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introdução 

A avaliação institucional apresenta-se como um campo de saberes 

novos e práticas recentes que têm relevância na expansão da oferta 

de ensino e das Instituições de Educação Superior (IES). Com a edição 

da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) n.º 9.394/1996, 

fica assegurado um processo nacional de avaliação das IES e a União 

tem a incumbência de “autorizar, reconhecer, credenciar, supervisio-

nar e avaliar, respectivamente, os cursos das instituições de educação 

superior e os estabelecimentos do seu sistema de ensino”. 

Nessa perspectiva, a avaliação das instituições e de cursos deveria 

ser uma prática processual e renovada, devendo o Poder Público 

assegurar a qualidade acadêmica das instituições e a consolidação de 

um sistema de educação superior com alto valor científico e social, 

bem como a distribuição e o uso adequado dos recursos públicos. 

Segundo Dias Sobrinho (2001, p. 16), a avaliação “do ponto de vista 

ético deveria atender ao interesse público, conforme as regras da 

vida social”; tal condição pode ser assegurada pelos seus propósitos 

proativos, natureza participativa, envolvendo a comunidade acadê-

mica, o setor governamental e a sociedade. 
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Os sistemas nacionais de avaliação têm potencial para esclare-

cer as tendências da educação aos diversos segmentos da socieda-

de, preservando fatores influentes na avaliação: a autonomia das 

instituições e responsabilidade do Estado. Na esfera pública, tais 

informações subsidiam os elaboradores das políticas públicas em 

educação e a sociedade, enquanto que na esfera privada, tornar 

pública as informações demonstra a responsabilidade de cada ins-

tituição; ao final, permite avaliar o sistema educacional como um 

todo. (DEPRESBITERIS, 2001)

A despeito de ser fácil a argumentação sobre a utilidade em 

se realizar uma avaliação institucional, tanto no nível governa-

mental como institucional, as instituições são complexas e têm 

interessados, decisores e apoiadores externos e internos, cujos 

interesses divergem nos propósitos, resultados ou uso potencial 

dos relatórios oriundos do processo avaliativo. Embora o consenso 

seja difícil de ser obtido e as avaliações possam ser usadas para 

diferentes finalidades, busca-se interligar os propósitos específicos 

dos vários grupos interessados – governos, dirigentes e comuni-

dade acadêmica, pais e alunos. De modo geral, a expectativa é a 

de promover as mudanças necessárias e o aperfeiçoamento das 

ações, com vistas à garantia de qualidade da educação, aliada ao 

uso eficiente e eficaz dos recursos.

No cenário nacional, a avaliação institucional ganha destaque, 

sobretudo com a implantação do Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (SINAES), o que coloca a temática na agenda do 

Estado, das IES e dos pesquisadores. Objetivando contribuir nessa 

discussão, o presente trabalho pretende aproximar a teoria, aqui 

referenciada no arcabouço legal que institui o SINAES, da prática 

em uma IES – o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia 

da Bahia (IFBA), antigo Centro Federal de Educação Tecnológica da 

Bahia (CEFET-BA), a partir do relato de membros da Comissão Própria 

de Avaliação (CPA) quanto à implantação e condução do processo 

da avaliação institucional.

A análise teórica foi realizada por meio de pesquisa documental 

e bibliográfica: legislação e orientações pertinentes ao SINAES; 
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documentos institucionais disponibilizados no site da IES (proje-

tos, estatuto, instrumentos de avaliação, relatórios); produções 

científicas sobre a temática. Para a elaboração da análise prática 

do sistema, foram consideradas as respostas à pesquisa por meio 

de questionário, observações assistemáticas, experiências e re-

flexões de membros da CPA do IFBA que atuam/atuaram como 

representantes dos segmentos dos alunos, dos docentes e dos 

técnico-administrativos. 

Ao destacar o relato de experiência dos membros da CPA à frente 

da condução do processo de implantação da autoavaliação institu-

cional nos moldes do SINAES, pretende-se abordar aspectos próprios 

da proposta, apontando potencialidades e fragilidades inerentes ao 

Sistema (análise macro), mas principalmente aquelas concernentes 

à IES e seus atores (análise micro). Em síntese, fazer uma meta-

avaliação com vistas a contribuir para a melhoria do processo. Assim, 

pretende-se responder:

Como aconteceu a implementação do SINAES na IES e quais a) 

as dificuldades enfrentadas? 

Qual a repercussão da avaliação institucional no âmbito da b) 

IES?

Decorridos quatro anos da implantação do SINAES, na visão c) 

dos membros da CPA, foram atendidas as finalidades prescri-

tas na legislação?

Na forma como se organiza o texto, apresenta inicialmente a 

importância e as finalidades da avaliação no contexto educacional, 

delineando um breve histórico das experiências com avaliação no 

Brasil; em seguida, descreve em linhas gerais o SINAES, segundo o 

arcabouço legal e documentos pertinentes; posteriormente, discorre 

sobre a implantação do SINAES no CEFET-BA, pretendendo aproxi-

mar o construto teórico do SINAES da prática institucional revelada 

por membros da CPA e responder às questões citadas nesta seção. Por 

fim, tece algumas considerações, trazendo novos questionamentos 

para fomentar o debate, na perspectiva da continuidade e do apri-

moramento do processo de avaliação institucional. 
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avaliação: algumas finalidades e 
caminhos percorridos no brasil

A avaliação possui um importante papel nas políticas públicas do ensino, 

marcadamente da educação superior. Visto como o nível de ensino 

considerado de custos mais elevados, apresenta-se como importante 

foco de análise pelo Estado, que, ao tempo em que controla a oferta, 

gerencia informações sobre as condições de ensino e gastos públicos.

