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RESUMO  
 
O trabalho analisa o processo de Avaliação Institucional do 
Ensino Superior, considerando, particularmente, o campo da 
autoavaliação e suas possibilidades em relação a um processo 
de democratização da educação. Verifica-se a experiência de 
avaliação interna da Universidade Federal do Tocantins (UFT), 
destacando sua autonomia, sua estrutura organizativa e um 
conjunto fatores que têm dificultado o desenvolvimento do 
trabalho da Comissão Própria de Avaliação (CPA). Constata-se 
que, para ser um instrumento de apropriação do fazer 
educativo na universidade, para contribuir com o processo de 
democratização da educação a autoavaliação precisa definir-se 
nesse objetivo, sendo assumida pela comunidade acadêmica e 
pela instituição. 
 
Palavras chave: Autoavaliação. Democratização. Educação.  
 
ABSTRACT 
 
The paper analyzes the institutional evaluation process of 
higher education, considering particularly the field of self-
assessment and its possibilities for a process of 
democratization of education. There is an internal evaluation 
from the Federal University of Tocantins (UFT) , highlighting its 
autonomy, its organizational structure and a set factors that 
have hindered the development of the work of the committee for 
assessment ( CPA ) . It was found that to be an educational tool 
to make the appropriation at the university, to contribute to the 
democratization of education self-assessment needs to be 
defined that goal, being assumed by the academic community 
and the institution. 
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INTRODUÇÃO  

 

 O texto, tratando da relação entre a autoavaliação e o processo de democratização 

da educação na universidade, busca promover um debate que possa colocar algumas 

questões sobre a política de avaliação institucional do ensino superior no Brasil, 

considerando, principalmente a experiência da auto avaliação como prevista no Sistema 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES).  

 O objetivo do trabalho, apresentando e analisando a experiência da Universidade 

Federal do Tocantins (UFT), referente à implementação e estruturação da sua Comissão 

Própria de Avaliação (CPA), é destacar alguns aspectos que possam aproximar a avaliação 

interna, tomada na perspectiva do exercício da autonomia, com as possibilidades de uma 

efetiva democratização das decisões, sobre o sentido e os objetivos da educação nas 

instituições de ensino superior.  

 Nesse sentido, a democratização deve ser concebida não apenas como a ampliação 

dos canais de participação da comunidade universitária em órgãos colegiados ou mesmo 

nas consultas e processos de avaliações internas. Tal democratização tem a ver com a 

constituição de um ambiente interno em que a instituição possa efetivamente exercer sua 

autonomia, tomando para si a tarefa de construir as bases para sua atuação. Como propõe 

Mészáros (2005), uma instituição de ensino que assuma seu papel na construção de uma 

sociedade não mais determinada pelas necessidades da produção de mercadorias, pelo 

lucro, pela exploração alienante do trabalho.  

 Para o desenvolvimento desta discussão buscaremos apresentar aqui uma 

discussão inicial sobre o contexto geral da avaliação e, principalmente, da avaliação no 

âmbito da educação; destacaremos os principais marcos históricos da Avaliação 

Institucional no Brasil; destacaremos algumas características estruturais do processo de 

avaliação interna da UFT e; buscaremos apresentar algumas considerações e/ou questões 

para relacionar a avaliação interna (auto avaliação) e democratização das Instituições de 

Ensino Superior (IES).   

 

1. SOBRE A AVALIAÇÃO  

A despeito do que podemos discutir e apresentar sobre a temática avaliação, 

consideramos importante, para o propósito de nossa análise buscar uma definição de 

avaliação, destacar o que seriam as finalidades da avaliação educacional e fazer algumas 

considerações sobre o fenômeno da avaliação de forma geral.  

 Sobre a definição da avaliação, partimos do entendimento que, sendo ela uma 

atividade exclusivamente humana, própria de sujeitos no sentido amplo do termo, ou seja, 



 

 

                  

daqueles que são capazes de refletir tendo em conta as consequências de suas ações, no 

curto, médio ou longo prazo, deverá ser tomada como parte de um processo de expressão 

da criatividade humana, prestando-se ao esclarecimento, à crítica e a correção de rumos. 

