lembrar que tem caráter interno e sem 

comparações externas. 

De acordo com RIBEIRO (2000, p.15), 

 



A avaliação é um instrumento fundamental para todo organismo social 
que busque desenvolvimento e qualidade. Para a universidade, 
instituição cuja razão de ser encontra-se na prestação de serviços de 
qualidade à sociedade, buscando sempre a excelência na produção, 
sistematização e democratização do saber. O propósito da Avaliação 
Institucional deve ser o de conduzir ao aperfeiçoamento constante dos 
empreendimentos humanos. (RIBEIRO (2000, p.15). 

 
Os primeiros passam a serem dados pela instituição que se submete a 

autoavaliação institucional é o planejamento das etapas que são elas: preparação, 

elaboração e condução do projeto. A seguir vem a análise dos dados colhidos, que 

levará a elaboração de ações e a tomada de decisões e a delegação de poderes.  

 

(...), a avaliação da qualidade tem um significado totalmente diferente 
aos olhos de professores e de estudantes. Para o estudante, a avaliação 
da qualidade do ensino está relacionada à contribuição ao seu 
desenvolvimento individual, ao atendimento de suas necessidades 
pessoais, à sua capacidade de prepará-lo para assumir uma posição na 
sociedade e à expectativa de que o processo educacional esteja 
organizado de tal forma que lhe permita concluir seus estudos no 
tempo previsto. O professor avalia a qualidade de um treinamento 
acadêmico como bom, quando baseado na boa transferência de 
conhecimentos, em um bom ambiente de aprendizagem e na boa 
relação entre ensino e pesquisa (CAVALIERI, 2004, p.53). 

 
No decorrer da implantação da autoavaliação institucional é possível que sejam 

encontrados alguns entraves como a inadequação da equipe que avaliará os resultados; a 

falta de preparo técnico dos líderes setoriais; a centralização de decisões na formulação 

de um diagnóstico institucional que levará a mudanças e ao desenvolvimento esperado. 

Os questionários aplicados nos setores são instrumento que acarretará na participação 

dos envolvidos, fato que não é visível nos resultados, que não têm seguimento sem co-

validação dos pares externos. 

A fim de que seja assegurada a auto-análise da instituição, é essencial que haja 

a participação de todos os atores sociais da empresa estudada. Assim, os planos de ação 

serão pensados, repensados e viabilizados para que os mesmos impliquem em mudança 

e consequentemente no desenvolvimento da mesma. 

 

A avaliação interna é um processo contínuo por meio do qual uma 
instituição constrói conhecimento sobre sua própria realidade, 
buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades 



para melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância 
social” (Roteiro de Autoavaliação Institucional do MEC, INEP, 
SINAES, 2004, p.11). 
 
 
 
 

 
3. A TRAMA COMPLEXA DAS RELAÇÕES INSTITUCIONAIS 

 

É possível evidenciar no transcorrer do processo avaliativo a trama complexa 

constituída entre os personagens que fazem parte da instituição, com suas ideias, 

entrelaçadas com os acontecimentos do dia a dia em que estão inseridas e focadas nas 

tarefas exigidas pelas suas atribuições. Cada um de forma ímpar está amarrado às 

demais pessoas, e não apenas àquela que é responsável pela organização como um todo. 

Como exemplo pode-se citar: são os encarregados de setores, os profissionais 

administrativos qualificados, diretores, coordenadores e professores, que desenvolvem 

suas tarefas na área administrativa e acadêmica. 

A era das redes para ASSMANN (2005),  

 

Está ao nosso alcance. Apresenta-se de muitas formas: tanto nas 
relações que se estabelecem entre os atores sociais da IES, quanto nos 
inúmeros recursos de informação e comunicação hoje acessíveis aos 
mais diversos setores da universidade.ASSMANN (2005). 

 

Por conseguinte, a complexa teia de relações constituída em cada instituição que 

oferta educação superior, em cada setor tem sua subordinação às determinações dos que a 

lideram, está ligada à grande rede, a qual reúne todas as universidades nacionais.  