O Estado não pode deixar de ser integrado como um elemento chave 

na análise das políticas educacionais, visto que as crises sociais e educa-

cionais mantêm uma estreita ligação com as condições e consequências 

do funcionamento do sistema econômico e suas implicações em termos 

de reformulação das políticas educativas e avaliativas. (AFONSO, 2000) 

A avaliação tem provido o Estado no controle regulatório nas ações 

de autorização, credenciamento, acesso e da qualidade dos serviços 

ofertados, bem como na distribuição e uso adequado dos recursos 

públicos. No papel de gestor desse bem público, o uso da avaliação se 

apresenta para orientar a expansão, segundo critérios das políticas 

educacionais, o mercado consumidor dos serviços educacionais – pais 

e alunos – e para produzir informações úteis à tomada de decisão.

A avaliação tem sido usada como uma atividade predominante-

mente técnica, vinculada às questões operacionais, à mensuração 

dos resultados. Valorizam-se aspectos quantitativos, em detrimento 

das suas reais possibilidades de pesquisa, cujo viés principal é gerar 

informações pertinentes da realidade, com vistas à melhoria dos 

processos e planos institucionais, da gestão e da prestação de contas 

à sociedade. Nesse sentido, Dias Sobrinho (1996, p. 7) destaca que

[...] indicadores quantitativos promovem um balanço das 

dimensões mais visíveis e facilmente descritíveis, a respeito 

de medidas físicas, como área construída, titulação de pro-

fessores, descrição do corpo docente, discente e servidores, 

relação dos servidores, dos produtos, das formaturas, volu-

me de insumos, expressões numéricas supostamente repre-

sentando qualidades, como no caso de número de citações, 

muitas vezes permitindo o estabelecimento de “ranking” de 

Avaliacao_educacional.indb   106 31/03/2010   16:00:03



sinaes na perspectiva de membros da cpa: implantação, condução e avaliação 107

instituições, com sérios efeitos nas políticas de alocação (ou 

“desalocação”?) de financiamento e como organizador social 

de estudantes e profissionais.

Nesse aspecto, Depresbíteris (2001) propõe que a avaliação da 

qualidade da educação ocorra concomitante com uma análise do con-

texto em que o processo educacional se desenvolve, contemplando 

as duas dimensões: a quantitativa e a qualitativa. Paralelamente à 

necessidade de se conhecer as especificidades dos estabelecimentos, 

o que caracteriza uma avaliação em nível micro, é preciso avaliar 

em nível macro, isto é, realizar avaliação do sistema. 

A avaliação das IES, na forma como se delineia nas propostas 

de avaliação, tem caráter formativo, visando o aperfeiçoamento da 

comunidade acadêmica e da instituição como um todo. O alcance 

de elevados patamares de qualidade institucional e educacional 

advém da necessária mudança e inovação nas IES, cuja premência 

recai no exercício da avaliação institucional como forma de elabo-

rar um diagnóstico que retrate as potencialidades e fragilidades 

de cada curso, departamento, unidade no nível micro e macro 

institucional. (LEITE, 2005)

Se comparado com a experiência de outros países, o Brasil de-

monstra que apesar da avaliação ser estudada, desde os anos 70, 

passou por longos períodos de estagnação ou de ações isoladas que 

não contribuíram para a consolidação de um sistema nacional de 

avaliação educacional. Nessa trajetória, a mais antiga e duradou-

ra experiência brasileira refere-se à avaliação de cursos e progra-

mas da pós-graduação, desenvolvida desde 1976 pela Comissão do 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES). 

Na década de 80, as primeiras iniciativas de fomento encontram 

sistematização no Programa de Avaliação da Reforma Universitária 

(PARU) e nos estudos do Grupo Executivo para a Reformulação 

da Educação Superior (GERES). No início da década de 90, surge o 

Programa de Avaliação Institucional das Universidades Brasileiras 

(PAIUB). Em meados da década de 90, O MEC, respaldado na Lei 

nº 9.131/1995 e na LDB, Lei n.º 9.394/1996, cria novos mecanismos de 

avaliação: o Exame Nacional de Cursos (ENC); a Análise das Condições 
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de Ensino (ACE) e Avaliação das Condições de Oferta (ACO). (GOUVEIA 

et. al., 2005; RISTOFF; GIOLO, 2006) A constatação na política educa-

cional no Brasil é que a prática da avaliação tem sido incipiente, ainda 

que as experiências anteriores tenham colaborado para enriquecer o 

debate e aperfeiçoar a ideia de uma avaliação global e integrada.