Como afirma Luckesi (1992, p. 125): 

A avaliação poderia ser compreendida como uma crítica do percurso de 
uma ação, seja ela curta, seja prolongada. [...] A avaliação é uma 
ferramenta da qual o ser humano não se livra. Ela faz parte de seu modo de 
agir e, por isso, é necessário que seja usada da melhor forma possível.  

 

 Na educação, tendo em vista a complexidade da ação cujo produto não será 

determinado de forma direta, estando relacionada ao espaço social e à postura do sujeito 

diante da sua realidade, a avaliação não deve ser um instrumento reduzido aos aspectos 

meramente técnicos e operacionais, antes, deverá ter como finalidade, “[ser] uma estratégia 

para se construir uma ponte efetiva entre a escola e a realidade social, uma ponte que 

concretize o compromisso com a reconstrução do espaço social, com a democratização da 

educação.” (BELLONI,  1999, p. 37) 

 Sendo assim, o que podemos afirmar sobre o fenômeno avaliação? Primeiro que 

ninguém escapa a avaliação. Sendo uma ação propriamente humana, como avaliador ou 

como avaliado, estaremos sempre sujeitos a essa ação, seja no ambiente familiar, seja no 

espaço de trabalho ou até mesmo no lazer. Em segundo lugar devemos considerar que a 

avaliação envolve aspectos objetivos e subjetivos, formais e informais, tendo em vista ser 

algo próprio das organizações e das relações entre as pessoas. Em terceiro lugar, como a 

avaliação busca tornar claro ou tornar visíveis os diversos aspectos que são passiveis de 

atribuição de responsabilidades, ela tende a ser rejeitada ou utilizada como ferramenta para 

punição ou premiação. Em quarto lugar, a avaliação no âmbito da educação ganhou status, 

legitimando-se como ação constitutiva do processo educativo em suas diversas instâncias. 

Sendo concebida em três níveis bastante conhecidos: avaliação da aprendizagem, 

avaliação institucional e avaliação de sistemas. 

 A seguir nos deteremos em alguns dos aspectos legais e institucionais relacionados 

à avaliação institucional, constituído no Brasil para avaliar o ensino superior.  

 

2. MARCO HISTÓRICO/LEGAL DA AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO ENSINO 

SUPERIOR NO BRASIL 

 

Para uma compreensão da estrutura legal que se constituiu no Brasil em torno da 

avaliação institucional do ensino superior, destacaremos aqui os principais marcos regulares 

passando pela Constituição Federal (CF), Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 



 

 

                  

(LDB), Plano Nacional de Educação (PNE) e outras leis e portarias que versam sobre a 

temática.  

Na Constituição Federal, de 1988, dois aspectos podem ser destacados em relação 

à avaliação institucional: o primeiro relativo ao Artigo 207, onde fica determinada a 

autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e patrimonial para as 

universidades. Fundamentalmente, isso pressupõe que, do ponto de vista constitucional, é 

papel da Universidade, dada a sua autonomia, decidir sobre sua organização didático-

pedagógica, sobre suas prioridades e sobre a utilização de seus recursos, implicando, 

portanto, que é de sua responsabilidade a discussão e definições dos rumos que vai adotar, 

portando de sua avaliação.  

O segundo, referindo-se, principalmente a avaliação de instituições privadas de 

ensino, destaca no Art. 209, que “há liberdade da iniciativa privada em oferecer ensino 

desde que: sigam as normas da educação nacional; recebam autorização e; tenham a sua 

qualidade avaliada pelo poder público”. 

Com a Lei de Diretrizes e Bases (LDB 9394/96), ficou determinada a renovação 

periódica da “autorização e o reconhecimento de cursos, bem como o credenciamento de 

instituições de educação Superior” (Art. 46). Determinou-se ainda que os atos regulatórios 

deveriam ser vinculados ao “processo regular de avaliação” e que os resultados do processo 

regular de avaliação podem gerar sanções e punições. 

A Portaria Ministerial nº 249 de 18 de março de 1996, que instituiu o Exame Nacional 

de Cursos (ENC), o chamando “Provão”, tinha como objetivo “estimular e fomentar 

iniciativas voltadas para a melhoria da qualidade do ensino, principalmente as que visem à 

elevação da qualificação dos docentes”, bem como apoiar deliberações do Conselho 

Nacional de Educação (CNE), sobre a renovação periódica do reconhecimento dos cursos 

de graduação. 