Durante o percurso do processo avaliativo das instituições de ensino superior é 

fato que se encontrem muitos entraves para que se elaborem e analisem os relatórios 

referentes às ações sócias implantadas, nas especificidades socioculturais em que estão 

inseridas. Tendo em vista a consistência e a coerência das informações primordiais à 

produção dos referidos relatórios.  

Vale alertar para a afirmação de MACEDO e outros (2005, p. 134), 

 



Não podem ser repetidos os equívocos do passado recente que 
dificultam a construção de uma avaliação que leve em conta a 
diversidade regional, as peculiaridades, as características e a missão 
das Instituições de Ensino Superior. (MACEDO, 2005, p. 134) 
 

Dentre vários objetivos da autoavaliação institucional, configura-se como um 

fundamental o instrumento de apoio à gestão. Perguntar o que se pode esperar de um 

gestor, vê-se como o primeiro passo à efetuação de um trabalho de qualidade como 

condiz os aspectos legais da própria autoavaliação dos atores envolvidos, para que se 

consiga identificar fraquezas, fortalezas, oportunidades e dificuldades, para assim 

viabilizar o crescimento profissional, necessidade nata do homem global. 

Neste cenário, aparecem as diretrizes para a Avaliação do Ensino Superior, que 

constituem exigências de documentos contendo informações exatas sobre as atividades 

disponíveis nas instituições. Os dados que retratam as universidades, são apresentados 

por meio de gráficos e tabelas que demonstram as singularidades de cada instituição, 

particularizando, tornando-se capaz de verificar se cada estabelecimento tem levado a 

sua missão a sério ou não. 

As dimensões consideradas no processo de avaliação institucional são as 

estabelecidas por uma lei de número 10.861/04, art. 3º e devem ser analisadas no 

processo por meio de uma metodologia participativa, buscando trazer para o âmbito das 

discussões as opiniões de toda comunidade acadêmica, de forma aberta e cooperativa, o 

que se dará de maneira global. 

 

O Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (Sinaes), 
criado através daLei No 10.861, de 14 de abril de 2004, representou 
um marco na história da avaliação daeducação superior brasileira. 
Esse novo sistema, que instituiu de forma integrada a avaliação das 
instituições (Avalies), dos cursos (ACG) e do desempenho dos 
estudantes (Enade),priorizou a avaliação das instituições, com as suas 
dez dimensões definidas em lei, como ocentro de referência e 
articulação.Assim, a avaliação das instituições compreende dois 
momentos: a auto-avaliação,coordenada por Comissões Próprias de 
Avaliação (CPAs) e a avaliação externa, a ser realizadapor comissões 
de docentes atuantes na educação superior, devidamente cadastrados 
eCapacitados.Conforme destaca o Ministro Fernando Haddad, com a 
aprovação da Lei do Sinaes aavaliação da educação superior brasileira 
adquire, pela primeira vez, um caráter sistêmico,integrando os 
espaços, os momentos e os diferentes instrumentos de avaliação e 
deinformação em torno de uma concepção global 
única.Complementarmente, esse sistema, ao assegurar uma melhor 



integração com aspolíticas de Estado, cria condições mais adequadas 
para o uso dos resultados das avaliaçõesnos processos regulatórios, 
construindo, no âmbito de cada IES, os fundamentos para 
oestabelecimento de políticas acadêmicas conseqüentes e consistentes 
e, de maneira maisabrangente, bases sólidas para que a educação 
superior brasileira, em conjunto, atinja patamares cada vez mais altos 
de qualidade. (PEREIRA, disponível em: 
http://www2.ufpb.br/avalies/sites/www2.ufpb.br.avalies/files/Relatori
o%20Autoavalia%C3%A7%C3%A3o_Institucional_2006.pdf) 

 
Diversos instrumentos e métodos combinados são utilizados, de acordo com 

necessidades e situações específicas, foco e aprofundamentos exigidos pela própria dinâmica da 

autoavaliação. Pode-se citar como exemplos: o projeto pedagógico dos cursos ofertados, 

relatórios da gestão e de demais setores administrativos e outros, que integra a avaliação, 

referentes à infraestrutura da instituição, do corpo docente, dos cursos e dos discentes. 