De todo modo, qualquer avaliação mostra-se como uma atividade 

essencial, visto que vislumbra a melhoria do processo acadêmico, 

o aperfeiçoamento da gestão e prestação de contas à sociedade. Na 

perspectiva de aliar à concepção regulatória uma visão abrangen-

te dos processos avaliativos, a Comissão Especial da Avaliação da 

Educação Superior (CEA), designada pela Portarias MEC/SESu nº 11 

e 19/2003, foi instalada com a finalidade de 

[...] analisar, oferecer subsídios, fazer recomendações, pro-

por critérios e estratégias para a formulação dos processos 

e políticas de avaliação da educação superior e elaborar a 

revisão crítica dos seus instrumentos, metodologias e critérios 

utilizados. (BRASIL, 2003, p. 7)

A concepção de avaliação adotada pela CEA, cujos estudos resul-

tam no SINAES, tem como ideias centrais a integração e participa-

ção, por entender a avaliação como um processo que se vincula à 

dimensão formativa, correspondendo a um projeto de sociedade 

comprometido com a igualdade e a justiça social. Nessa perspectiva, 

a comissão vislumbrou um sistema de avaliação articulado com as 

funções de regulação inerentes à esfera estatal e com as funções 

educativas e emancipatória inerentes às instituições (INEP, 2007),  

o qual será descrito e analisado na seção que se segue.

sinaes: descrição e análise 

Com o advento da Lei nº 10.861/2004, foi instituído o SINAES com 

o objetivo de assegurar processo nacional de avaliação das IES, dos 

cursos de graduação e do desempenho acadêmico de seus estudantes, 

em consonância com o estabelecido na Lei de Diretrizes e Bases da 
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1 Para operacionalização 
da avaliação dessas 
dimensões, a CONAES 
elaborou o documento 
Orientações gerais para 
avaliação institucional 
organizados em três 
núcleos: o núcleo básico e 
comum contempla tópicos 
que devem integrar os 
processos de avaliação 
interna de todas as IES; o 
núcleo de temas optativos 
contém tópicos a serem 
escolhidos pelas IES para 
avaliação, segundo a 
pertinência e realidade 
institucional; e o núcleo 
de documentação, 
dados e indicadores 
que podem contribuir 
para fundamentar e 
justificar as análises e 
interpretações. 

Educação Nacional. O sistema tem por finalidade a melhoria da 

qualidade da educação superior, a orientação da expansão da sua 

oferta, o aumento permanente da sua eficácia institucional e efeti-

vidade acadêmica e social. No artigo 3.° da referida Lei são descritas 

as dimensões1 de avaliação propostas pelo SINAES, que devem ser o 

foco da avaliação institucional e que garantem, simultaneamente, a 

unidade do processo avaliativo em âmbito nacional e a especificidade 

de cada instituição. O sistema articula, coerentemente, concepções, 

objetivos, metodologias, agentes da comunidade acadêmica, da 

sociedade e de instâncias do governo. (INEP, 2007) 

Apresenta como princípios norteadores: a responsabilidade social 

da educação superior; o reconhecimento da diversidade do sistema; 

o respeito à identidade institucional; a globalidade da instituição 

e uso articulado de um conjunto de indicadores; a legitimidade 

técnica, ética e política; a continuidade do processo avaliativo como 

instrumento de política educacional para cada instituição e o sis-

tema de educação superior em seu conjunto; o compromisso com 

a finalidade construtiva e formativa da avaliação; a publicidade de 

todos os procedimentos, dados e resultados. (BRASIL, 2004)

O SINAES almeja, como um processo permanente, identificar 

o perfil institucional e o significado da atuação de todas as IES do 

Sistema Federal de Educação, por meio de uma proposta de avaliação 

formativa, regulatória e emancipatória. A proposta é que a avaliação 

não tenha um fim em si mesma, mas que seja parte de um conjunto 

de políticas públicas, sem ser focada apenas nos resultados. Assim, o 

SINAES busca garantir a integração das dimensões interna e externa, 

somativa e formativa, qualitativa e quantitativa. 

Numa proposta de avaliação global e integrada das dimensões, 

atividades e responsabilidades das IES e de seus cursos, articula os re-

sultados dos processos avaliativos que o compõem: da Avaliação dos 

Cursos de Graduação (ACG), da Avaliação das Instituições de Ensino 

Superior (AVALIES) e da Avaliação do Desempenho dos Estudantes 

(ENADE), conforme Figura 1. 
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A modalidade ACG fornece informações sobre as condições de 

ensino, o perfil do corpo docente, a organização didático-pedagógica 

e a infraestrutura. Trata-se de uma avaliação periódica subsidiada 

por meio de procedimentos específicos, com destaque para a visita 

in loco de comissões externas.

A modalidade AVALIES busca fornecer uma visão global, a par-

tir de dois olhares: avaliação externa, realizada por especialistas 

externos; autoavaliação, conduzida pela CPA. A avaliação interna 

ou autoavaliação tem como principais objetivos, dentre outros: 

produzir conhecimentos sobre a instituição; questionar os sentidos 

e o cumprimento das suas atividades e finalidades acerca da rele-

vância científica e social de suas atividades e produtos; identificar 

fragilidades e as potencialidades nas dez dimensões previstas em 

lei; tornar mais efetiva a vinculação da instituição à comunidade; 

prestar contas à sociedade. 