Não devemos desconhecer que tais medidas, adotadas até então, e, principalmente 

esta última, gerou uma grande quantidade de críticas dentro das próprias instâncias do 

governo. Verificou-se que o ENC vinha desarticulado de um conjunto integrado de 

avaliações que seriam necessários para melhorar o ensino superior no país; que a 

motivação para esse processo de avaliação estava acontecendo apenas como uma ação 

externa, sem considerar as condições internas das instituições; que ela trazia unicamente 

uma racionalidade mercadológica e reguladora; que desconsiderava o perfil acadêmico do 

alunado que ingressava em uma IES e; que não era positiva a articulação de um processo 

de premiação e punição com base nos conceitos gerados. (SINAES, 2007) 

 O Plano Nacional de Educação (PNE), Lei nº 10.172, de 9 de janeiro de 2001, 

também tratava da avaliação do ensino superior. Em seus objetivos propôs:  



 

 

                  

 Institucionalizar um amplo e diversificado sistema de avaliação interna e 
externa. 

 Fomentar a constituição de sistemas próprios de avaliação institucional e 
de cursos. 

 Estender, com base no sistema de avaliação, diferentes prerrogativas de 
autonomia às instituições públicas e privadas. 

 Estabelecer sistema de recredenciamento periódico das instituições e 
reconhecimento periódicos dos cursos superiores. 

 A partir de padrões mínimos, exigir melhoria progressiva da infraestrutura, 
como condição para o recredenciamento das instituições e renovação do 
reconhecimento de cursos. 

 
Como se pode perceber, os objetivos da avaliação do ensino superior no PNE 2001 

apresentavam uma clara intensão de estabelecer um processo de avaliação que se 

caracterizasse tanto pela avaliação interna como externa.  Destaca-se no PNE, de um lado, 

a ideia de um amplo e diversificado sistema de avaliação, a criação de sistemas próprios de 

avaliação e o fortalecimento da autonomia, e de outro, o sistema de credenciamento e 

reconhecimento condicionados a um conjunto de exigências referentes à infraestrutura das 

instituições.  

 Em 2004, pela Lei 10.861/2004, institui-se o Sistema Nacional de Avaliação do 

Ensino Superior (SINAES), com objetivo de “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.” 

 Buscando uma efetivação do PNE 2001, o Sistema de Avaliação vai se estabelecer 

em dois grandes campos de ação: autoavaliação e avaliação institucional externa.  

 A autoavaliação ganha um importante significado no conjunto do processo avaliativo 

com funções que extrapolavam a mera adequação das estruturas da universidade ao 

mercado de trabalho ou, a um conjunto de padrões pré-estabelecidos.  

As funções mais importantes da auto-avaliação permanente são a de 
produzir conhecimentos, pôr em questão a realização das finalidades 
essenciais, identificar as causalidades dos problemas e deficiências, 
aumentar a consciência pedagógica e a capacidade profissional dos 
professores, tornar mais efetiva a vinculação da instituição com o entorno 
social e a comunidade mais ampla, julgar acerca da relevância científica e 
social de suas atividades e seus produtos, prestar contas à sociedade, 
justificar publicamente sua existência e fornecer todas as informações que 
sejam necessárias ao conhecimento do Estado e da população. (SINAES, 
2007, p. 102) 

  

A prática da avaliação institucional, em grande medida, estava distante da prática da 

na  maioria das IES, públicas ou privada; nestas, a autoavaliação deveria se tornar um 

exercício permanente, assumido pelos diversos sujeitos envolvidos com o cotidiano das 

Instituições. Assim, a referida Lei, em seu art. 11º, determina a criação das Comissões 

Próprias de Avaliação (CPA), em cada IES, por ato do dirigente e determina sua autonomia 

em relação a conselhos e demais órgãos colegiados da instituição. 



 

 

                  

Em relação ao processo de avaliação externa ficam estabelecidos dois importantes 

procedimentos de avaliação: Avaliação de Cursos de Graduação (ACG) – visitas in loco; e o 

Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (ENADE).  