 

4. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO DA AUTOAVALIAÇÃO 

INSTITUCIONAL 

 

A comunidade acadêmica participa de variadas formas na autoavaliação, quer 

como membro direto da comissão, quer por meio de participação em reuniões, palestras, 

painéis de discussão, entrevistas ou apenas respondendo ao questionário disponibilizado 

pela comissão coordenadora do processo avaliativo. 

A preparação de toda a comunidade da instituição avaliada é o principal 

objetivo, para que se alcance o sucesso na aplicabilidade da avaliação. 

 

O primeiro deles é o de preparar os alunos para o processo produtivo e 
para a vida numa sociedade tecno-científica-informacional. Em 
segundo lugar, proponho o objetivo de proporcionar meios de 
desenvolvimento de capacidades cognitivas e operativas, ou seja, 
ajudar os alunos nas competências do pensar autônomo, crítico e 
criativo. O terceiro objetivo é a formação para a cidadania crítica e 
participativa. O quarto objetivo é a formação ética. É urgente que os 
diretores, coordenadores e professores entendam que a educação 
moral é uma necessidade premente da escola atual (LIBÂNEO, 1998, 
p.3). 

 

Por meio de seminários, sessões plenárias, reuniões técnicas, painéis de 

discussões dentre outras, compõe momentos pala análises e incorporações das ações 

planejadas, de maneira democrática e coletiva. A troca de informações e a comunicação 

neste momento são primordiais para a propositura e a compreensão da metodologia a 



serem utilizadas pelas equipes das ações pretendidas.  As equipes reúnem-se a fim de 

investigações específicas e globais e encaminharem os resultados a comissão de 

avaliação. Ao planejar coletivamente a aplicabilidade das tarefas, acarretará em 

oportunidades de avanço no processo aplicativo, uma vez que este se realiza com o 

intercambio das informações e das experiências vividas. 

 

(...) não se pode prescindir de uma postura sensível e crítica e, 
sobretudo, de um compromissosério com soluções que conduzam ao 
aperfeiçoamento constante dos empreendimentos humanos. Avaliações 
devem servir a esse propósito. (Bielschowski, 1995: 31) 
 

O que se apreende na vivencia avaliativa versa sobre o crédito em unir aspectos 

quantitativos com componentes qualitativos, viabilizando assim ao elenco envolvido a 

oportunidade de ser ouvido, emitindo suas opiniões e perspectiva acerca do ambiente de 

trabalho e de todo o sistema integrado. 

 
 

5. CONSIDERAÇÕES 
 

 
Implantar a autoavaliação institucional nos estabelecimentos que ofertam 

educação universitária além de ser uma exigência legal, é um instrumento eficaz para 

diagnosticar problemas e principalmente para melhorar o ensino/aprendizagem da 

clientela assistida.  

É necessário que haja uma conexão entre a gestão da instituição e a comissão 

avaliadora, para que assim sejam utilizados métodos quantitativos e qualitativos, 

princípios fundamentais para a devida análise de modo transparente, integral e contínuo. 

As provocações contidas nos fóruns de discussões e nos questionários 

aplicados servem para a melhoria da qualidade da prestação de serviços das instituições, 

que no caso particular, é a formação de profissionais qualificados.  

Sendo assim, é importante estabelecer três características que possibilitem 

nortear o processo de Avaliação Institucional, uma avaliação global e compreensiva do 

processo ensino-aprendizagem; uma avaliação democrática, em que os resultados da 

avaliação são discutidos e negociados entre os participantes do trabalho acadêmico; e 

por fim uma auto-Avaliação, mediante um processo de reflexão rigoroso de 

planejamento / observação / análise / reflexão / replanejamento. 



O que é esperado pelos membros da autoavaliação é que esta seja 

compreendida como estratégia de solução de problemas e aperfeiçoamento das ações, 

passando a ser elemento comum entre avaliação educacional e a avaliação da 

instituição. 
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