Por sua vez, a avaliação externa é a outra dimensão essencial da 

avaliação institucional, já que contribui para o autoconhecimento 

e aperfeiçoamento das atividades desenvolvidas pela IES. A autoa-

valiação fundamentará a avaliação externa. 

A análise documental subsidia a Avalies, marcadamente a avalia-

ção externa, que utiliza os dados para elaborar o relatório, com vistas 

a subsidiar a regulação e a formulação de políticas educacionais. No 

Figura 1 – Componente da avaliação do SINAES
Fonte: Elaborado pelos autores

perfil institucional

acg avalies enade

Auto - 
Avaliação

Avaliação 
Externa

Avaliacao_educacional.indb   110 31/03/2010   16:00:03



sinaes na perspectiva de membros da cpa: implantação, condução e avaliação 111

2 A Avaliação de 
Desempenho dos 
Estudantes (ENADE) 
apresenta similaridades, 
diferenças e avanços em 
relação ao instrumento 
instituído anteriormente 

– ENC/provão. Para maior 
conhecimento sobre 
essa análise comparativa, 
consultar Verhine, Dantas 
e Soares (2006).

rol de documentos, destacam-se: o Relatório de Auto-avaliação, Censo 
e Cadastro da Educação Superior, Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI), Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e de Cursos.

O ENADE2 permite avaliar todos os cursos durante um triênio, 

configurando-se como componente curricular obrigatório, com apli-

cação periódica, para uma amostra de alunos ao final do primeiro e 

do último ano de curso, com a finalidade de informar sobre o nível 

de conhecimento alcançado pelos alunos no Ensino Superior. Seus 

resultados poderão produzir dados por IES, constituindo referenciais 

que permitam a definição de ações voltadas para a melhoria da qua-

lidade dos cursos de graduação, por parte de professores, técnicos, 

dirigentes e autoridades educacionais.

Preconiza a referida Lei, no seu artigo 6º, que a coordenação e su-

pervisão do Sistema serão atribuições do órgão colegiado, denomina-

do Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior (CONAES), 

enquanto que o INEP responde pelo apoio técnico à Comissão e pela 

operacionalização da avaliação no âmbito do SINAES. No âmbito das 

IES, serão constituídas as CPA, com as atribuições de condução dos 

processos de avaliação internos da instituição, de sistematização e 

de prestação de informações solicitadas pelo INEP.

Na sua composição, a CONAES garante as seguintes representa-

tividades: MEC, INEP, CAPES, órgão de regulação e supervisão da 

educação superior, IES – com as representações do corpo docente, 

discente e dos técnico-administrativos. São indicados cinco cidadãos 

com notório saber científico, filosófico e artístico e reconhecida 

competência em avaliação ou gestão da educação superior. (BRASIL, 

2004a) Destes, são membros natos: dirigentes das instâncias insti-

tucionais de supervisão e avaliação da Educação Superior, do INEP, 

da CAPES, da Secretaria de Educação Superior (SESu); da Secretaria 

de Educação Profissional e Tecnológica (SETEC) e da Secretaria de 

Educação a Distância (SEED). (BRASIL, 2003) Cabe ainda citar a cria-

ção da Comissão Técnica de Acompanhamento da Avaliação (CTAA), 

instituída pela Portaria Ministerial n.º 1.027/ 2006, com a função de 

assessorar o INEP no zelo pelo cumprimento das diretrizes do SINAES, 

podendo julgar os relatórios das comissões, em caso de recurso, e 

selecionar e excluir avaliadores do banco. (RISTOFF; GIOLO, 2006)
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A constituição da CPA é de responsabilidade de cada IES, por 

ato do seu dirigente máximo ou segundo estatuto ou regimento 

próprio, e tem assegurada a participação de todos os segmentos da 

comunidade institucional e da sociedade civil organizada, sendo 

proibida a representação majoritária de qualquer um dos segmentos. 

A referida comissão tem atuação autônoma em relação a conselhos 

e demais órgãos colegiados existentes na IES.

Inicialmente, pode-se afirmar que a proposta do SINAES, na 

forma como se dispõe no arcabouço legal e documental, aponta-a 

como parte de uma política de avaliação que apresenta princípios 

da legitimidade, autonomia, integração e transparência no que se 

refere à compreensão por parte do Estado (nível macro) e das IES 

(nível micro), haja vista os seus princípios norteadores. Atende as 

demandas de regulação e supervisão, ao tempo em que se configura 

como um processo educativo, fornecendo informações relevantes 

aos decisores externos e internos, à comunidade acadêmica, como 

de toda sorte, à própria sociedade. De modo participativo, o pro-

cesso, desde a concepção, coordenação e acompanhamento tem 

sido compartilhado pelas representações do Estado, das IES e da 

sociedade civil organizada. 

Como maior potencialidade, o SINAES apresenta a possibilidade 

de autoconhecimento da/pela própria instituição, representado pela 

Avalies. A autonomia auferida a cada Instituição na elaboração e 

condução do seu projeto de avaliação, bem como na composição e 

regulamentação própria das respectivas comissões podem colaborar 

na institucionalização da avaliação. A perspectiva de participação de 

diferentes atores, de diferentes âmbitos nas comissões possibilitará 

uma visão ampliada e diversificada, aumentando a probabilidade 

dos sistemas, tanto político quanto educacional, perceberem as 

limitações ou mudanças externas, bem como as potencialidade/

fragilidades internas.