A normatização do procedimento de avaliação externa pôde ser verificada na 

Portaria Normativa n. 12/2008 que foi substituída pela Portaria Normativa nº 40, de 12 de 

dezembro de 2007, republicada em 29 de dezembro de 2010. Nessa última estabeleceu-se 

que: o Índice Geral de Cursos (IGC) seria uma das medidas usadas pelo INEP para avaliar 

as instituições de educação superior, públicas e privadas e consideraria a média dos 

resultados da avaliação nos cursos de graduação e pós-graduação. Já o Conceito 

Preliminar de Curso (CPC) seria um índice que avalia os cursos de graduação considerando 

as notas do ENADE e outras medidas relativas aos cursos. 

Embora tenhamos consciência da importância das ações relacionadas ao processo 

de avaliação externa do ensino superior, principalmente tendo em vista a centralidade que 

esse eixo tem tido nas ações institucionais em detrimento da avaliação interna, 

apresentaremos a seguir, algumas características do processo de autoavaliação na 

Universidade Federal do Tocantins (UFT), no sentido de podermos avaliar as possibilidades 

de democratização, para repensar a educação nas instituições de ensino superior, conforme 

destacamos anteriormente e, as funções da avaliação interna como proposto pelo 

documento dos SINAES. 

 

3. AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL INTERNA NA UFT 

 

Para uma breve apresentação do processo de autoavaliação na UFT, destacaremos 

aspectos da organização interna dos processos de avaliação relativos: a autonomia; a 

composição da Comissão Própria de Avaliação (CPA) e das Comissões Setoriais de 

Avaliação (CSA) e; ao processo de avaliação em desenvolvimento, em seguida 

apresentaremos alguns constrangimentos que poderão ser encontrados tanto nesta como 

em outras experiências.  

No que se refere à autonomia, observamos no Regimento Interno da CPA, que esta 

é uma prerrogativa garantida legalmente. No art. 1º § 1°, destaca-se que a mesma atuará 

com autonomia em relação aos conselhos e demais órgãos colegiados existentes na 

Universidade, conforme prevê o art. 7°, § 1°, da Portaria MEC n° 2.051/2004. É também 

estabelecida, em regimento próprio, a determinação de que sua composição se dará com a 

participação de todos os segmentos da instituição com ampla divulgação de sua 

composição e de suas ações.  



 

 

                  

 Sobre a composição, considerando o fato de ser uma estrutura multi-campi, visando 

abranger os sete Campus da Universidade Federal do Tocantins (Arrais, Gurupi, Porto 

Nacional, Palmas, Miracema, Araguaína e Tocantinópolis) e os três seguimentos 

(Professores, Estudantes e Técnicos Administrativos), montou-se uma estrutura, conforme 

se pode observar na figura 1.  

 Em cada Campus se constituiu uma CSA com dois a cinco docentes, até três 

discentes, até dois técnicos e um representante da sociedade. Sendo que a CPA ficou 

composta por 7 docentes, sendo um de cada Campus (necessariamente o presidente de 

cada CSA), quatro discentes e três técnicos (sempre escolhidos entre aqueles participantes 

das CSAs), dois representantes da administração central da Universidade e um 

representante da sociedade civil.  Vejamos esta composição representada na Figura 1, a 

seguir.  

 
 Figura 1 – Estrutura organizacional da CPA/UFT 
 Fonte: construído a partir do regimento interno da CPA/UFT 
 
 

 Sobre o processo de avaliação, em desenvolvimento pela Comissão de Avaliação da 

UFT, observa-se que a mesma dispõe de um plano institucional de avaliação com os 

seguintes objetivos: avaliar as políticas institucionais da UFT considerando seu 

planejamento e seus resultados efetivos; avaliar as ações desenvolvidas nos campi da UFT 

considerando sua expansão física, o plano de gestão e desempenho administrativo; avaliar 

os cursos de graduação e pós-graduação da universidade nas dimensões de ensino, 

pesquisa e extensão. São objetivos amplos que se referem ao conjunto da universidade, aos 

Campi e aos cursos de Graduação.  

 A figura 2 apresenta a estrutura do processo de avaliação instaurado na UFT. 

Enquanto planejamento, o processo abrange um conjunto de oito etapas que dão a ideia de 

um ciclo contínuo: plano anual de avaliação; sensibilização; aplicação de instrumental de 

coleta de dados junto a comunidade acadêmica; recebimento de relatórios de gestão de 



 

 

                  

diagnósticos dos Campi; sistematização e análise dos dados; elaboração do relatório anual; 

divulgação dos dados e; balanço crítico. Vejamos na sequência, a figura 2, sobre as etapas 

do processo de avaliação institucional. 

 

 
        Figura 2 – Estrutura do processo anual de avaliação CPA/UFT 
         Fonte: Projeto de Avaliação Institucional 2012 - 2015 CPA/UFT 

 

 Como se pode observar, a experiência da UFT apresenta algumas características 

importantes para que possamos analisar os avanços do processo de avaliação interna. 

Destacamos isto principalmente em relação a organicidade do processo de autoavaliação, 

no esforço referente a representatividade de todos os Campi e seguimentos, bem como, na 

apresentação de um plano de avaliação com um fluxo continuo de ações.  

No entanto, algumas questões nos chamam atenção por serem elementos 

dificultadores em relação à autoavaliação. São constrangimentos do processo avaliativo 

interno que se manifestam na realidade observada, mas que, em grande parte, podem 

também estar presente em outras realidades, tais como: a rotatividade dos membros da 

CPA e da CSA; a dificuldade da CPA no levantamento contínuo de dados sobre a 

instituição; a baixa participação geral da comunidade universitária; a irregular divulgação dos 

resultados; o apoio técnico especializado ausente do processo; as consequências inúteis 

dos resultados da avaliação; e, as fragilidades no planejamento da instituição.  

 A rotatividade dos membros da CPA e da CSA. Percebe-se que existe uma importe 

rotatividade dos atores que fazem parte das comissões. Se isso permite que diversas 

pessoas possam participar dessa tarefa, dificulta a consolidação de um grupo com maior 

acúmulo de conhecimento para realizar uma tarefa mais complexa referente ao estudo e 

análise da instituição e do processo educativo de forma geral. 



 

 

                  

A dificuldade da CPA no levantamento contínuo de dados sobre a instituição. A 

disponibilidade de dados sobre a instituição torna-se um dificultador para os membros da 

CPA na medida em que não há um processo contínuo de produção de relatórios em todos 

os setores internos da instituição e, em outros momentos, o volume de dados enviados para 

a CPA nem sempre contempla aquilo que seria fundamental para concluir uma análise.   

A baixa participação geral da comunidade universitária. O interesse da comunidade 

universitária pela avaliação tem sido bastante baixo, em torno de 14% nas atividades diretas 

da avaliação. Mas, também baixo em relação ao interesse pelas produções da CPA, como é 

o caso dos relatórios anuais que tem despertado pouca atenção para sua leitura.  

A irregular divulgação dos resultados. A divulgação dos resultados não tem sido 

regular e quando realizada, nem sempre desperta o interesse geral da comunidade 

universitária. No caso da UFT, observa-se que houve a produção de aproximadamente, seis 

relatórios entre 2007 e 2014, no entanto, apenas três foram publicados na forma impressa. 

Além disso, nenhuma outra produção da CPA foi publicada, embora a realização do balanço 

crítico, referente aos temas da avaliação na instituição, seja uma tarefa prevista no plano de 

Avaliação.  

O apoio técnico especializado ausente do processo. A tarefa de decifrar os dados, 

sistematizar e organizá-los na forma adequada para informar bem a comunidade, pressupõe 

diversas ações que nem sempre se consegue com as habilidades reunidas entre os 

membros da comissão. Por isso a ausência de um apoio técnico especializado trás 

dificuldades para a ação de avaliação interna. 

As consequências incipientes dos resultados da avaliação. Faz-se necessário uma 

relação consequente entre os resultados da avaliação e as ações desenvolvidas pela 

instituição. Essas são observadas como algo ainda bastante frágil, pois se algo é observado 

na avaliação como um aspecto a ser superado e retornam sem nenhuma modificação ou 

sem qualquer resposta no período seguinte, acaba contribuindo para uma sensação de 

inutilidade do trabalho realizado.   