Por outro lado, algumas lacunas podem ser apontadas no que foi 

descrito para o funcionamento do SINAES. Destacamos o fato de: não 

estabelecer uma fonte de financiamento para sua implementação, 

o que poderá dificultar a ação autônoma das comissões em relação 

ao poder decisório dos gestores; não propor um órgão na estrutura 
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organizacional, tanto no âmbito do MEC como das IES, necessário 

para dar suporte e garantir a continuidade das ações técnicas e exe-

cutivas, tendo em vista o mandato temporário e a rotatividade dos 

representantes nesses órgãos colegiados; não explicitar as formas de 

intersecção para integrar os resultados da autoavaliação e avaliação 

externa com os do ENADE e da ACG.

Como afirma Verhine, é melhor uma tentativa do que a inércia, 

sabedor que as avaliações de desempenho de estudantes, embora 

apresentem limitações, possibilitam alguma análise.

Embora imperfeitos na apreensão de resultados, são, certa-

mente, melhores do que nada. É melhor ter alguns resultados 

do que nenhum deles. Mas as limitações de tais resultados 

têm que ser conhecidas e, ademais, eles nunca deveriam 

ser tomados como a única medida de qualidade. É somente 

combinando-os com outros indicadores, inclusive os que 

tratam de insumos, freqüentemente melhor mensuráveis 

através de visitas “in loco”, que podemos avaliar a “qualida-

de” de cursos de graduação e, por extensão, das instituições 

brasileiras de educação superior. (VERHINE, 2008)

Na sua concepção teórica, o processo avaliativo proposto pelo 

SINAES propõe ultrapassar a mera preocupação com o desempe-

nho dos estudantes, buscando significados mais amplos da forma-

ção. Pretende superar simples verificações para estabelecimento 

de ranking, ao tempo em que destaca os significados das ativida-

des institucionais, tanto do ponto de vista acadêmico quanto dos 

impactos sociais, econômicos, culturais e políticos, valorizando a 

solidariedade e a cooperação e não a competitividade e o sucesso 

individual. (TRINDADE, 2007) 
Para Ristoff e Giolo (2006, p. 203), o SINAES configura-se num 

sistema nacional “como apregoa a legislação”, abarcando “todas as 

IES, cursos e seus estudantes do País e não apenas os pertencentes 

ao sistema federal”. O grande desafio é fazer acontecer a avaliação 

institucional num sistema de ensino tão complexo e diversificado 

como se apresenta o sistema da educação superior. A implementação 

Avaliacao_educacional.indb   113 31/03/2010   16:00:03



114 robinson moreira tenorio & rivailda silveira nunes de argollo

é fruto da participação efetiva de todos os envolvidos no processo, o 

que no caso das IES tem destaque com a realização da autoavaliação 

institucional, cujos aspectos serão apresentados a seguir. 

sinaes: a prática segundo membros da cpa

A prática que se toma como referência ocorre no Centro Federal 

de Educação Tecnológica (CEFET-BA), atual Instituto Federal de 

Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) com a edição da Lei nº 

11.892/2008. Cabe ressaltar que a análise retroage às ações e ativida-

des inerentes à autoavaliação do CEFET-BA. Doravante, adotaremos 

esta nomenclatura para resguardar a coerência com os documentos 

pesquisados, o período e o objeto da pesquisa.

Os CEFET, conforme estabelece o Decreto nº 5.224/2004 e o 

Decreto nº 5.773/2006 

[...] são instituições de ensino superior pluricurriculares, es-

pecializadas na oferta de educação tecnológica nos diferentes 

níveis e modalidades de ensino, caracterizando-se pela atua-

ção prioritária na área tecnológica.

De modo análogo, os Institutos Federais

[...] são instituições de educação superior, básica e profissional, 

pluricurriculares e multicampi, especializados na oferta de edu-

cação profissional e tecnológica nas diferentes modalidades 

de ensino. (BRASIL, 2008)

A instituição apresenta estrutura multicampi com Unidades de 

Ensino em: Salvador, Simões Filho, Barreiras, Eunápolis, Valença e 

Vitória da Conquista, à época da implantação do SINAES. Atualmente, 

também integram a IES as Unidades de Ensino localizadas em 

Camaçari, Porto Seguro e Santo Amaro.

Para implantar o processo de Avaliação Institucional no CEFET-BA, 

a primeira ação dessa Instituição foi instituir a Comissão Própria 

de Avaliação, por ato do Diretor Geral, conforme Portaria nº 319 de 
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4 Legislação (Lei nº 
10.861/2004, Portaria 
nº 2.051/2004) e os 
documentos Diretrizes 
para auto-avaliação 
das instituições, roteiro 
de auto-avaliação 
institucional 2004, 
Avaliação de cursos de 
graduação, avaliação 
externa de IES: diretrizes 
e instrumentos e 
orientações gerais 
para o roteiro de auto-
avaliação das instituições. 
Disponíveis em www.mec.
gov.br.

3 O CEFET-BA aderiu 
ao PAIUB, mas teve uma 
participação tímida, com 
ações de sensibilização 
da comunidade. Apesar 
de não lograr êxito foi um 
passo importante para 
dar partida à implantação 
do SINAES, porque gerou 
um conhecimento técnico 
sobre a autoavaliação 
e interesse de alguns 
envolvidos no processo. 

23/07/2004 e suas alterações,  indicando três representantes de cada 

segmento da comunidade interna – docente, discente e técnico-

administrativo – e da sociedade civil. 

Adotou-se como critério para integrar a Comissão servidores que 

tivessem experiência no PAIUB3 e/ou formação na área de avaliação, 

atuação em coordenação de cursos e, principalmente, interesse e 

disponibilidade para contribuir. A CPA contou com um Grupo de 

Trabalho (GT) instituído pela Portaria nº 563, de 23/11/2004, formado 

por Gestores da área Acadêmica, que juntamente com o Coordenador 

da Comissão participaram de Seminários promovidos pelo INEP/

CONAES. Fez-se mister o estudo e a análise documental de toda a 

regulamentação proposta no SINAES4, a fim de propor as ações e o 

elenco de atividades necessárias ao caminhar da Instituição rumo à 

sua Avaliação. Uma das primeiras ações da CPA foi a elaboração do seu 

Regulamento. Nele destaca-se a instalação das Comissões Setoriais de 

Avaliação (CSA), que coordenam o processo de autoavaliação nas suas 

respectivas Unidades e a eleição dos representantes dos segmentos.

Elaborados os primeiros Relatórios em 2007, houve renovação 

da Comissão, dessa vez por eleição. A decepção foi que o número 

de candidatos por segmento, exceto para os discentes, foi inferior à 

representatividade prevista, levando-nos a inferir que os docentes e 

técnicos não demonstraram interesse na condução do processo ou 

na temática. Este fato levou a Direção a preencher as vagas através 

da indicação de membros da comissão anterior. 

Em consonância com o SINAES e projeto de avaliação da IES, a 

CPA decidiu realizar a Autoavaliação, envolvendo todos os níveis e 

modalidades de ensino e não somente a Educação Superior. Dessa 

forma, criou o desafio de coordenar o processo, abarcando todas as 

Unidades de Ensino da Instituição, contemplando além dos discen-

tes e docentes dos cursos Superiores, também aqueles dos Ensinos 

Técnico, Profissionalizante e Médio. Ao mesmo tempo em que esta 

decisão reflete a autonomia da CPA para conduzir a avaliação inter-

na, não encontra respaldo em relação aos demais componentes do 

SINAES, visto que as avaliações de desempenho de estudantes e de 

cursos têm como foco principal os cursos superiores. Ademais, as 

orientações, prazos, recursos, enfim, a normatização não correspon-

de às necessidades previstas.
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5 Foram elaborados sete 
instrumentos de pesquisa, 
referentes aos segmentos 
e às dimensões avaliadas: 

A1 – alunos avaliam 
aspectos do curso, gestão, 
infraestrutura, setores de 
apoio e a sua participação 

na vida acadêmica/
institucional; A2 – alunos 
avaliam curso, disciplina/
competência, professor e 
faz uma autoavaliação; B 

– técnico-administrativos 
avaliam setor, gestão, 

infraestrutura, setores de 
apoio e sua participação 

na vida acadêmica/
institucional; C – 

destinado à comunidade 
externa – empresas 

que avaliam a imagem 
institucional e aspectos 

relativos à formação e 
serviços prestados pelo 

CEFET-BA; D1 – docentes 
avaliam departamento, 
gestão, infraestrutura, 
setores de apoio e sua 

participação na vida 
acadêmica/institucional; 

D2 – docentes avaliam 
curso, disciplina/

competência, alunos 
e se autoavaliam; E – 

destinado aos egressos 
para avaliar a formação 
e aspectos da avaliação 

global da instituição.

A CPA e o GT dedicaram especial atenção à etapa da sensibilização, 

prevista em todo o processo. A sensibilização inicial da comunidade 

interna procurou: disseminar a proposta SINAES; elaborar a pro-

posta de Autoavaliação Institucional do CEFET-BA; estabelecer os 

indicadores das dimensões que correspondiam à realidade institu-

cional; construir os instrumentos. Nesse intuito, realizaram reuniões, 

palestras, encontros e oficinas em todas as Unidades. Destaca-se a 

realização, em dezembro de 2004, do “Seminário sobre Avaliação 

Institucional e Plano de Desenvolvimento Institucional do CEFET-BA”, 

que contou com a participação de representantes e consultores do 

INEP. O Seminário teve como objetivos apresentar o SINAES, bem 

como sensibilizar a comunidade do CEFET-BA para a construção do 

Projeto de Avaliação Institucional e consolidação da proposta do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), com vistas a contar 

com uma contribuição mais efetiva de todos os segmentos. 

As estratégias de sensibilização possibilitaram a divulgação e 

participação da comunidade interna. Para tanto, a CPA criou um link 
na página institucional para colaborações, críticas e sugestões, bem 

como para divulgar amplamente Legislação, Regulamento, Projeto 

de Autoavaliação e Boletins Informativos das ações da Comissão. 