E as debilidades no planejamento da instituição. O planejamento e a avaliação 

constituem-se partes de uma mesma realidade. As estruturas do planejamento da 

instituição, com objetivos, metas e ações claramente definidas implicam no desenvolvimento 

da avaliação. Da mesma forma, sendo a avaliação um processo participativo, rigoroso e 

sistematizado constituir-se-á em uma parte importante do planejamento. Todavia, como os 

resultados da avaliação não tem implicado no planejamento, este passa a ser sem sentido, 

como peça da formalidade instituída e não da dinâmica de mudanças no movimento da 

própria instituição.   

 



 

 

                  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Para concluir a presente discussão, sem, é claro, nenhuma pretensão de encerrar o 

diálogo, que a nosso ver carece de uma ampliação, retomamos a questão sobre os desafios 

da democratização da educação no sentido de buscar um alargamento do grau de 

consciência dos sujeitos envolvidos com o ensino superior, refletindo sobre o significado da 

intencionalidade da instituição e sobre os resultados de sua ação em uma determinada 

realidade. 

 Visto nesta perspectiva a democratização deverá ser concebida de forma um pouco 

diferente do que comumente tem sido vista na Educação. Como afirma Belloni (1999), são 

três formas de conceber o processo de democratização relacionado a educação: 

democratização do acesso e da permanência; democratização dos resultados (bens 

produzidos pelo processo educativos para toda a sociedade) e; democratização da gestão 

da educação: processo de formulação e execução da politica, processo de gestão das 

instituições. 

 Sem entrar no mérito sobre a importância e o papel cumprido pelas concepções 

acima destacados, principalmente, no que se refere a vivência de um processo democrático 

no espaço da instituição escolar, que possa se refletir no contexto social, nossa reflexão, de 

forma mais específica, sobre o processo de avaliação interna no ensino superior, trata de 

uma possibilidade de buscar a democratização enquanto um caminho para discutir a 

educação como um processo planejado e consciente de superação da desumanização do 

sistema social vigente, visando uma ordem qualitativamente diferente (MÉSZÁROS, 2008). 

 Pensar a autoavaliação como processo de democratização das instituições de ensino 

superior, seria, então, constituir a avaliação interna como uma possibilidade para discutir a 

educação no sentido lhe dar outro sentido, superando aquele a qual tem servido, 

reproduzindo os valores próprios do sistema de capital existente. Para isso:  

Temos que construir um processo de avalição que de fato venha a contribuir 
com a melhoria da educação e de seu papel de mediação social. Para tanto, 
devemos trabalhar na direção de uma cultura de avaliação (grifo do autor), 
isto é, a avaliação incorporada de forma institucionalizada e como espaço 
de reflexão sistemática, com vistas a elaboração de subsídio para tomada 
de decisão. (BELLONI, 1999, p 52) 

 

 Tomada nessa perspectiva, a autoavaliação no sistema de ensino superior, se 

aproxima de um novo sentido da gestão democrática da Educação como proposto por 

Ferreira (2004, p. 1242):  

O novo sentido da gestão democrática da educação é o de humanizar a 
formação nesta “cultura globalizada” dirigida, virtualmente, pelo capitalismo. 
Este novo sentido exige que os educadores – professores, pais, gestores, 
políticos e todos que tomam decisões sobre os destinos da humanidade – 
comecem a inquietar-se com as consequências psicológicas e sociais que 



 

 

                  

os excessivos uso e consumo de universos virtuais criam. Uma “realidade 
irreal” que passa a constituir-se em um “virtual real”. 

 

 Por fim, podemos considerar que a discussão sobre a autoavaliação, como um 

processo de democratização da Educação ou da gestão da educação, no sentida aqui 

discutida, mais do que uma retórica intelectual, precisa tranar-se um objetivo do processo 

em curso. Como se pode observar pela experiência que já se tem, os constrangimentos 

observados e apresentados anteriormente, entre outras questões não apresentadas nesse 

debate, vão tornado essa possibilidade de rediscussão do ensino superior no país, não só 

uma ação burocrática e legitimadora do processo educacional vigente, como uma tarefa de 

menor importância, visto que a divulgação e a centralidade dada à avaliação externa é uma 

realidade inquestionável, que deixa a avaliação interna em segundo plano. 
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