Foram realizadas outras atividades de sensibilização, a exemplo 

da realização de concurso dirigido aos discentes para escolha do 

mascote e de campanha de divulgação através de cartazes.

Considerando a estrutura multicampi da Instituição, representan-

tes da CPA e do Grupo de Trabalho estiverem em todos os Campi 

para apresentar o SINAES e a proposta em construção do Projeto de 

Autoavaliação Institucional. Nessas visitas foram realizadas palestras 

e oficinas para operacionalizar a escolha dos indicadores de cada 

dimensão, que atendiam a realidade institucional. Esta etapa do 

processo registrou a participação de 655 discentes, 119 docentes e 

87 técnico-administrativos.

Para a construção dos instrumentos de avaliação tomou-se como 

base os indicadores propostos pela comunidade interna, as dimen-

sões do SINAES e o roteiro de autoavaliação da CONAES. A CPA vali-

dou e consolidou a versão final dos instrumentos5 a serem aplicados 

aos diversos segmentos, contemplando questões fechadas e espaço 

para críticas e sugestões.
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Com a consolidação do Projeto de Autoavaliação, aprovação do 

Regulamento pelo Conselho Diretor, construção dos indicadores e 

dos instrumentos de coleta, aliadas à instalação das CSA, realizou-

se a etapa de coleta de dados, conforme cronograma do projeto. 

Considerando os princípios estabelecidos no projeto e objetivando 

garantir o envolvimento da comunidade, a pesquisa abrangeu todos 

os segmentos, sem intenção de definir uma amostra, permitindo a 

participação de todos os sujeitos interessados em colaborar.

No ano de 2005, participaram da pesquisa 44% dos alunos matri-

culados no ano de 2005 em todos os cursos ofertados, sendo 65% do 

Ensino Superior, 32% do Ensino Profissionalizante de Nível Técnico e 

51% do Ensino Médio; 35,2% docentes; 33,1% técnico-administrativos; 

127 egressos concluintes entre os anos de 2002 e 2005 e 80 instituições/

empresas da comunidade externa com atividades correlatas às áreas de 

atuação dos cursos ministrados pelo CEFET-BA. Enquanto os docentes 

e técnicos demonstram menor envolvimento e falta de interesse ao 

responder a pesquisa, há maior receptividade por parte dos discentes. 

A maior dificuldade, nesta etapa, residiu na aplicação dos instrumentos 

à comunidade externa e aos egressos. (MODESTO; ARGOLLO, 2007) A 

pesquisa da avaliação interna 2008, em fase de finalização do tratamen-

to de dados, registra a ampliação da participação e do conhecimento 

sobre Avaliação Institucional em todos os segmentos internos.

Decorridos quatro anos da implantação muitos são os que não se 

envolvem no processo, contudo algumas ações têm sido importantes 

para ampliar o conhecimento e a participação, contribuindo para 

o autoconhecimento da IES, a saber: realização da pesquisa em 

diversos momentos, aplicação dos instrumentos junto aos discentes 

no período da matrícula, uso da avaliação de docentes pelos alunos 

para fins de progressão, divulgação e uso dos resultados. Neste caso, 

conforme foi registrado no PPI “[...] a partir da análise dos resul-

tados obtidos, a CPA fez algumas recomendações, por segmento 

pesquisado, aos dirigentes do CEFET-BA, aos setores estratégicos e 

às coordenações de cursos. Apresentaremos, a seguir, alguns dados 

que consideramos essenciais para o diálogo de formulação do PPI”. 

(CENTRO FEDERAL DE EDUCAÇÃO TECNOLOGICA DA BAHIA, 200-) 

No documento foram elencados vários aspectos da avaliação, cola-

borando para apropriação dos resultados da avaliação.
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Os membros da comissão são unânimes em reconhecer a etapa de 

tratamento e consolidação de dados como a de maior dificuldade de 

operacionalização, por exigir um esforço árduo dos participantes, em 

decorrência do incipiente apoio tecnológico na coleta e tratamento 

dos dados. Ainda que a gestão, com recursos próprios, tenha adquiri-

do um sistema para a digitação de todos os dados coletados na forma 

impressa, este se restringiu a organizar os dados quantitativos por 

Unidades de Ensino, cursos e segmentos pesquisados. Esta constata-

ção impõe o predomínio de dados quantitativos na pesquisa.

Análises estatísticas, categorizações e elaboração de gráficos foram 

elaboradas manualmente, com o uso do Excel. Ainda hoje, a coleta 

on line só é disponibilizada para os alunos dos cursos superiores da 

Unidade Salvador. Esforços têm sido envidados para a elaboração de 

um sistema mais completo, no entanto a insuficiência de recursos 

humanos e financeiros torna o processo muito demorado. Quanto ao 

aporte de recursos financeiros, a Instituição tem arcado com todos 

os custos operacionais do processo, visto que recebeu uma única 

vez recursos do INEP para fins de aquisição de passagens, diárias e 

material de consumo.

Outras questões levantadas pelos membros merecem citação: 

ausência de um plano de capacitação dos membros e gestores pela 

CONAES/INEP; maior integração do pesquisador institucional com 

a CPA, a fim de melhor disponibilizar as informações coletadas 

pelo INEP; fragilidades na estratégia de comissões de trabalho, com 

acúmulo de atividades não remuneradas e muitas vezes não reconhe-

cidas, gerando descomprometimento; ausência de setor específico 

na estrutura organizacional, a fim de garantir um continuum da 

avaliação institucional com vistas a uma cultura de avaliação; maior 

feedback por parte das CONAES/CTAA/INEP para possíveis correções 

do processo e divulgação dos resultados e encaminhamentos. Na 

prática, a realização da avaliação externa para todas as instituições 

e cursos mostrou-se inexequível.

De modo geral é apontada como potencialidades do SINAES a pro-

posta de uma avaliação com o objetivo de melhoria da qualidade do 

ensino; em contraponto, os membros expõem como fragilidades ou 

limitações a real utilização dos resultados para a tomada de decisão, 
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o uso da avaliação como forma de classificar as instituições; o eleva-

do número de indicadores que torna a avaliação ao mesmo tempo 

abrangente, muito extensa e, por vezes, impossível de ser avaliada por 

todos os segmentos da comunidade acadêmica. O alcance das ações 

da autoavaliação institucional ainda é restrito a poucos interessados, 

além da Comissão que a conduz, o que leva à inferência e à cons-

tatação, por parte dos membros pesquisados, de que a prática tem 

servido “meramente como documentos comprobatórios da realização 

de uma avaliação institucional”, visto que “os dados da avaliação não 

foram devidamente utilizados pelos setores para correção ou tomada 

de decisões [...] principalmente no plano acadêmico”.

considerações provisórias finais

A aproximação realizada corrobora com a análise de que é mais 

fácil aprovar leis do que pô-las em prática, tal qual a intenção dos 

legisladores. Isto indica que a avaliação da educação, tal qual o amplo 

processo de avaliação institucional das IES, não acontece apenas 

mediante a promulgação de leis ou normas. O modelo SINAES, como 

ora se apresenta no caso teórico e empírico, supre a carência de 

avaliação como um sistema nacional integrado, que responde às 

funções de regulação e se constitui num repensar os rumos das IES 

em busca da qualidade, num processo educativo e de construção 

de uma cultura de avaliação nas instituições, tanto nas dimensões 

internas quanto externas. 

Por outro lado, a amplitude e complexidade do sistema federal, 

das IES e das dimensões avaliadas evidenciam um longo caminho 

para o necessário aperfeiçoamento. As modalidades que compõem 

o SINAES assinalam como foco a avaliação do ensino, parecendo 

dissociá-lo da pesquisa e extensão. De outro modo, carece melhor 

responder às demandas da sociedade no que concerne à melhoria 

da qualidade da educação e responsabilidade social das IES.

O delineamento do processo de autoavaliação buscou ocorrer de 

forma integrada, participativa e voluntária, segundo os princípios 

da globalidade, continuidade, legitimidade, respeito à identidade 
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institucional e enfatizando a avaliação como oportunidade de desen-

volvimento institucional. Com este propósito, os procedimentos e 

instrumentos de pesquisa para autoavaliação foram disponibilizados 

e construídos de forma coletiva e participativa, atendendo aos prazos 

e respeitando o interesse dos envolvidos. Apesar dos esforços para 

sensibilização, a implantação de qualquer sistema de avaliação vai 

registrar fragilidades decorrentes da inexistência de uma prática 

avaliativa na IES, mas principalmente pela falta de conhecimento 

e/ou desinteresse dos envolvidos. 
Pode-se afirmar que a comissão contou com independência e 

autonomia relativas, já que atendeu aspectos obrigatórios, orienta-

ções e recomendações do SINAES, além das limitações pertinentes 

a uma organização pública. De outro modo, não houve restrições 

de ações, nem interferência nos trabalhos, censura ou ‘maquiagem’ 

nos relatórios por parte dos Gestores. Pelo contrário, mostram-se 

abertos ao processo e dispostos a contribuir, destinando recursos e 

infraestrutura necessários à implantação, disseminação e continui-

dade do processo.

Por outro lado, a lentidão para realizar as ações de recomenda-

ções ou melhoria nos (re)conhecidos pontos fracos, apontados na 

avaliação, desestimulam uma nova etapa de pesquisa, e até mesmo 

esvazia o processo de discussão de resultados, porquanto, algumas 

vezes, o resultado corrobora o que já se achava numa avaliação 

informal, todavia não se concretiza a mudança almejada.

Para finalizar, indaga-se: Como integrar todos os dados pesqui-

sados, modalidades e dimensões, de modo que seja inteligível à 

comunidade interna e sociedade? Como realizar, no CEFET-BA/IFBA, 

uma avaliação institucional sem oportunizar a fala e os componentes 

da avaliação a todos os envolvidos no processo? A integração da mo-

dalidade Avalies, da avaliação de cursos e de desempenho de alunos, 

incluindo aspectos e envolvidos apenas dos cursos superiores são 

bastantes para traçar esse perfil institucional? Estas são questões 

difíceis de responder, mas que nos fazem refletir sobre a diversida-

de do sistema de educação e, quiçá, buscar o aperfeiçoamento do 

processo avaliativo.
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